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BEZBAILĪBU
ezona
beidzas.
Spēlmaņu nakts
nominantu vārdi
vēl nav nosaukti,
bet skaidrs, ka žūrijai nebūs viegli. Īpaši izvirzot tos, kas
var pretendēt uz Gada aktiera un Gada
aktrises balvu. Jo atskatoties pārsteidz
kaut kas sen nebijis. Uz skatuves ir atgriezies traģiskais varonis un varone
vārda visaptverošā nozīmē. Proti, vērienīga personība, kas veic visu cilvēkam iespējamo cerību un maldu ceļu,
nolaižas savas būtības dzīlēs tik dziļi,
cik tas iespējams, un izcieš visu sāpju
mēru. Un tas sakāms ne vien par tēlu,
bet arī par aktieri. Ilgāku laiku varonis,
pat traģēdijas zonā, turēja sev priekšā
vai vismaz pa rokai ironiju kā vairogu,
bijās būt sentimentāls un apelēja vairāk pie saprāta nekā pie jūtām. Atcerēsimies kaut vai Oļģerta Krodera 21.
gadsimta iestudējumos Hamletu, Līru,
Mariju Stjuarti, Māras Ķimeles uzvedumos – Otello vai Indrānu tēvu, par
Alvja Hermaņa vai Dž.Dž. Džilindžera

izrāžu varoņiem pat nerunājot. Tie tāpēc nebija plānāki aktierdarbi un uzvedumi, bet tie bija citādi un kaut kādas rētas atstāja neuzplēstas.
Pirmā bezdelīga, kas atnesa jauno
bezbailību (varbūt tā varētu nosaukt šo
parādību), liekas, bija Elīnas Vānes
Raudupiete Elmāra Seņkova inscenējumā Valmierā. Un tad pēkšņi… Šosezon kopš agra rudens – Gunas Zariņas
Mēdeja Gogoļa centra viesizrādē, Egona Dombrovska Vinstons Smits Liepājas 1984, Nacionālajā teātrī – Daigas
Kažociņas profesore Bēringa Prātā un
Maijas Doveikas Antigone, un visbeidzot Dailē Daiņa Grūbes Alans Strengs
no Equus! Tik daudz aktierdarbu, kuriem jebkurš epitets šķiet banāls, bet to
ietekme liek atcerēties par Aristoteļa tā
arī neizskaidroto jēdzienu «katarse».
Un kopā ar aktieriem traģēdijas teritorijā, pārvarot bailes un neziņu, ir gājuši
Vladislavs Nastavševs, Laura Groza-Ķibere, Valters Sīlis un Elmārs Seņkovs.
Tas taču par kaut ko liecina?
Traģēdija bez ironijas, slēpšanās un

eifēmismiem ir iespējama tad, kad eksistē noteikti ideāli, par kuriem iestājas
varonis, neprasot, kāda būs cena. Varonis var maldīties, var neizturēt, svarīgi, lai, sekojot viņam un līdzpārdzīvojot, paliktu sajūta: bija vērts doties
kopā ar viņu šajā ceļā, par spīti sāpēm
un bailēm – bija vērts. Teātris nav tā
māksla, kas skrien laikam īpaši pa
priekšu – kas par ātru, tas paliek nesaprasts. Tātad vajadzība nebaidīties, nepieciešamība pēc ideāliem un personībām ir radusies ārpus teātra. Kaut kas
ir ļoti lēnām mainījies un turpina mainīties.
Gan jau būs atkritieni, uz skatuves
un dzīvē. Kad iznāks šis numurs, droši
vien mēs jau zināsim, kas turpmākos
četrus gadus prezentēs Latviju – personība vai, hm, parādība. Bet šīs sezonas
rezultāti liek cerēt, ka bezbailības vīruss ir sasniedzis noteiktus apmērus
un varētu turpināt izplatīties. 6
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Process

JA NEESI
NODURTS,
PIEZVANI…
Fjodora Dostojevska «Idiots» Nacionālajā teātrī
UNDĪNE ADAMAITE

ākumā bija tumsa.
Tas ir ļoti tipisks,
gandrīz obligāts
rituāls Vladislava
Nastavševa izrādēm. Gandrīz sāp acis no skatīšanās
piepūles un cenšanās nepalaist garām
izrādes ķermeņa pirmo parādīšanos.
Bet tad «aust gaisma» un no tumsas nekurienes iznirst telefonbūdiņu silueti.
Tumši pelēki. Vienādi. Līdzīgi kā Peldošajos ceļojošajos Jaunajā Rīgas teātrī –
flīģeļi. Sešas kā domino kauliņi rindā saliktas būdiņas bez durvīm. Šī dīvainā,
vienam cilvēkam domātā mazā telpa atgādina arī vaļējus zārkus vai precīzāk –
kapu kopiņu rāmjus. Kopskatā – kaut
kas līdzīgs skudru pūznim šķērsgriezumā. Vēlāk telefonbūdās sāks uzrasties,
birt iekšā no augšas, iespiesties, ierāpties, pārskriet no vienas otrā Idiota personāži, cik nu tos Nastavševs atstājis. Un
atstājis nav daudz. Iestudējumu var raksturot kā Idiota kamerversiju, kas iztiek
bez romāna polifoniskās sazarotās tēlu
sistēmas un episkuma.
Centrā ir nevis kņazs Miškins, bet
Nastasja Fiļipovna. Visa melnā. Ādas jakā, īsos svārciņos. Getrās. Pa daļai rokere, pa daļai – bandīta meitene. Pirmajā
acu uzmetienā nevar saprast, kas īsti.
Šērlijas Templas lokas un piemīlīgie apaļie vaigi pieaugušas sievietes sejā. Lelles
skaistums, tikai tāds noguris, izmantots,
saburzīts. Telefonbūdiņā iezvanās telefons. Retro, pelēks, ar griežamu ripu un
2

pie auss liekamu klausuli spirālē. Viņa
paceļ klausuli un, šķiet, turpina kādu
sen aizsāktu strīdu. Viņa kliedz, ir agresīva, rupja un brutāla. Viņa nomet klausuli, tā paliek karājamies vadā. Viņa ārdās
un sper no visa spēka ar papēdi pa būdas sienām. Tā, ka pašai sāp. Lai sāp. Šis
mazohisms ir nepieciešams gan Dostojevska varoņiem, gan, šķiet, – arī Nastavševam kā režisoram. Viņam gribas savās,
mūsu, varoņu rētās kaisīt sāli. Lai ir neērti, fiziski mokoši. Atcerēsimies Strindberga Jūlijas jaunkundzi, kur aktieri, sekojot savu varoņu afektiem un režisora
iecerei, bija spiesti krāmēties ar saplīsušu ievārījuma burku asajām malām.
Protams, vēl svarīgāk režisoram ir mums
iedurt dvēselē. Bez dezinfekcijas. Bez
mierinājuma vārdiem, ka nesāpēs.
«Cilvēks savā būtībā ir iracionāla,
paradoksāla, principiāli traģiska būtne,
kurā saduras divas pasaules, polāri pretēji pirmsākumi,» rakstījis krievu idejas
izteicējs filozofs Nikolajs Berdjajevs. To,
pēc viņa domām, ģeniāli ir atklājis Dostojevskis. Tieši par šādiem cilvēkiem,
kas ir «izdzīti no paradīzes, bet nav līdz
galam nokļuvuši ellē», runā arī Nastavševs. Visās savās izrādēs, bet šajā, protams, jo īpaši.

insTalācija venēcijai
Mulsinošais manās skatītāja attiecībās
ar Nastavševa Idiotu drīzāk ir tas, ka īsti
nesāp. Režisors un pedagogs Pēteris Krilovs iepriekšējā Teātra Vēstneša numurā

(2015/1) runāja par Latvijas teātrim raksturīgo butaforiskumu: «Mūsu skatuves
mākslai ir raksturīga ļoti spēcīga un konceptuāli pat graujoši stipra scenogrāfija,
kuras tradīcija ir izveidojusies kopš Ilmāra Blumberga un Andra Freiberga izpausmēm. Viss ir ļoti atkarīgs no tā vizuālā risinājuma, ko piedāvā/uzliek scenogrāfs.» Šoreiz šo «stipro» scenogrāfiju
ir uzlicis pats Vladislavs Nastavševs, kuram jau nu butaforiskumu varētu pārmest vismazāk. Un tomēr. Šoreiz, manuprāt, Nastavševs – scenogrāfs ir paklupinājis Nastavševu – režisoru. Tukšas telefonbūdiņas rindā ir ļoti spēcīgs, interpretācijām un asociācijām blīvs tēls pats
par sevi. Faktiski Idiota scenogrāfija atgādina instalāciju, kuru ar panākumiem
varētu izstādīt Latvijas nacionālajā paviljonā Venēcijas biennālē. Tajā gadā,
kad tēma būs 21. gadsimta mēris – cilvēku atsvešinātība un vientulība. Līdz ar to
izrāde attīstās it kā stopkadriem, kas nofiksē katra jauna personāža spilgtāko izpausmi, it kā nofotografē un pasniedz
skatītājam polaroīda fotogrāfiju, bet tai
trūkst iekšējās darbības – kopumā. Un
beigās nav īsti skaidrs, ko lai iesāk ar šo
fotogrāfiju kaudzīti rokās.
Man patīk šī instalācija. Un tā kļūst
aizvien interesantāka rakstīšanas brīdī,
jo ir aizraujoši ap to «lipināt» koncepcijas. Tomēr ieraudzīt Idiotā koncepciju,
kādu Vladislavs Nastavševs pārdomāti
un detalizēti izklāsta intervijā Silvijai Radzobei Nacionālā teātra žurnālā Būs!
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kā pēc zemestrīces. artura krūzkopa miškinam liela daļa no otrā cēliena laika jāpavada vārda tiešā nozīmē saspiestam zem būdas.'
Foto – kristaps kalns
(2015. gada pavasaris), saviem spēkiem
izrādes laikā neizdodas. Darbība esot
pārcelta uz 1989. gadu. «Toreiz bija iespēja iet citu ceļu, bet tas netika izmantots. Tagad ir tāpat,» režisors velk paralēles. Morālā krīze, sīki tirgonīši, pašpasludināti jaunbagātnieki ar provinces gēnu,
kas vienmēr nokavē un pēc tam pārspīlē.
Daži pat glīti no vaiga un inteliģenti kā
Ģirta Liuzinika Gaņa. Bet kuram vīrišķības taisni tik daudz, lai nogāztos ģībonī
kā maiss, nespējot pārdzīvot spriedzi no
Nastasjas ugunī iemestā naudas žūkšņa.
Arī Imanta Strada Ļebedevs ārējā veidolā ir bez ļauna un neatgādina ne kooperatīvu spridzinātāju, ne suteneru.
(Aktiera «izrakstīšana» no Valmieras teātra šai epizodiskajai lomai gan šķiet vairāk
līdzīga režisora kaprīzei, gluži kā konjaka
glāze uz klavierēm sava solokoncerta laikā, ne reāla nepieciešamība). Telefons
aizstāj parasti lielo ansambli, daudzi tēli
vienkārši runā Jāņa Vimbas balsī. Tas,
protams, ir oriģināls un atjautīgs risinājums, tomēr, manuprāt, ienes arī lieku
komisku efektu – Aglajas māte izklausās
kā kāda klīrīga pamuļķīga dāma no situāciju komēdijas, kas Idiots gluži nav.
Nastavševs nav auklējies ar tradīcijām. Tas ir izteikts oriģinālskatījums, kurā režisors nav ne atsaucies, ne citējis,
ne diskutējis, ne apstrīdējis citas teātra
vēsturē būtiskās Idiota interpretācijas.
Parasti par Dostojevska romāna galvenajiem varoņiem tiek uzskatīti Miškins, Rogožins, Nastasja Fiļipovna un AgTEĀTRA VĒSTNESIS 2015/II

laja, kuri pašā reālistiskākajā līmenī ir savērpti sarežģītā melodramatiskā murskulī. Paskatīsimies uz katru atsevišķi.

nasTasja FiļipOvna
Pēteris Pētersons teātra vēsturē zelta
burtiem ierakstītajā Idiota interpretācijā
kā vienīgo un galveno izvirzīja Miškinu
un visu notiekošo skatīja viņa acīm, savukārt Nastavševa iestudējumā centrālā
persona ir tieši Nastasja Fiļipovna. Pārējie ir rezonieri.
Sadarbībā ar Vladislavu Nastavševu
aktrise Dita Lūriņa atklājas jaunā meistarības pakāpē. Viņa savai varonei piešķir
apjomu un noslēpumu. Aizlauztu, dziļu,
kuru viņa paņems sev līdzi kapā. Viņa ir
Skaistums, kas, Dostojevska vārdiem, ir
«ne tikai briesmīga, bet arī noslēpumaina lieta. Tur velns cīnās ar Dievu. Un cīņas lauks – cilvēku sirdis.» Nastavševa
Idiotā šis cīņas lauks pirmkārt ir Nastasjas Fiļipovnas sirds. Skumja, skumja
sirds. Tik ļoti ir pierasts uztvert aktrisi kā
dziedošu puķu meiteni ar skaistu cepuri
un šleifi zem zoda, romantisko mīlētājas
tipu. Te viņa ir femme fatale, tik nogurusi
no tā, ka visi viņu tikai iekāro, pat Miškins. Vismaz šajā izrādē – noteikti. Kā vairogu viņa sev nes pa priekšu pārliecību –
esmu par netīru, lai ar mani notiktu kaut
kas labs. Ārdās un demonstrē ļaunumu,
kura viņā īsti nemaz nav.

rOgOžins
«Viņu [Miškinu] saprot noziedznieki un

histēriķi, viņu, maigo bērnu!» tā savās
piezīmēs par Idiotu 1919. gadā izteicies
Hermanis Hese, domādams par Rogožinu un Nastasju Fiļipovnu. Tā ir arī šajā
izrādē. Kaspara Dumbura milzīgais, treniņtērpā iekāpušais brutālais bezrobežu
spēks patiesībā ir daudz tuvāks Miškina
garīgumam nekā hiperinteliģentā un
trauslā Līgas Zeļģes Varvara. Dostojevskis, skumstot par Krievijas neglābjami
slikto reputāciju Eiropā, ir teicis, ka tā
krievus «ne par ko nav vēlējusies pieņemt par saviem. Sapratusi, ka mēs vēlamies kaut ko šausmīgu un biedējošu.
Ka mūsu ir 80 miljoni, ka mēs pārzinām
visas eiropiešu idejas, bet viņi mūsu,
krievu, idejas – nezina.» Dumbura Rogožins, šķiet, nezina vispār neko, kas
nāktu no intelekta pasaules, no viņa gāžas trula, paģēroša intensitāte, it kā viņš
viens pats iemiesotu šos 80 Krievijas
miljonus. Lūrēdams kā bullis caur pieri,
viņš runādams ilgi met nazīti pret telefonbūdas sienu. Tāpat viņš nogalinās
Nastasju. Pagriežot būdu citā rakursā,
ieraugām, kas sanācis – Hansa Holbeina, jaunākā, darbs!!"#$%&"'()#"'*$'. Sanāk, ka Kristus vaibsti ir dzīvi Rogožina
pirkstu galos. Turpat, kur nazītis. Ne
viens vien pētnieks ir uzsvēris, ka Dostojevska darbos noziedznieki, izmantotas
sievietes, slepkavas, apmaldījušies ļautiņi lolo viskarstākās un patiesākās reliģiskās jūtas. Bez «nozieguma un soda» viņi,
iespējams, nonāktu tukšā lepnībā vai
zvērīgā raupjumā/rupjībā/agresijā.
3

dita lūriņa savai nastasjai piešķir apjomu un noslēpumu. aizlauztu, dziļu. Foto – kristaps kalns

aglaja
Atzīšos savās simpātijās aktrisei Antai
Aizupei. Man viņa šķiet ļoti interesanta
visās līdzšinējās lomās. Ar savu formas
precizitāti, spēcīgo enerģētiku, neordināras personības noslēpumu un neļaušanos ērtu panākumu straumei. Patīk arī
šajā. Kaut šaubos, ka spēju piekļūt viņas
Aglajas kodolam. Bet arī romānā Aglaja ir
viens no grūtāk minamajiem tēliem. Kāpēc Nastasja Fiļipovna vēstulēs Aglajai
atzīstas savā mīlestībā pret kņazu Miškinu? Kāpēc saka, ka «jūs un viņš man esat
viens un tas pats»? Un, ja pieņemam
(melodramatiskajā līmenī), ka arī Aglajai
nav vienaldzīgs Miškins, kāpēc Nastasjai
nepieciešama tāda nežēlība? Skolniecīte
baltā blūzē un plisētos svārciņos. Nastasja viņā saredz «gaišo garu», «eņģeli, kurš
nevar nemīlēt», es – drīzāk bērnu, kurš
sevi un citus moka kā kukaiņus, bet hroniski slāpst pēc maiguma, kuru pašai neļauj pieņemt spontanitāti noliedzošs intelekts un milzu lepnība.

kņazs miškins
Var tikai piekrist Hermanim Hesem, ka
«ir gandrīz neiespējami palūkoties uz
Miškinu ar savu skatījumu». Miškinu
bieži salīdzina ar Kristu, un dibināti. To
nav grūti izdarīt. Savā ziņā arī viņš izgrūsta naudas mijēju galdiņus, piedāvā
pasaulei jaunas, ne tik pragmatiskas un
alkatīgas attiecības. Vēl jo vairāk tāpēc,
ka pats Dostojevskis sākotnējā redakcijā
vēlējies romānu nosaukt Kņazs Kristus.
Kas ir Artura Krūzkopa Miškins?
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Maigs un saulains kā izkritis no šūpuļa.
Kucentiņš. Stabuļbiksiņās, pelēkā jaciņā, T–kreklā ar mikimausu pa visu vēderu, plānu triko cepurīti. Vairāk gan līdzīgs mūsdienu hipsterim, ne kādam
baltajam zvirbulim 90. gadu realitātē.
Kas ir šis mikimausis – fledermausis?
Mesija, kas glābtu cilvēkus no bezizejas,
pierādītu ticības jēgu? Diez vai. Man ir
interesantāk domāt par šo tēlu, ja atmetu jebkādas līdzības ar Kristu un 90. gadu alūzijām. Man šķiet, ka Arturs Krūzkops spēlē nevis eņģeli vai slimu cilvēku,
bet personību, kas paveikusi zvērīgi grūtu darbu ar sevi. Patiesībā viņā saredzu
Jāzepa stāstu. Viņu vada bezkompromisa torelance un laipnība jebkurā situācijā. Tā viņš ir nolēmis. Un tā ir ļoti spēcīga
un vajadzīga vēsts tieši 21. gadsimtam.

zemesTrīce
Dostojevskis esot sapņojis izveidot jaunu cilvēku, kas ar savu esamību pierādītu Dievcilvēka iespējamību. Savā dienasgrāmatā 1877. gadā viņš rakstījis par
«pasaules glābšanu» un visu tautu saliedēšanu «vienā saskanīgā korī». Dostojevskis loloja arī ideju par «laimes ēku».
Ko mēs no tā visa ieraugām Vladislava Nastavševa Idiota otrajā cēlienā?
Ņiguņegu, Folknera piesaukto «troksni
un niknumu», nemieru, disharmoniju.
Saskanīgā kora vietā – kakofonija. Sagāzušās telefonbūdas. Kā pēc zemestrīces.
Asimetriskas formas. Krūzkopa Miškinam liela daļa no otrā cēliena laika jāpavada vārda tiešā nozīmē saspiestam

zem būdas, kurā lēni, kā divas tīģerienes krātiņā, pārvietojas Aglaja un Nastasja.
Beigas. Pie nodurtās Nastasjas līķa
režisors veido skaistu harmonisku kompozīciju. Puiši apraud… Ko? Laikam jau
ne tikai zaudēto sievieti. Arī zemes virsū
neiespējamo «laimes ēku». Abi (Rogožinu un Miškinu uztveru par viena cilvēka
diviem pretpoliem) nevainojamā saskaņā ielokās horizontāli pagrieztajā telefonbūdiņā, kas šādi izskatās kā gleznas
rāmis pie tumsas sienas. Harmonijas
mirāža, kas zudīs līdz ar rītausmu.
P.S. Kā refrēns izrādē atkārtojas
Maksima Dunajevska dziesma no filmas Karnevāls un motīvs «piezvani
man!», «piezvani man!». Asociatīvi šī
minorīgā melodija rada klišejisku asociāciju par lietainu dienu lielpilsētā un
nebeidzamu garām slīdošu autostraumi. Melodramatiski nostalģiskais skaniskais rāmis, manuprāt, ir nedaudz par
izlīdzinošu un lirisku tam stāstam, ko
stāsta Dostojevskis un arī Nastavševs
pats. Lai cik brutālas un fiziski agresīvas
brīžam būtu izrādes mizanscēnas, ir sajūta, ka režisors ir aizslīdējis garām
Dostojevska patiesajām sāpēm. Tā noteikti nav traģēdijas telpa. Ienāk prātā:
kā būtu, ja Dunajevska dziesmas vietā
skanētu Vladimira Visocka dziesma, kurā viņš izkliedz dvēseli, pūlēdamies izlauzties cauri padomju telefonistes bezkaislībai, lai panāktu savienojumu ar
sev svarīgu – uz dzīvību un nāvi! – cilvēku. 6
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Process

PRĀTS UN
JŪTĪGUMS
«Idiots», «Antigone» un «Prāts» Nacionālajā teātrī
VALDA ČAKARE

tmetot gandrīz vai obligātos
pārspriedumus
par to, vai
mazā spēles laukumā izrādi iestudēt ir
vieglāk, grūtāk, vai tieši tikpat grūti kā
uz lielās skatuves, un sūkstīšanos par
nopietnu tematu un māksliniecisku eksperimentu nolemtību istabas formātam, jāsecina, ka Nacionālajam teātrim
šajā pavasarī paveicies. Tieši mazajos
spēles laukumos cita pēc citas tapušas
trīs izrādes, kuras ir ne tikai interesanti
skatīties, bet par kurām ir interesanti arī
domāt.

jauna dimensija
Pirmajā mirklī atmiņa muzikālo motīvu,
kas caurvij Vladislava Nastavševa veidoto Idiota iestudējumu, meklē starp padomju laika televīzijas raidījumu skaniskajām pazīšanas zīmēm. Starpbrīdī
talkā nāk skatītāju rindās sēdošais režisors Dmitrijs Petrenko, atgādinot par
Tatjanas Lioznovas 1981.gadā uzņemto
muzikālo komēdiju Karnevāls. Tur atrodama ne tikai Maksima Dunajevska
komponētā ilgošanās, lai kā «debesu
pērkoni» atskanētu telefona zvans, bet
arī telefona būdiņas, kuras līdzīgi kā
Nastavševa pašsacerētajā dinamiskajā
scenogrāfijā cita pēc citas sagāžas, raisot asociācijas ar pasaules kārtības sabrukumu. Refrēns «позвони мне, позвони..»* atmiņā atsauc arī kādu vietējas
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nozīmes faktu – tepat Latvijā 1982.gadā
Adrians Kukuvass dziesmu aptaujās
plūca laurus ar līdzīgu aicinājumu: »Piezvani man [..] tu jau zini, ka gaidu», ko
ārpus publiskā diskursa ironiski mēdza
dēvēt par «kāgābešņiku» jeb Drošības
komitejas darbinieku dziesmu.
Uzveduma lokalizācija laikā un telpā līdz ar to ir nepārprotama, bet, iepazīstoties ar režisora izteikumiem intervijās un programmā iespiesto anotāciju,
atklājas, ka izrādes darbība risinās – jā,
protams, Krievijā, bet teju desmit gadus
vēlāk. Uzzinām arī to, ka Nastavševam,
tāpat kā savulaik Dostojevskim, rūp
Krievijas liktenis un ka režisors pagājušā
gadsimta 80. gadu nogales nenoteiktībai un haosam līdzīgu situāciju saskata
šodienas Latvijā. Šķiet, ka tas ir Nastavševa pirmais pieteikums sociāli politiskai dimensijai. Līdz šim režisora stihija
ir bijusi rakņāšanās zemapziņas slēptajos nostūros, sociālo normu iegrožotajās tieksmēs un impulsos, kā arī mākslinieka radošās laboratorijas noslēpumos. Tiesa, arī no šā procesa bija iespējams atvasināt sociāli politiskas nozīmes, bet tās drīzāk bija blakusprodukts,
ne mērķis.
Tomēr arī Idiotā – par spīti sociāli
politiskās dimensijas pieteikumam – sabiedrība un rezonanse, ko tajā izraisa
naivi labticīgā kņaza Miškina ierašanās,
paliek aiz kadra, režisors to ir amputējis.
Vai pārvērtis bezpersoniskā, tehniska
pastarpinājuma transformētā balsī bez

dzimuma identifikācijas – gan ģenerāli
Jepančinu un viņa sievu, gan Nastasjas
Fiļipovnas pavedēju Tocki, gan neveiksmīgā līgavaiņa Gavrilas Ivolgina māti atveido Jānis Vimba. Telefons atdala cilvēka balsi no ķermeņa materialitātes. Pagātnē «balsu dzirdēšana» bija zīme reliģiskai apsēstībai vai garīgai nestabilitātei. Nastavševa izrādē neķermeniska
čerkstoša balss ielaužas varoņu dzīvē kā
atgādinājums par viņu līdzšinējām sociālajām lomām un pienākumiem.
Bet īsti svarīga ir tikai tagadne, kurā
izmisīgi tiek meklēti jauni kontakti un
jaunas identitātes. Doma par telefona
sarunu ar Dievu, kas režisora izpratnē ir
iekšēja kategorija – sirdsapziņa vai indivīda alter ego – izrādes telpu ļauj uztvert
arī kā garīgo, emocionālo telpu, bet darbības personas – kā cilvēka šaubu un
dziļi slēptu pretrunu balsis.
Nacionālā teātra Jaunā zāle ir tumši
drapēta, uz spēles laukuma cita citai
blakus izvietotas lielas melnas kastes –
telefona būdiņas ar aparātiem. Tās iespējams nolasīt kā zīmi cilvēka izolētībai un vienlaikus neprasmei kontaktēties ar citiem aci pret aci. Tās iespējams
nolasīt arī kā priekšvēstneses aifonu un
datoru laikmetam, kad nosūtītā vēsts izgaist tīmeklī, sasniedzot visus un nevienu. Arī Dostojevska romāniem raksturīgajam grēksūdzes stilam tās šķiet atbilstīgs un laikmetīgs risinājums. Dostojevskim grēku sūdzētājus uzklausa cilvēki un pati grēksūdze ir ceļš pie patiesī5

artura krūzkopa miškins ir cilvēks bez pieklājības, aprēķina, vai diplomātijas filtra – viņš saka to, ko domā un jūt. aglaja – '
anta aizupe. Foto – kristaps kalns
bas, Nastavševa izrādes varoņiem tehniska ierīce saņem grēksūdzi, bet tā kalpo grēku sūdzētāja psiholoģisko vajadzību atklāsmei. Telefona klausule ir
vienaldzīga – grēku sūdzētājs tajā var izliet savu personisko sāpi, izmantot to
tiklab savas dvēseles izziņai, kā publiskā
tēla konstruēšanai.
Dostojevska varoņi tikai tad sasniedz augstāko tikumisko pilnību, kad
ir izgājuši cauri dziļākajam grēku bezdibenim. Savā ziņā taisnība Freidam, kurš
esejā par Dostojevski apgalvo, ka tā ir ļoti ērta pozīcija, bet grēku nožēla – tehnisks paņēmiens, kas paver ceļu nākamajam grēkam. Tāpēc Dostojevska cilvēki mētājas kā pa viļņiem un nodarbojas ar sevis mocīšanu, kurai režisors atradis ekvivalentu aktieru cīniņos ar telefona būdiņām.
Bet varbūt ir daudz vienkāršāk un
ideju par telefona sarunām noteikuši
mazā spēles laukuma apstākļi un ierobežotais aktieru ansamblis, kuram jāatveido romāna plašā tēlu galerija. Un tikpat ļoti var būt, ka to tāpat kā darbības
personu skaita reducēšanu uz četriem
galvenajiem tēlotājiem un dažām epizodiskām lomām diktējusi režisora vēlēšanās izvairīties no romāna sazarotības un
nepaskaidrotības. Jo atšķirībā no romāna izrādes stāsts šķiet esam visai vienkāršs. Divi vīrieši – trauslais aristokrāts
Miškins un tumšu kaislību vajātais tirgonis Rogožins – un divas sievietes –
pērkamā Nastasja Fiļipovna un šķīstā
6!

Aglaja – slimīgā neatlaidībā skaidro savstarpējās attiecības. Epizodiskās darbības personas šo mokošo procesu dara
vēl mokošāku, piepilinot klāt savu apsēstību: Līgas Zeļģes Varvara – neirastēnisku vēlmi paturēt monopola tiesības
uz brāli Gavrilu, kam dota iespēja nopelnīt, apprecot Nastasju Fiļipovnu; Ģirta Liuzinika Gavrila – smacējošu naidu
pret sabiedriskās morāles žņaugiem, bet
Imanta Strada Ļebedevs – zaudētas pašcieņas pazemojošo rūgtumu.
Galveno varoņu tēlotāji Arturs Krūzkops (Miškins), Dita Lūriņa (Nastasja Fiļipovna), Anta Aizupe (Aglaja) un
Kaspars Dumburs (Rogožins) visu izrādes laiku atrodas nemitīgā fiziskā kustībā – ar muguru atspiedušies pret vienu,
rokām un kājām pret otru telefona būdiņas sienu, pūlas atrauties no zemes,
rāpjas uz būdiņas jumta un cits citam
virsū. Kad būdiņas sagāzušās, viņi cenšas nonākt līdzsvara pozīcijā, tad atkal
to zaudē; mēģina satilpt vienā būdiņā,
bet jūtas pagalam neērti. Vienlaikus ar
šo fiziski sarežģīto un vispār jau arī riskanto kāpelēšanu viņi telefona klausulē
izkliedz savus jautājumus, sāpes un ilgošanās. Ārijas, dueti, trio, kvarteti –
gluži kā operā. Un zemstrāvā jūtama
klauniem un absurda varoņiem raksturīgā pārliecība, ka vajag darboties, kustēties par katru cenu, pat ja nav zināms,
kāpēc. Mūsu priekšā ir brūkoša pasaule
un cilvēki, kuri nesekmīgi cenšas atrast
atbalsta punktu.

Artura Krūzkopa radītais Miškins ir
valdzinoši dīvains. Smilškrāsas drēbēs,
tādu kā pelēku pirts cepuri galvā, vērīgu, drusku mulsu skatienu un mikipeli
uz T–krekla. Viņa izpausmēs nav otrajā
plānā ieslēpta muļķīguma vai vieduma,
Krūzkopa Miškins ir cilvēks bez pieklājības, aprēķina, vai diplomātijas filtra –
viņš saka to, ko domā un jūt. Varbūt tāpēc viņu ievēro un iemīl Kaspara Dumbura Rogožins – sirsnīgi satrakojies kupcis, kurš bļaustās, triec nazi telefona būdiņas sienā un ilgojas pēc garīgas apskaidrības.
Abas izrādes galvenās sievietes – Antas Aizupes taisnprātīgā un bērnišķīgi
apņēmīgā Aglaja baltā blūzītē un svārciņos ar ielocēm, tikai lentes matos vien
trūkst, un Ditas Lūriņas dekadentiskā,
melni spīguļojošā Nastasja – kungiem
maisās pa kājām. Aktrises spēlē spilgti
un agresīvi. Aizupe intriģē ar sakāpinātu
pusaudzisku maksimālismu un neiecietību – nervozi sit pret būdiņas sienu telefona vadu un apsauc apnicīgos tuviniekus; Lūriņa piedāvā ierastāku sava tēla
interpretāciju. Viņas Nastasja ir prostitūta ar zelta sirdi, kaislīga, impulsīva sieviete, kura pati nezina, ko grib. Abas stīvējas ap kņazu Miškinu kā ap kādu eksotisku putnu, ko katrai gribētos dabūt savā īpašumā. Bet režisors Miškinu atdod
Rogožinam. Kā sirdsmieru un piedošanas simbolu pēc tam, kad tirgonis greizsirdības lēkmē nogalinājis Nastasju Fiļipovnu. Fināla mizanscēna, kurā divas fiTEĀTRA VĒSTNESIS 2015/II

kreons (gundars grasbergs) labāk par citiem saprot, ka antigone (maija doveika) ir savas lomas gūstekne, bet nav viņa spēkos
pievērst dumpīgo būtni dzīvei. Foto – matīss markovskis
gūras beidzot rātni un harmoniski savietojas vienā telefona būdiņā, ir gleznieciski izteiksmīga. Miškins kamolā sarāvies virs sagumušā Rogožina – it kā Rogožina ķermenim, kurš bez apdoma plosījies, pēkšņi būtu atradusies galva.
Liekas, ka režisors savam asprātīgi izdomātajam scenogrāfijas elementam –
telefona būdiņai – nozīmju aspektā uzkrāvis pārlieku daudz. Savukārt no romāna saturiskās bagātības viņam ir bijis vajadzīgs visai maz. Bet sazvanīšanās ar
providenci vai paša sirdsapziņu tik tiešām ir nepārejoši aktuāla nodarbe neatkarīgi no laikmeta un ģeopolitiskās situācijas. Ja tikai varētu dabūt savienojumu.

lOmas gūsTekne
Kamēr Jaunajā zālē aktieri kopā ar
Nastavševu iedzīvina Dostojevska centienus sekot sirds patiesībai, Aktieru zālē
notiek gribas impulsa atmodināšana. Elmārs Seņkovs te iestudējis Antigoni –
vienu no trim grieķu mitoloģijā balstītajām Žana Anuija traģēdijām. Rūgtums
un nožēla par kontrastu starp jaunības
šķīstību un brieduma kompromisiem
caurauž visas franču dramaturga lugas.
Arī šo, kurā Antigone nepakļaujas Tēbu
valdnieka Kreona pavēlei un simboliski
apglabā savu brāli – par valsts ienaidnieku pasludināto Polineiku. Lai uzturētu
likuma spēku un kārtību, Kreons pret savu gribu Antigonei piespriež nāvi, tādējādi izraisot vēl divu citu cilvēku bojāeju.
Kaut arī Anuijs noraida racionālu izTEĀTRA VĒSTNESIS 2015/II

pratni par pasauli, viņa luga ir veidota
tradicionālā formā – tai raksturīga dramatiska darbība, kas attīstās pēc cēloņu
un seku principa. Anuija teātra valoda ir
balstīta izvērstā dialogā, kurā tiek risinātas problēmas un sludināta morāle. Šādas lugas mūsdienu vizuāli orientētajam teātrim šķiet pārāk pļāpīgas un shematiskas, tātad – grūti iestudējamas tā,
lai izrāde nepārvērstos par diskusiju
kluba seansu. Elmārs Seņkovs ne tikai
pierāda, ka tas ir iespējams, bet tāpat kā
aizvadītās sezonas Gada izrādē Ezeriņš
uzbur pārsteidzoši vitālu, asprātīgu un
neprognozējamu pasauli, kura ievelk
sevī kā Bermudu trijstūris.
Scenogrāfe Evija Pintāne Aktieru zāles miniatūro spēles laukumu aprīkojusi
ar grīdas fragmentu un divām baltām
sienām, kas veido stūri. Šajā stūrī lielākoties uzturas Maijas Doveikas Antigone – bezpiedurkņu topā, īsos svārciņos
un zempapēžu kurpēs viņa stāv vai sēž
uz grīdas, ceļus pie krūtīm pievilkusi.
Kostīmu māksliniece Marija Rozīte darbības personas ietērpusi tik atpazīstami
ikdienišķos apģērbos, ka varētu domāt –
aktieri spēlē paši savās drēbēs. Tikai
abiem cietumsargiem apvilkti vienādi
zilgani krekli un Kora lomas tēlotājai
Marijai Bērziņai mugurā strikta piegriezuma svārki un blūze haki krāsā, kas raisa militāras asociācijas.
Izrādē nav trešā sarga, ziņneša un
pāža, nav arī klusējošās adītājas Eiridīkes – Kreona sievas un Hemona mā-

tes. Uzbūvēts pavisam lakonisks pasaules modelis ar sešiem aktieriem,
kuri apkalpo visas lomas.
No inscenējuma un izrādes vēstījuma viedokļa spožākais atradums ir
daudzsejainā darbības persona (Koris,
Prologs, Aukle), ko ar izcilu formas izjūtu atveido Marija Bērziņa. Arī citos iestudējumos koris dažkārt tiek rādīts kā
lietišķs notikumu reģistrētājs vai distancēts vērotājs no malas, bet tādu apnikumu, kā šajā lomā demonstrē Marija Bērziņa, gadījies novērot vien pie rutinētiem tūrisma gidiem, kuri vienus un tos
pašus tekstus «Paskatieties pa kreisi, paskatieties pa labi» maluši jau gadu desmitiem un aizvērtām acīm varētu izvadāt savu grupu pa ierasto maršrutu.
Aukles balsī gan ieskanas dzīvākas intonācijas un līdzjūtības nots – Antigones
uzdrīkstēšanās un nepārvaramā apsēstība uz mirkli spēj atdot esībai spriedzi
un asumu.
Bet Korim pat muti apnicis virināt,
tāpēc balss skan kaut kur degunā un intonācijas vēstī par to, ka runātāja skaita
minūtes, sekundes, objektus, cilvēkus
un notikumus, kas aizvedīs pie iepriekšparedzamā fināla, lai citvakar viss sāktos atkal no gala. Marijas Bērziņas radītais tēls ir trāpīgs atradums ne tikai attiecībā uz lugas saturu, kura vēsts ir cilvēka nolemtība rīkoties pēc jau eksistējoša scenārija, bet arī attiecībā uz teātra
mākslu, kur izrādes dalībnieki tāpat kā
Sīzifs sengrieķu mītā un Kamī esejā kat7

ru vakaru veļ kalnā akmeni, kas tūdaļ
noripos lejā.
Izrādei piemīt vieglums un asprātība. Cilvēkam raksturīgi ilgoties pēc laimes? To, proti, laimi, viņš var dabūt koncertpriekšnesuma formātā. «Laime
viens», bezkaislīgi paziņo Koris un nosauc kādu no senajām skaņkārtām, kurā
mūzika tiks izpildīta. Izrādes dalībnieki
aši sanāk uz spēles laukuma un katrs uz
sava mūzikas instrumenta (Antigone,
starp citu, plinkšķina mazas klavierītes)
visi kopā nospēlē Edgara Mākena sarūpētu melodiju. «Laime divi» – un citā
skaņkārtā tiek atkal nospēlēts muzikāls
motīvs. Laime bija iespējama tajos laikos, kad bija iespējama nelaime. Tagad,
kad nav ne laimes, ne nelaimes, bet ir
viena vienīga garlaicība, laimes mājvieta rodama vien atmiņās, iztēlē, mirklīgā
saskaņā, ko spēj sniegt māksla.
Par to, ka mūsdienu pasaulē viss ir
gaistošs un relatīvs, atgādina arī lomu
sadalījums. Valdnieka dēlu Hemonu un
vienu no Antigones cietumsargiem spēlē viens un tas pats aktieris – Uldis Siliņš. Hemona pazīšanas zīme – iemīlēšanās pacilātības apdvesta naivi frivola
dziesmiņa, ko aktieris dzied angļu valodā, sarga pazīšanas zīme – latgaliešu akcents. No vienas puses – Uldis Siliņš
spēles situācijā ir cilvēks, kuram Antigone nozīmē vairāk par visu pasaulē, no
otras – cilvēks, kuram viņa ir pilnīgi
vienaldzīga. Varbūt var skatīties arī plašāk un secināt, ka eiropeiska brīvība un
tolerance pret citādi domājošajiem, respektīvi, Antigoni, viņā apvienojas ar lokālu vēlmi pēc kārtības un stabilitātes.
Lugas un arī izrādes augstākās spriedzes punktu veido divu patiesību sadursme garā dialogā, kas risinās starp
Antigoni un Kreonu. Režisora un aktieru
attieksme pret šo konfliktu ir vislabākajā
nozīmē analītiska. Anuijs savā lugā vēršas pie individuāla cilvēka gribas, no kuras, viņaprāt, ir atkarīgs daudz kas, ja ne
viss. Izrādes veidotāji šo pārliecību pakļauj apšaubījumam. Maijas Doveikas
Antigone atrodas sarežģītā situācijā – viņa dara to, ko pati grib darīt (atšķirībā
no Sofokla Antigones, kura pilda dievu
gribu), bet griba saka priekšā to, kas jau
ir bijis, proti, rīcību bez cerības uz sekmēm. Aktrise bez mazākās ārišķības, ar
traģēdijas aktrises vērienu atklāj Antigones iekšējo konfliktu, kas samilzt, jūtot,
ka apņēmību tūlīt iedragās Kreona argumenti un apziņa par sava upura veltīgumu. Maijas Doveikas skatuves uzvedībā
bērnišķīgas spītības izpausmes mijas ar
apskaidrību un dziļu izmisumu, kad Antigone sevi cenšas pārliecināt, ka nav
nākusi, lai saprastu, bet lai pateiktu «nē»
un mirtu. Viņa nav netaisnīga likuma
upuris, bet drīzāk savas šķīstības upuris.
Gundara Grasberga Kreons Antigonei oponē. Atšķirībā no Sofokla valdnieka, kuru moka vainas apziņa par traģiskajām sekām, ko izraisījuši viņa lēmumi, Anuija lugā Kreons ir caur un cauri
moderns pragmatiķis. Savu pienākumu
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– valsts drošības garantēšanu – viņš tur
augstāk par personiskajām jūtām. Kreons ir filigrāni izstrādāts aktierdarbs, kas
saista ne tikai ar profesionālu meistarību, bet arī ar cilvēcību. No Gundara
Grasberga Tēbu valdnieka strāvo gan
gudrība un tālredzība, gan arī ar rezignācija, kas rodas no nespējas mainīt cilvēka dabu un notikumu gaitu. Kreons
labāk par citiem saprot, ka Antigone ir
savas lomas gūstekne, bet nav viņa spēkos pievērst dumpīgo būtni dzīvei. Aktieris runā klusā balsī, kā mēģinot nomierināt niķīgu bērnu, kurš ar savām
kaprīzēm atņem viņam pārāk daudz laika un enerģijas.
Izrādes fināls, kurā Sanitas Pušpures
piemīlīgā, bet uz patstāvīgiem spriedumiem nespējīgā Ismēne ātri paziņo, ka
ies māsas pēdās, Hemons aiz kadra tikpat steidzīgi noduras pie Antigones līķa
un viņa māte Eiridīke pārgriež sev rīkli,
ir caur un cauri ironisks. Ulda Siliņa un
Arta Drozdova atveidotajiem varai pakalpīgajiem sargiem par notikušo acīmredzami nospļauties, Kreons spiests
bezpalīdzīgi samierināties ar Antigones
izvēli par labu nāves šķīstībai, bet Marijas Bērziņas Koris beidzot var atviegloti
pielikt izrādei punktu. Diez vai cildens,
bet uz nāvi vērsts žests ir vērtīgāks par
kompromisu piesārņotu dzīvi. Var jau
būt, ka Antigone uzvar vēstures priekšā
kādā ideālā nozīmē, bet konkrētajā situācijā viņas rīcība nes vienīgi zaudējumus un nāvi.

kā mirsT zināTniece
Ar nāvi beidzas arī Margaretas Edsones
lugas Prāts iestudējums Nacionālā teātra
Jaunajā zālē. Režisora Valtera Sīļa ampluā ir neērti temati – leģionāri, prezidenta institūts, valsts politikas dokumenti, Irākas karš, dabas ķīmiskais piesārņojums. Edsones iztirzātais temats
arī nav nekāds ērtais. Renesanses vēstures speciālistes, AIDS un vēža slimnīcas

tams. Pie šādas atbildes nonāk arī Valtera Sīļa izrāde. Tās finālā Daigas Kažociņas profesore Bēringa izlobās no slimnīcas apģērba, izkāpj no gultas un, kā no
mātes miesām nākusi, nostājas skatītāju
priekšā. Kailumam ir vismaz divas nozīmes – tas vēstī par cilvēku vienlīdzību
nāves priekšā un to var uzlūkot kā dvēseles atbrīvošanos no zemes dzīves čaulas.
Un tomēr izrāde šķiet viltīgāka par
pliki melodramatisku konstatējumu, ka
nāves priekšā cilvēki ir vienlīdzīgi. Ievas
Kauliņas iekārtotā sterili glītā, skopā un
viegli pārveidojamā vide, kur galdu nomaina gulta, gultu – galds, raisa asociācijas ar laboratoriju – vēsu bezpersonisku telpu, kurā cilvēki cenšas kaut ko
noskaidrot. Izpētīt Džona Donna poētikas īpatnības vai ļaundabīga audzēja attīstības gaitu. Bet tā, šķiet, ir laboratorija
arī tādā nozīmē, ka cilvēki, sastopoties,
dzīvojot kopā un iesaistoties kopīgā darbībā, atgādina atomus fiziskā vai ķīmiskā vielā, tie pievelkas un atgrūžas, tomēr
paliekot pilnīgi izolēti. Šo sajūtu pastiprina mizanscēnas izkārtojums: aktieri,
kuri nav iesaistīti konkrētās ainas darbībā, nepazūd no spēles laukuma, bet apsēžas uz krēsliem labajā pusē. Telpa ir
gaiša, aktieru ģērbi koši un dzīvespriecīgi, sevišķi slimnīcas spectērpi – aveņu
sārts, zils, dzelteni brūns. Uz mirkli šīs
spilgtās figūriņas rosīgi sabirst spilgti
apgaismotajā spēles telpā, tad atkal izklīst un izkaisās. Šķiet, ka redzam darbojoties mūžīgo dzinēju – tāpēc, ka vienam cilvēkam jāaiziet, dzīve neapstājas.
Turklāt otra ādā nav iespējams ielīst. Rezidenta Džeisona ambiciozā dīžāšanās
Kaspara Aniņa izpildījumā, Madaras
Botmanes Sūzijas līdzcietīgā rūpība,
Ilzes Blaubergas, Klāva Meļļa, Ulda Sniķera atveidoto slimnīcas darbinieku
profesionālā rosīšanās ap mirstošo sievieti, šķiet, pauž divas emocijas: paldies
Dievam, ka tas nenotiek ar mani, un –
agrāk vai vēlāk tas notiks arī ar mani.

DAIGAI KAŽOCIŅAI, ŠĶIET, BŪS
IZDEVIES RADĪT SEV
NENOSPĒLĒJAMU LOMU
AKTRISES REPUTĀCIJU
darbinieces, skolotājas un dažādu gadījuma darbu strādnieces Edsones vienīgā, toties plaši iestudētā un kritiķu augstu novērtētā luga ir emocionāli vārdzinošs stāsts par kādas zinātnieces nāvi.
Autore, šķiet, apvienojusi divas, jādomā,
nozīmīgākās savas dzīves pieredzes, lai
izstāstītu stāstu par angļu renesanses
dzejnieka Džona Donna pētnieci un vēža slimnieci Vivjenu Bēringu un uzdotu
jautājumu: vai zinātniece mirst citādi
nekā, teiksim, masiere vai pārdevēja? Atbilde ir iepriekš paredzama. Nē, pro-

Lugā un arī izrādē darbojas šūpoļu
princips: viens augšā – otrs lejā. Vispirms pašapzinīgo studenti Vivjenu Bēringu pie vietas noliek viņas prasīgā pasniedzēja – Astrīdas Kairišas profesore
Ašforda. Pēc tam Bēringa, nu jau pati
profesores statusā, no augšas uzlūko savus «stulbos studentus», bet tad slimība
viņu pašu noved pazemotās stāvoklī,
kad Bēringai jāļauj, lai viņu izmeklē bijušais audzēknis. Izrādes veidotāji nemoralizē par tēmu «dots devējam atdodas», bet vienkārši rāda to, kas teorētiski
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daiga kažociņa spēlē vivjenu gudri, kā uz naža asmens, ne mirkli neļaujot vaļu melodramatiskai asarainībai vai vēsi reģistrējošai
atsvešinātībai. Foto – agnese zeltiņa
katram labi zināms – dzīve ir neprognozējama, mainīga, tai nav plāna un atbildes uz jautājumu «kāpēc».
Izrādes virsotne ir Daiga Kažociņa,
kura spēlē Vivjenu Bēringu – par savu intelektuālo potenciālu pārliecinātu profesori, zinātnieci. Daigai Kažociņai, šķiet,
būs izdevies radīt sev nenospēlējamu lomu aktrises reputāciju. Skatoties Prātu,
atmiņā uzpeld aktrises atveidotā talantīgā matemātiķe Deivida Oberna lugas
Pierādījums iestudējumā (starp citu, arī
Valtera Sīļa režijā), par ko aktrise saņēma
Spēlmaņu nakts balvu. Nu kā var nospēlēt talantīgu matemātiķi vai mirstošu zinātnieci? Izrādās, ka var. Jaunais uzvedums apliecina, ka Daiga Kažociņa teicami pārvalda gan psiholoģiski niansētu
pārdzīvojuma teātri, gan brehtiski atsvešinātu spēles stilu. Bet amata meistarība
nebūtu ne graša vērta bez aktrises simtprocentīgas klātbūtnes visā, ko viņa uz
skatuves dara vai arī nedara.
Izrādes sākumā aktrise – ap galvu viņai turbānā satīts lakats, seja bez kosmētikas, mugurā slimnīcas naktskrekls
– pienāk tuvu klāt pirmajai skatītāju rindai, sasveicinās, uzsmaida un pastāsta,
ka tagad divas stundas spēlēs pati savu
miršanu, kas droši vien nebūs patīkami.
Kā atbalsta spieķi vai labāko draugu
profesore Bēringa stumj sev līdzi fizioloģiskā šķīduma pilināšanas sistēmu.
Profesores bērnības un jaunības atmiņas izrādē mijas ar konkrētās situācijas izdzīvošanu šeit un tagad, ko savukārt nomaina komentārs par šo situāciju. Ķīmijterapijas nomocītā Bēringa
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vemj bļodā un spazmu atslābuma brīžos ironiski prāto par to, vai nebūs izvēmusi visas smadzenes.
Pārsteidzošs ir Daigas Kažociņas
miers. Tas nepamet aktrisi pat tajos brīžos, kad viņas varoni pārņem dzīvniecisku baiļu vai izmisuma lēkme. Daigas
Kažociņas skatuves uzvedību raksturo
kustību ekonomija un noteiktība, kas
nepieļauj sīku stomīšanos vai pārteikšanos. Aktrise atgādina augstas klases dejotājus, kuri slīd pa dejas grīdu, radot iespaidu, ka tas ir pavisam vienkārši un
nesteidzīgi.
Lugas angliskais nosaukums Wit,
starp citu, ir ar konotāciju «ass» – Ass
prāts. Un to var attiecināt ne tikai uz savaldīgo pašironisko profesori Bēringu,
bet arī uz veidu, kā Daiga Kažociņa viņu
spēlē – gudri, kā uz naža asmens, ne mirkli neļaujot vaļu melodramatiskai asarainībai vai tieši pretēji – vēsi reģistrējošai
atsvešinātībai. Brīžos, kad aktrise vēršas
pie skatītājiem, paskaidrojot, ko viņas
varone jūt, tas nav tikai distancēts skats
no malas, bet arī mēģinājums nezaudēt
cilvēka cieņu. Temats ir pārlieku baiss,
tāds, no kura gribas novērsties, bet Daiga
Kažociņa ar apbrīnojamu takta izjūtu
skatītāju paņem pie rokas un liek, nē,
pamudina ielūkoties bezdibenī un atbrīvoties no savām bailēm un netīksmes. Ja
es to varu, tad līdz ar mani to vari arī tu.
Nacionālā teātra izrāde nav tik melodramatiska kā Nikolsa filma ar Emmu
Tompsoni, un nav arī tik mundra un izrēķināta kā Brodvejas iestudējums ar
Sintiju Niksoni. Jā, vizuālie risinājumi

šķiet stipri līdzīgi Brodvejas versijai, bet
ietekmju avotus negribas apspriest, jo
izrādes veidotājiem izdevies panākt savu oriģinālu intonāciju, kādā stāsts tiek
izstāstīts.
Ir situācijas, kurās prāts kļūst bezspēcīgs, bet prāts nav un nevar būt veltīgs. Tas izliek pieturas punktus, kuri izrādes varonei, aktrisei, režisoram, ikvienam cilvēkam ļauj iet uz priekšu, pat ja
tur gaida nebūtība, bet kustība nozīmē
dzīvību. Izrāde tupinās divas stundas
bez pārtraukuma. Skatītāju zālē klusums
ir tāds, ka varētu dzirdēt adatu nokrītam.
Mazliet no «citas operas». Vārdkopa «tekstuālais kriticisms» izklausās
aplam nejēdzīgi, ja to lieto «teksta kritika» vietā.

kOda
Virsrakstu savām pārdomām atļāvos
aizņemties no Džeinas Ostinas romāna,
jo, iespējams, sakritības pēc Dostojevska Idiota, Žana Anuija Antigones un
Mārgaretas Edsones Prāta skatuves versijās viss – darbības personu pārdzīvojumi, attiecības starp tēliem, sociālais
konteksts – ir drīzāk «nolasāms» nekā
vienkārši «redzams». Realitāte šajās izrādēs tiek nevis atdarināta, bet izteikta
zīmēs, iegravēta aktiera ķermenī, figūru
izkārtojumā uz spēles laukuma, scenogrāfijā, rekvizītos, gaismās un skaņās.
Varbūt to var raksturot kā pavērsienu uz
lielāku racionālismu, neatsakoties, protams, no emocijām? 6

,$Piezvani man, piezvani – krievu val.
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Process

ILUSTRĒTS STĀSTS
«Aspazija. Personīgi» Jaunajā Rīgas teātrī
MAIJA SVARINSKA

r tāds teiciens: viss tiek iepazīts
salīdzinājumā. Kārtējo reizi par
to pārliecinājos, skatoties JRT
izrādi Aspazija. Personīgi. Iepriekšējā Teātra Vēstneša numurā rakstīju par Raiņa sapņiem Nacionālajā teātrī, tagad gribu uzsvērt – tas ir
mākslas darbs, kas apmēram pusotras
stundas laikā veido unikālu dzejnieka
tēlu un ļauj neierasti ieraudzīt Raiņa
dzīvi un tikpat negaidīti izjust viņa dvēseles līksmi un sāpes.
Turpretī Jaunajā Rīgas teātrī ir nevis
mākslas vēstījums, bet skatuves profesionāļu stāsts. Koši ilustrēts un rūpīgi izspēlēts. Un tiem skatītājiem, kas nav lasījuši Saulcerītes Vieses Mūžīgos spārnus un Roalda Dobrovenska Raini un
viņa brāļus, kur nu vēl dzejnieku privāto
saraksti, patiesi ir ko dzirdēt un redzēt.
Pārējiem vai vismaz personiski man šis
vairāk nekā trīs stundas ilgais Aspazijas
personiskās dzīves izklāsts bija mokoši
par garu. Garlaicība kaitina, un tad nepilnības vai kļūdas it sevišķi lien acīs.
Vispirms par izrādes nosaukumu.
Manuprāt, tam būtu bijis jābūt – Kopdzīve ar Raini. Ārpus šā konteksta Aspazijas izrādē būtībā nav. Grūti noticēt, ka
Inga Ābele personiski būtu izvēlējusies
tādu dramaturģijas attīstību. Kaut vai
tādēļ, ka noteikti pati pazīst maģisko
vientulību, ko dāvā piedzimt gribošais
vārds. Jā, domāju, ka šoreiz ir bijis spēcīgs režijas diktāts. Ir bijusi vajadzīga intensīva darbība, ko apriori garantē divu
pazīstamu personību sadzīve/saspēle
no tās sākuma līdz galam. Atkāpei klusumā nav jēgas vai, vienkāršāk, – nav
vietas. Tikai tā es varu pamatot Ingas
Ābeles lugas jēdzienisko mērogu.
Tiesa, izrādes pirmajos mirkļos šķita, ka ir gaidāms īstums, jo videoprojek10

cijas un skatuves dialogā itin kā atbalsojās aizgājušais laiks. Taču te pa skatuvi
sāk kumpāties Aspazija (Baiba Broka),
pasvepst ar pagaldē neredzamo kaķi
(acīmredzot ar vienu no tiem trim melnajiem), mēģina ik pa laikam sasaukt
vai nu pakurlo, vai iecirtīgo mājkalpotāju Anniņu (Iveta Pole), pavirpina radiopogu, un aizsākas tā teatrālā aina, ko varētu apzīmogot ar labi zināmo terminu
– reālistiski psiholoģiskais dzīves atainojums. Tā arī nesapratu, kādēļ ir bijusi
vajadzīga šī «vecišķuma» prelūdija. Lai
parādītu, cik pieticīgi, nabadzīgi ir dzīvojusi Aspazija, kā cietusi no fiziskās un
garīgās vientulības sloga? Vai arī bijis
svarīgi parādīt ainu ar pielūdzēju – jauno dzejnieku (ko paklausīgā biklumā
spēlē Edgars Samītis), lai mēs redzētu,
kā Aspazija ietērpjas vecā dāmīgā cepurītē un tikpat vecā kažokādas apmetnī,
jo droši vien grib būt dāma līdz pēdējam
elpas vilcienam?
Taču laiku cauri savecējušām lupatiņām nejūt. To nevar notvert arī tad, kad
pa radio skan vācu valoda, kuru Aspazija «negrib dzirdēt». Būtībā laika izrādē
nemaz nav. Lai kā spēlētos videoprojekcija (Gints Gabrāns un Ineta Sipunova),
tā beigu beigās pārtop par uzbāzīgu vizuālo fonu, kas īsti neļauj saprast, ko izrādes autori ir gribējuši ar to pateikt. Jo
īpaši mulsina, kad ik pa brīdim tiek apspēlēta JRT aizskatuve dažādos rakursos. Neviļus pazib doma, ka bildei ārpus
pašu mājas vienkārši ir pietrūcis laika.
Bet tas taču būtu bijis tik svarīgi –
apjaust kontekstu laikmetam, kurā dzīvojis Rainis un Aspazija. Tā vietā darbība
gandrīz visu laiku ris četrās sienās – gan
burtiskā, gan pārnestā nozīmē. Ja kaut
mazliet var uztvert ledaino Kastaņolas
trimdas aukstumu, tad gandrīz nekas

nav atkusis, kad varoņi atgriežas brīvajā
Latvijā. Vienīgi apģērbs – tas atplaukst.
Starp citu, par kostīmiem. Gribu izcelt
kostīmu mākslinieces Kristīnes Jurjānes
skrupulozo, spožo darbu, kā arī atzīmēt
Sarmītes Balodes meistarību, veidojot
parūkas un grimu. Slikts ir kas cits: režija
nepalīdz kostīmu dāsnajai maiņai. Rainis un Aspazija nolemj doties uz Šveici.
Skatuve ieslīgst pustumsā, un sākas tiroliešu dancis, ko dejo iestudējuma aktieri
(ne jau Aspazija un Rainis) un kurš ir tik
acīm redzami ilustratīvs, ka ātri vien
kļūst skaidrs: Baibai Brokai ir vajadzīgs
laiks, lai pārģērbtos. Kā tad! Pēc dažām
minūtēm viņa parādās citā kleitā, kas atbilst jaunajai vietai un situācijai.
Šādu irstošu valdziņu nav mazums.
Piemēram, slimā Aspazija dalās ar svarīgām pārdomām. Baiba Broka stāv gandrīz avanscēnā un runā savas varones
tekstu, ar vienu roku pie kakla piespiedusi apmetni. Monologs ir garš, un tā
laikā roka neatlaidīgi tiek turēta pie kakla. Pakāpeniski mana uzmanība no runas «noslīd» uz roku, jo saprotu: iekrampēties apmetnī vajag nevis Aspazijai, bet
Brokai. Kāpēc? Tiklīdz aina beidzas, apmetnis tiek nomests, bet zem tā atsedzas tērps ar spīguļiem. Nu jā, slimnieki
tādus nevalkā. Varētu teikt: sīkumi. Var,
bet diezin vai vajag. Jo šādi sīkumi pirmām kārtām traucē aktiera darbam, bet
galvenais – tie norāda uz režijas redzējuma leņķi: gandrīz visa uzmanība ieslīgst
sadzīvē, bet šāda cilvēciskošana tomēr
nonāk pretrunā ar varoņu personības
mērogu.
Baiba Broka spēlē tajos rāmjos, kuros viņa ir ielikta. Spēlē ar atvēzienu. Tāpēc par Baibas Brokas darbu gribu teikt:
talantīga aktrise ir radījusi neierasti stipras sievietes tēlu. Vienīgi žēl, ka tās garīTEĀTRA VĒSTNESIS 2015/II

svarīgi apjaust kontekstu laikmetam, kurā dzīvojis rainis (ģirts krūmiņš) un aspazija (baiba broka). ivande kaija – iveta pole.
Foto – jānis deinats
gā dzīve palikusi aizvērta. Dzīve, kas,
spriežot pēc Aspazijas daiļrades, bijusi
tik savdabīga, krēslaini gaiša, ilgu un
kvēles piesātināta. Žēl. Lielākoties Aspazijas dzeja nezin kāpēc ir atdota, tā sakot, trešajām darbības personām. Šī
dzeja pustumsā tiek lasīta pēc dzejnieces tās vai citas dzīves ainas, kas droši
vien pamudinājusi viņu uz šo poētisko
dzejojumu. Tā tiek lasīta skaļi, deklaratīvi, tā sakot, nekā personīga, tikai publikai. Patiesi žēl. Tai pašā JRT ir brīnišķīga
izrāde Dzeja, kuras režisore Māra Ķimele ir panākusi, ka virmo intelekts un jūtas, ka dzeja izskan no dvēseles. Baibas
Brokas Aspazija tāpat spētu no visiem
attālināties, lai, pietuvojusies mums,
skatītājiem, nolasītu to, kas radies sirdī
un izlauzies brīvībā.
Toties izrādē Aspazija, sēžot mūsu
priekšā, lasa savu vēstuli Rainim, kad
viņš ir «cietumiņā». Ļoti dīvaina, deminutīviem piebārstīta vēstule. Joks vai
nopietnība? Nopietnība, protams. Tomēr kādēļ, kad JRT izrādē Ziedonis un
Visums skan līdzīgais «Kukainīt, re, kur
saule spīd!» vai «Katliņā vārījās ķiļķens
un klimpa», tu jūti poēzijas smaidu, bet
šeit mokies neveiklā iecietībā pret dzejnieces centību? Domāju, tieši tādēļ, ka
Alvja Hermaņa izrādē ir poētiskā dimensija, proti, nemitīgajā tapšanas procesā dzimst laikmeta aina. Tad arī notiek enerģijas apmaiņa. Māra Ķimele taču noteikti labāk par mani zina, ka mēdz
būt tāda saikne starp režiju un skatuvi,
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kuras mākslinieciskā iedaba izpaužas
tieši scēniskajā darbībā, bet jēga savukārt izplešas tālu aiz atainotajiem notikumiem un īstenojas tēlā, kas izrādē
dzimst un attīstās. Bet, ja režija, kā jau
teicu, būtībā nesniedzas pāri sadzīves
līmenim, arī aktieriem nākas nevis veidot, bet atdarināt. Labi, ka JRT aktieri
pārsvarā to prot darīt meistarīgi. Slikti,
ka izrāde neietiecas Aspazijas un arī
Raiņa pasaulē.
No visiem Baibas Brokas partneriem
visvairāk pārliecina Ģirts Krūmiņš Raiņa
lomā. Dzīvs, darbīgs raksturs, ko aktieris
atveido ar zināmu humora devu. Runa
taču ir par to Raini, kas sasapņojies par
Mēnessmeitiņu (Inga Tropa) gan domās, gan darbos (nezinu, vai vienīgi
amizantuma dēļ ir vajadzīga aina, kurā
Rainis mēģina Olgas Kliģeres priekšā
būt seksapīls lauva?). Ivara Krasta Rainis
ir biklāks gan žestos, gan vārdos. Iesācējs dzejnieks un mīlnieks. Tā iemesla
dēļ, ka laikmets palicis aiz skatuves, ļoti
aptuveni ir Pētera Stučkas (Andis
Strods), Jāņa Ziemeļnieka (Ivars Krasts)
un citi tēli. Atnākošo un aizejošo personu vidū Aspazijai, šķiet, visdzīvākie dialogi ir sanākuši ar Doru (Jana Čivžele),
Ivandi Kaiju (Iveta Pole) un Rūdolfu
Blaumani (Ģirts Krūmiņš). Tieši Blaumanim ir atvēlēts nolasīt Aspazijas baiso dzejoli Es gulēšu zārkā.
Taču darbība beidzas nevis ar Aspazijas, bet ar Raiņa bērēm. Skan dzejnieces slavenā atvadu runa, ko meistarīgi

izpilda Baiba Broka (pat balss ir absolūti
līdzīga). Pēc tam ir pats izrādes fināls.
Mirguļojošā pustumsā mūsu priekšā ir
Aspazija, stalta un stipra, bet aizmugurē
ir manāmi vai nu viņas radīto varoņu,
vai dzīves liecinieku silueti.
Liecinieku, kā zināms, bijis daudz.
Lūk, vēstule, ko rakstījis viens no viņiem. Tajā mazliet jaušams laiks, Aspazijas raksturs un viņas labklājības līmenis vienā konkrētā dzīves posmā.
Augsti godājamai
dzejniecei Aspazijai
Dubultos
1936. gada 10. jūlijā
Augsti godājamā dzejniece!
Tiklīdz parādījās ziņa par Uzvaras
laukuma radīšanu, tūliņ Jūs laipnā kārtā
pieteicāt ziedot tā izbūvei savu 2 lugu
pirmizrāžu honorārus. (..)
Bet es izlasīju laikrakstos arī Jūsu pamudinājumu sievietēm ziedot savas
vērtslietas, pie kam pati Jūs nodotu Raiņa zelta pulksteni, savu zelta aproci no
«Vaidelotes» pirmizrādes un 100 Ludviķa XIV zelta frankus.
Šinī ziņā gan līdz ar gandarījumu
man jāaizrāda, ka, lai cik cēls un cildens
ir šāds ziedojums, tomēr to pieņemt varētu tikai kādā nācijai grūtā brīdī. Tagad
nav tāds laiks, kas prasītu tik lielus upurus.
Jūs patiesi cienīdams,
K. Ulmanis,
Valsts prezidents 6
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KAD IZRĀDE
IESKATĀS ACĪS
«Equus» Dailes teātrī Lauras Grozas-Ķiberes režijā
LĪGA ULBERTE

auras Grozas-Ķiberes jaunākā izrāde
Equus Dailes teātrī ir
tik iedvesmojoša, ka
viegli iekrist sentimentālos pārspīlējumos, kaut pati izrāde ne vismazākajā mērā nav melodramatiska. Pītera Šefera 20. gadsimta 70. gadu sākumā rakstītais darbs,
kas vismaz sižeta līmenī zināms arī
Latvijā (ne tikai no britu un Brodvejas
mūsdienu versijām, bet arī atceroties,
ka 1990. gadā viesrežisore no ASV Aināra Vildere šo lugu ar latviskoto nosaukumu Zirgi iestudēja Liepājas teātrī, apliecinot dzelzs priekškara krišanu
arī teātrī), ir intensīvu freidisku motīvu
caurstrāvots un tiešām gluži hrestomātiski reprezentē id, ego un superego
mijiedarbību emocionāli labila pusaudža pieredzē. Pēc formas Šefera luga
būtībā ir izvērsts dialogs starp pusmūža psihiatru Mārtinu Daisertu un viņa
pacientu, septiņpadsmitgadīgu puisi
Alanu Strengu. Dialogu ik pa brīdim
paplašina gan Daiserta, gan Alana atmiņu cilpas, kurās visi klātesošie var
pārtapt zirgos un brīvi šķērsot laika un
telpas robežas.
Dramaturgs gan saglabā brehtisku
distanci pret tēloto notikumu, jo jau
pirmajā epizodē lasītājs/skatītājs uzzina par Alana izdarīto neticami nežēlīgo noziegumu – viņš izdūris acis vairākiem zirgiem. Un, kaut arī lugas tālā12

kajā gaitā Daiserta terapeitiskais mērķis ir panākt, lai Alans izstāsta, tieši
kas un kā liktenīgajā naktī ir noticis,
pēc būtības Šeferu (un jebkuru, kurš
ķeras pie šīs lugas iestudēšanas) interesē nevis «kas», bet «kāpēc».
Režisores Lauras Grozas-Ķiberes
rokraksts pēc pēdējo divu sezonu izrādēm (Piafa, M. Butterflay, 1984) ļauj izdarīt dažus vispārinājumus – bezaizspriedumu interese par vistumšākajām zemapziņas akām satura līmenī
un jēgpilna, striktā fiziskā ritmā balstī-

divi spēcīgi, individualizēti līderi, kuru
stāstam mērķtiecīgi palīdz notikt viss
ansamblis.
Equus izrādes pasaulē nav neviena,
kas nebūtu pelnījis līdzjūtību. Staļļu
īpašnieku Daltonu Dainis Gaidelis vienā nelielā epizodē nospēlē kā skumju,
no tādas nekad iepriekš neredzētas
mežonības gluži apjukušu cilvēku.
Maiga, brīva un nesarežģīta – tātad tieši pretēja Alanam – ir Ievas Segliņas
Džila silti brūnajā «zirga krāsas» tērpā.
Līdzjūtīga un Alanam mierīgi labvēlīga

BEZAIZSPRIEDUMU INTERESE
PAR VISTUMŠĀKAJĀM
ZEMAPZIŅAS AKĀM SATURA
LĪMENĪ UN JĒGPILNA IZRĀDES
FORMA
ta izrādes forma, kurā vienlīdz liela nozīme ir stāstam, telpai un aktierim.
Māka smalki strādāt ar dažādu paaudžu aktieriem, atmodinot viņos profesionāli labākās, dažbrīd aizmirstās vai
pat nenojaustās kvalitātes, ļauj jaunajai režisorei jau vismaz trešo izrādi veidot pēc principa, ka centrā ir viens vai

ir gan Ērikas Eglijas medmāsa, gan
Kristīnes Nevarauskas tiesnese Hestere Salomone. «Sliktie» nav arī Alana vecāki Indras Briķes un Jura Žagara atveidā, kaut gan Ilzes Vītoliņas precīzie,
brūni izbalējušie kostīmi un neveiklās
cepures viņus jau vizuāli padara par
kāda cita, aizgājuša laika cilvēkiem –
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lauris subatnieks lieliski nospēlē martinu daisertu – rutīnas nogurdinātu «normālo» vīrieti. alans – dainis grūbe.'
Foto – kaspars kviesis
kaut vai salīdzinājumā ar Laura Subatnieka daktera un Kristīnes Nevarauskas tiesneses eleganti pelēko vizuālo
«noformējumu». Protams, nevar apgalvot, ka izrādes veidotāji pilnībā atbrīvo
vecākus no atbildības par to, kas ar
Alanu ir noticis, tomēr salīdzinājumā
ar lugu šis aspekts izrādē šķiet iemantojis daudz mazāku nozīmi. Vai varbūt
transformējies. Indras Briķes ļoti ticīgās Strenga kundzes un Jura Žagara
proletārieša tēva vaina nav tajā, ka viņi
būtu deformējuši dēla pasaules uztveri
ar aizspriedumainiem aizliegumiem,
iracionāliem reliģiskiem priekšstatiem
vai dubulto morāli, ko realizē paši savā
starpā. Viņi ir mīlējuši savu dēlu tā, kā
pratuši, tomēr nav pamanījuši, kas
viņš patiesībā ir, ko viņš redz sapņos
un ar ko kopā ilgojas būt. Tāpēc viena
no izrādes atslēgas frāzēm šķiet Indras
Briķes varones sāpīgā izmisumā psihiatram sejā izgrūstie vārdi: «Cilvēks ir
tas, kas viņš ir.» Lugā to var uztvert arī
kā mātes bezpalīdzīgu mēģinājumu
rast sev attaisnojumu, kamēr izrādē to
par sevi varētu teikt bezmaz vai jebkurš no varoņiem. Ne jau audzināšana
kādu padara par to, kas viņš ir, bet tas,
ko sevī nav iespējams apturēt un apklusināt. Citiem vārdiem – katram savs
equus. Arī sociālā līmenī jautājums par
svešā, citādā veidošanos un pēc tam
par šī citādā pieņemšanu sabiedrībā,
kas ir viena no lielajām tēmām visās
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Lauras Grozas-Ķiberes izrādēs, pašlaik
Latvijā ir bezgala aktuāls. Ne velti tiešākā vai slēptākā veidā par cilvēka brīvību būt tam, kas viņš ir, runā arī daudzas šīs sezonas teātra izrādes.
Neapzinātas
homoseksualitātes

vienlīdz simboliski un reālistiski.
Equus ir intelektuāla un jutekliska
jeb racionāla un iracionāla izrāde vienlaikus. Riskēšu apgalvot, ka lielākā daļa zālē sēdošo racionālā līmenī identificējas ar Laura Subatnieka lieliski no-

JO DZIĻĀK SAVĀ ELLĒ IZRĀDES
GAITĀ ALANS IET, JO VAIRĀK
AKTIERA SKATIENS
NOSKAIDROJAS
motīvs, kas lugā pieļauts tikai kā viena
no iespējamībām, izrādē ir visai nepārprotams, kaut principiālas nozīmes
tam tomēr nav arī šeit. Alans, atceroties bērnībā pirmo reizi žokeja rokās
un zirga mugurā fiziski un emocionāli
pārdzīvoto, savas sajūtas transponē uz
zirgu, kas uztverams gan kā fizisks
dzīvnieks, gan kā viens no arhetipiskākajiem atbrīvotas, primitīvas seksualitātes simboliem. Lauras Grozas-Ķiberes izrādē uz skatuves Daiņa Grūbes
Alana glāsts pār zirga skaustu un tā atbildes dīžāšanās ir nepārprotami jutekliska saskarsme starp diviem jauniem vīriešiem, no kuriem viens – Ginta Andžāna Tīrradnis – uztverams

spēlēto Martinu Daisertu – rutīnas nogurdinātu «normālo» vīrieti, kurš ir izcils profesionālis, gudrs psihologs un
jūtīgs cilvēks, bet kurš arī nekad nespēs būt nekas cits, kā tas, kas viņš ir.
Ar nezūdošu interesi un profesionālu
prieku visā izrādes garumā iespējams
sekot tam, cik precīzi un paradoksāli
šis it kā apdzisušais, bet tomēr ne vienaldzīgais cilvēks pa pavedienam vien
šķetina vaļā Daiņa Grūbes spēlētā Alana neiedomājami samezgloto pasauli.
Jo tieši Alanam Dailes izrādē pieder
skatītāja emocionālā līdzdalība.
Dainis Grūbe kā aktieris šobrīd ir
sasniedzis tādu iekšējo un profesionālo brīvību, ka liekas – viņš uz skatuves
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daiņa grūbes alana glāsts pār zirga (gints andžāns) skaustu ir nepārprotami jutekliska saskarsme starp diviem jauniem vīriešiem.
Foto – kaspars kviesis
varētu lidot. Jā, tieši tik banāli vārdi,
kas neko neizsaka profesionālā leksikā,
nāk prātā pirmie, lai raksturotu vienu
no aizvadītās sezonas izcilākajiem aktierdarbiem. Grūbe nespēlē pusaudzi,
bet neapšaubāmi šis Alans ir ļoti jauns
cilvēks. Visintriģējošākā transformācija notiek varoņa skatienā. Pirmajā Alana un Daiserta dialogā Daiņa Grūbes
varoņa bālajā sejā degošajās apsārtušajās acīs, kas skatās zālē, ir biedējošs,
aizslēgts tukšums – tas nav normāla
(lūk, uzrakstīju un iekritu slazdā – tieši
abstrakti vispārpieņemto normālības/
nenormālības kategoriju Lauras Grozas-Ķiberes izrāde apšauba visvairāk)
cilvēka skatiens, savukārt ķermeņa valoda šķiet pilnīgi kontrolēta un apvaldīta. Un, jo dziļāk savā ellē izrādes gaitā Alans iet, jo vairāk aktiera skatiens
noskaidrojas, jo vairāk tajā parādās
bailes, apjukums, aizkustinoši neaizsargāts bērnišķīgums. Savukārt ķermeni kontrolēt varonim (ne aktierim)
šķiet arvien grūtāk, jo apziņas līmenim
ir arvien mazāk vietas, savukārt ļaušanās zemapziņai ķermeni padara brīvu.
Lienes Gravas radītā fiziskā partitūra
pilnībā izriet no varoņu iekšējās patiesības vai notikumu loģikas. Arī Gints
Andžāns, tāpat kā Dainis Grūbe, spēlē
gan ar ķermeni, kurā jaušama apvaldīta un klusējoša, bet patiesībā sprādzienbīstama enerģija, gan ar tumšo, it
kā neko neizsakošo, bet hipnotisko
14 !

skatienu. Alana lēciens zirga mugurā,
zirga vilinājums, kas kulminē nepārprotamā seksuālas baudas vilnī, bet jo
īpaši fināla traģiskā kulminācija ir
balstīta iekšēji absolūti pamatotā fiziskā darbībā.
Uz skatuves esošais psihoterapeita
kabinets ir apziņas telpa, kur zemapziņas dēmoni ielaužas pēkšņi un agresīvi. Gan tad, kad atmiņu cilpu laikā
strauji izgaismojas Alana istaba vecāku mājā vai stallis, gan jo īpaši fināla

totie (izārstētie?) profesijas rekvizīti,
gan kā viņa pacienta sajukusī pasaule,
jo liktenīgajā uzbrukumā zirgiem pašu
zirgu jau nemaz nav – Alans uz skatuves cīnās tieši ar šiem – faktiski krāmiem, bet būtībā – fantomiem. Alana
fināla mizanscēna, kas psiholoģiski
gan šķiet pārmērīgi gara, paiet, aktierim intensīvā fiziskā darbībā esot ar
muguru pret skatītājiem, bet šajā mugurā ir viss – sāpes, pretošanās, izmisums…

DZĪVS, ELPOJOŠS, GUDRI UN
JŪTĪGI VEIDOTS TEĀTRIS, KAS
SKATĪTĀJAM ĻAUJ UZZINĀT KAUT
KO JAUNU PAŠAM PAR SEVI
skatā, kad tie, kas draudoši kāpjošā agresijā spārdās un trako aiz sienas, skatītājam vispār netop redzami, tātad
nepārprotami dzīvo tikai Alana prātā.
Mākslinieka Miķeļa Fišera radītās skatuves telpas centrā esošā krēslu un citu
nolietotu mēbeļu kaudze ir tieši, varbūt pat pārāk, nolasāms tēls, kas vēl
vairāk tuvina Daisertu un Alanu, jo ir
uztverami gan kā psihoterapeita nolie-

Šī ir režisores Lauras Grozas-Ķiberes sezona. Džordža Orvela 1984 Liepājā aizvadītā gada beigās un Pītera
Šefera Equus sezonas noslēgumā Dailē
ir izrādes, kas ne tikai pārsteidz, bet
pat satriec. Bet ļauj pēc tam arī celties.
Tas ir dzīvs, elpojošs, gudri un jūtīgi
veidots teātris, kas skatītājam ļauj uzzināt kaut ko jaunu pašam par sevi. Tās
ir izrādes, kas skatās acīs. 6
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KOLEKTĪVAIS
APJUKUMS
Maienburga triloģija Viestura Meikšāna režijā
MĀRĪTE GULBE

īvaini, bet Mariuss fon Maienburgs, zēniskā
izskata dramaturgs
(dzimis
1972) ar aristokrātisko vārdu, asredzīgais un asprātīgais mūsdienu vācu dramaturģijas līderis, Latvijas teātrī nav bijis iestudēts. Lietuvā Maienburga darbus iestudējis Oskars Koršunovs, Krievijā – Kirils Serebreņņikovs. Beidzot Maienburgā domubiedru atradis režisors
Viesturs Meikšāns un citu pēc citas prožektoru gaismā šosezon izved trīs Maienburga lugas. 2014. gada novembrī
Valmieras teātra Mansarda zālē iestudēta «kaprīza komēdija par realitāti, identitāti un teātri» – Apjukums (Perplex,
2010), 2015. gada martā JRT Talsu ielas
zālē pirmizrāde bija lugai Māceklis
(Märtyrer, 2012), bet maijā Dirty Deal
Teatro – «kolektīvajai histērijai» Ainava
un bars (Freie Sicht, 2008).
M. fon Maienburgs pieder intelektuālās dramaturģijas virzienam un asprātīgi reflektē teju par visām sabiedrības
problemātiskajām tēmām – identitātes
krīzi, imigrāciju, reliģiju, rasismu, sabiedrības represīvajām struktūrām. Maienburga lugas sakņojas Brehta atsvešinājuma principā un barojas arī no sirreālistu valodas. Pat ja redzi, ka tās ir pasaules metropoles problēmas, kas, teiksim, Valmieras teātra skatītājam diez vai
būs pašas akūtākās, tomēr te skaidri ieTEĀTRA VĒSTNESIS 2015/II

raugāms 21. gadsimta cilvēks, pilsētas
cilvēks ar visiem saviem iekšējiem tarakāniem un dīvānos paslēptajiem atkritumu maisiņiem. Maienburgs šīs miskastes – neērtās, nepatīkamās, malā nostumtās tēmas – taisa vaļā un azartiski
ņemas ķidāt.
Visas Maienburga lugas uz skatuves
nonākušas režisora tulkojumā, Apjukums un Ainava un bars arī V. Meikšāna
telpas risinājumā un muzikālajā noformējumā.

prOblēmu «maTrjOška»
Apjukums ir teatrālākā un komiskākā no
triloģijas daļām. Aktieri spēlē ar saviem
vārdiem kā Elīna Vāne, Māra Mennika,
Imants Strads un Mārtiņš Meiers, piesaka izrādi, iepazīstina ar spēles noteikumiem, koķeti brīdina par atsevišķām
riskantākām ainām, tā pieteikdami atsvešinājuma un spēles principu. Telpa ir
askētiska – apdarināta ar dzeltenām
skaidu plāksnēm, tajās iestrādātas durvis, centrā divi mobili dīvāniņi, daži rekvizīti un priekškars, kas aizraujams
priekšā jau minēto riskanto ainu gadījumos, kad sabiedrības acīm noslēpjams
kāds nesmukums.
Luga kā daidžestā skar daudzas tēmas, nevienu nerok dziļi, bet rada
daudzslāņainības iespaidu, problēmu
«matrjošku», kurā viena fobija transformējas citā, cauraužot visu izrādes struktūru, bet personāžu pamatstāvoklis ir

virsrakstā pieteiktais apjukums.
Laulāts pāris atgriežas no atvaļinājuma, dzīvoklī viņus sagaida brīdinoša
smirdoņa un paciņa, kuru nevienam
nav dūšas atvērt līdz priekšpēdējai izrādes ainai. Tas nav viņu dzīvoklis, un dīvāna veļas kastē pūst atkritumi. Imants
dušā atklāj teoriju. Māra viņu satriec, atklājot, ka tā ir Darvina evolūcijas teorija,
kuru visi zina kopš 19. gadsimta vidus.
Māra painteresējas, kur palicis mazais
dēlēns. Kad viņš pēdējoreiz redzēts? Vai
vīrs ir drošs, ka tas ir viņu puika? Ar stiprāko piespiešanos nespēj atcerēties šo
puiku. Mārtiņš sadumpojas pret represīvajiem «nacīvecākiem». Imants atvainojas par šo atbaidošo epizodi. Tiek izmantots priekškars, aktieris kontaktējas
ar ceturto sienu. Ik pa laikam kādam no
aktieriem ir vēlēšanās vērsties pie ceturtās sienas ar monologiem un paskaidrojumiem, kolēģi to cenšas novērst. Nākamajā ainā parādās nacistu duncis un
Mārtiņš nacistu uniformā; šī aina pāraug masku ballē, kurā jāmaina arī partnerattiecības. Atjaunojas interese par to,
kas ir kastītē. Mārtiņš atzīstas, ka nedzīvo saskaņā ar savām patiesajām vēlmēm, Imants uz to atbild ar seksuālu
provokāciju. Mārtiņš atklāj jauno seksuālo identitāti, bet neviens nav apmierināts, izplatās vispārējs samulsums.
Elīna pārtop mājkalpotājā no trešās pasaules valsts ar dīvainu valodu, kurā eksotisks poētisms sajaucies ar birokrātu
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«Dievs ir miris»). Meikšāns pieliek iestudējumam savu punktu ar Štrausa Salomes citātu. Salome ir konceptuāls
darbs, tas ievada atonālisma laikmetu
mūzikā, kardināli mainot mūzikas vēsturi. Muzikologs Alekss Ross grāmatā
Viss cits ir troksnis raksta, ka šī mūzika
ieved «tādas sievietes gara pasaulē, kura
ir visu savas sabiedrības pretrunu iemiesojums»*. Ar šādu disonanses un
neirozes bangojumu, kurā sākušās
grandiozas tektoniskas pārmaiņas sabiedrības prātā, beidzas nosacītās triloģijas pirmā izrāde.

dieva nav

izrāde Māceklis jrT. reliģiskais fanātisms tiecas utopiski pārveidot pasauli. '
skolotāja – elita kļaviņa. Foto – jānis deinats
valodu. Apteksne no bada mirst, no cilvēka pārvēršoties par statistiku. Imants
bezkaislīgi izēd pēdējo konservbundžu:
«Te ir jautājums: viņi vai mēs, ar kādām
tiesībām viņa prasa mūsu ēdienu?!»
Imants dušā atklāj teoriju. Māra viņu satriec, atklājot, ka tā ir Platona alas teorija, par kuru visi zina jau vairāk nekā
2000 gadus. Mārtiņš ir atvēris paciņu.
Tas liek viņam jautāt: vai viņš vēl vispār
eksistē, vai viņam ir sava galva uz pleciem? Aktieri sajūt, ka zālē ir skatītāji.
Viņiem bail, ka tiek novēroti, bail no
manipulācijām un mārketinga akcijām.
Imants kā tehniskais darbinieks jau sāk
demontēt scenogrāfiju. Elīna: «Tas tagad notiek katrā otrajā izrādē. Uz izrādes beigām dekorācija tiek nojaukta,
tukša skatuve, radikāli, visu projām,
priekškars ciet, tā ir režijas klasika.» Aktieri sāk interesēties, vai šai izrādei ir re16 !

žisors. Nē, režisors laikam ir miris. Izrādās, Dievs tāpat. No kastes tiek izvilkta
butaforiska asiņaina galva, skan R.
Štrausa Salomes fragments, valda vispārējs juceklis, priekškars neveikli tiek aizvilkts.
Izrādes situācijas pāriet viena otrā,
attīstot iepriekšējās ainas tēlainību citā
līmenī un kontekstā, attiecīgi mainās un
transformējas arī aktieru tēli. Ārēji normālā sarunā un situācijā ienāk neiederīgs elements vai tēls, kas vērš situāciju
sirreālu, absurdu. Šo paņēmienu, kā arī
Maienburga aprakstīto «klasisko» finālu
savā izrādē Mans blasters ir izlādējies
Liepājas teātrī izmantos arī Konstantīns
Bogomolovs. Apmulsuma stāvoklis tiek
izspēlēts personiskā, sadzīviskā, vēsturiskā līmenī, nelielas sistēmas (teātra)
ietvaros, mākslas diskursa robežās (autora nāve) un filozofiskā līmenī (F. Nīče:

Izrāde Māceklis JRT iesākas tai punktā,
kurā beidzās Apmulsums – kad Dieva
nav (elektroniskais pulkstenis visu izrādes laiku rāda 5.05. Vai tas nedaudz patētiskā interpretācijā nozīmētu SOS?),
un jauni censoņi, kā pusaudzis Benjamiņš, sāk to meklēt, veidojot jaunu atskaites sistēmu. Režisors mainījis izrādes nosaukumu, oriģinālā luga saucas
Moceklis. Benjamiņš ķeras pie pašas galvenās grāmatas. Nenobrieduša prāta
maksimālismā viņš Bībeles tekstus uztver burtiski, bez analīzes un konteksta
izpratnes, nonākot konfliktā ar visiem.
Reliģiskais fanātisms tiecas utopiski pārveidot pasauli. Un pusaugu «pravietis»
iegūst arī savu mācekli – skolasbiedru
Georgu, no visiem atstumtu zēnu ar fizisku invaliditāti, kurš Benjamiņā ierauga savā paštaisnumā stipru, harismātisku elku. Astoņu Maienburga darbības
personu vietā izrādē ir septiņas, un tās
atveido trīs aktieri – Elita Klaviņa, Vilis
Daudziņš un Gatis Gāga. Režisors veiksmīgi izmanto to pašu paņēmienu, ko
dramaturģiski piedāvāja Apjukums, kad
aktieris no viena tēla pārtop citā, mainot
tikai ķermeņa plastiku un intonāciju.
Trim darbības personām ir būtiska nozīme, viņi ir kā tēze (Benjamiņš), antitēze
(dabaszinību skolotāja Ērika Bergmane)
un nestabilais elements, kam ir svārstīga
pozīcija, nenoformulēta attieksme (Viļa
Daudziņa Skolas direktors un Georgs,
Elitas Kļaviņas Benjamiņa māte). Izrādes scenogrāfiju veido bālzaļos toņos iekrāsota podestūra zāles centrā (Reiņa
Suhanova telpas risinājums). Telpā ir tikai daži rekvizīti – vairākas Bībeles, maisiņš ar dārzeņiem, kurus skolotāja izmanto dzimumaudzināšanas stundā, u.
tml. Aktieri tērpti vienādās zaļganās
sportiska stila drēbēs (kostīmmāksliniece Monika Pormale). Skaniskos akcentus
veido elektroniskās mūzikas fragmenti.
Askētisms ir nepieciešams, jo režisors izrādi veido kā disputu, intelektuālu sacensību. Tā pāraug uzskatu un vārdu
kaujā, kas tiek novesta līdz galējībai, kurā jāgūst uzvara par katru cenu.
Ar savu aktualitāti izrāde trāpa desmitniekā. Vai un kāds dialogs iespējams
ar propagandas mašinēriju un pēkšņi
sazēlušo fundamentālismu, kurš izstaro
primitīvu spēku, ir manipulatīvs un pakļaujošs, bet dažkārt arī harismātiski ieTEĀTRA VĒSTNESIS 2015/II

Dirty Deal Teatro izrāde Ainava un bars. nelielajā telpā valda nenosakāms laiks. projektors uz sienas projicē melnbaltas fotogrā(
fijas. no kreisās – madars zvagulis, anta aizupe, liena šmukste. Foto – inga plūme
darbīgs? Nekādas demokrātiskas un iejūtīgas metodes nestrādā. Bet, pārkāpjot
kādu smalku robežu, pat racionāli un
saprātīgi domājošs cilvēks šai cīņā var
zaudēt pats sevi. Izrādes finālā Kļaviņas
Skolotāja pienaglo savas kājas. Gaismai
atkal iedegoties, uz podesta palikušas tikai pienaglotās sporta čībiņas, un pēkšņi atklājušās spoguļsienas iekļauj diskusijā publiku, aicinot to kopīgi meklēt
risinājumu.
Māceklis ir mākslinieciski spēcīgākā
triloģijas daļa, tematiski koncentrēta un
vizuāli «tīra», ar pretrunīgiem un sarežģītiem varoņu raksturiem un motīviem,
pamatīgi izstrādātiem aktierdarbiem:
Elitas Kļaviņas Skolotāju, Viļa Daudziņa
Georgu un Skolas direktoru, Gata Gāgas
Benjamiņu.

bara lOģika
Kastīte, kuru Apjukuma beigās atver aktieris, protams, ir Pandoras lāde, no kuras nesavaldāmi gāžas laukā fobijas, līdz
atvēršanas brīdim cilvēcei nepazīstamas nelaimes un sērgas. Mainot iestudējumu intonāciju no artistiskas ampelēšanās uz intelektuālu mēģinājumu izprast cilvēkā un sabiedrībā notiekošos
procesus, Maienburga lugu triloģiju noslēdz saturiski drūmākais, bet arī moralizējošākais no Meikšāna iestudējumiem. Izrādes Ainava un bars anotācijā
režisors ierakstījis: «Fobijas dziļi ieaugušas mūsu civilizācijas organismā, padaTEĀTRA VĒSTNESIS 2015/II

rot to neirotisku un neadekvātu.» Sabiedrība jau ir slima. Aktieru kustībās
ienāk neliela deformācija – sākumā neuzkrītoša neiederīga kustība, tad arvien
neloģiskākas darbības – sieviete izplūst
uz grīdas kā izlijis piens, uzmet sev virsū
dīvānu, lietišķas sarunas laikā ieļimst
krēslā utt.
Nelielajā telpā valda nenosakāms
laiks. Projektors uz sienas projicē melnbaltas fotogrāfijas bez cilvēkiem, industriālu pilsētu labirintus, sapostītu arhitektūru, izdemolētu skolas klasi. Sienu
sedz plēve kā acij pārklājusies katarakta.
Apokaliptiska aina kā pēc kara. Un karš
patiešām notiek.
Trīs aktieri (Anta Aizupe, Liena
Šmukste, Madars Zvagulis) izpilda antīkā kora lomu, viņi ir tas bars, kas komentē desmitgadīgas meitenes rīcību.
Meitene pie atkritumu urnas atstājusi
zaļu, glīti iepakotu kastīti. Kas ir kastē?
Ko tā var izraisīt? Groteski pārspīlētās
bailes no bērniem, kas 9–10–11 gados
kļūst «sprādzienbīstami», sākumā izskan komiski. Taču pamazām tēma par
bērnu atsvešināšanos, pusaudžu noslēgtību un neprognozējamību saaug
kopā ar sabiedrības apsēstību ar drošību, teroraktu izraisītajām šausmām un
apdraudējuma sajūtu. Šoreiz aktieri lomas nemaina, bet nav individualizēti,
viņu valoda ir depersonalizēta, tā atgādina avīžrakstu frāžaino, nedabisko valodu. Bara loģika spriestspējas trūkuma

dēļ attīsta arvien kardinālākas versijas,
iztēlojot bērnu par ienaidnieku. Meiteni
sāk uzskatīt par tikpat bīstamu kā Al Qaeda vienību, un bailes no terorisma izveido represīvu sistēmu. Bars nostājas
pret indivīdu, pret meiteni, kurai specoperācijā piešķirtais kodētais vārds ir
Ainava. Normalitāte kļuvusi par ārkārtējību, par kaut ko bīstamu šīs sistēmas
atskaites skalā.
Lugas valodā jūtamas M. fon Maienburga simpātijas pret Georgu Bīhneru –
tā pati neemocionālā, neitrālā intonācija, pilnīgs empātijas trūkums, bara varas
cietsirdība, liktens nenovēršamība, kas
Voicekā, un tālu nav jāmeklē arī asociācijas ar Dž. Orvela antiutopiju 1984.
Tomēr izrāde sāk buksēt intonatīvā monotonitātē un tai trūkst spilgtas estētiskas tēlainības. Izrādes finālā režisors
projicē fotogrāfiju, kurā meitenīte lielām, tumšām acīm skumji veras publikā. Viņas seja konfrontē skatītājus, liekot būt kora/bara sastāvdaļai un līdzatbildīgiem notiekošajā. Pandoras lāde ir
vaļā, un vienīgais, ko var darīt, – ar saprāta un cilvēcības paliekām censties to
neitralizēt.
Estētikā, teatralitātē, tēmu aktualitātē un dažādībā Maienburga & Meikšāna
tandēms ir auglīgs un atsvaidzinošs pienesums gan Valmieras, gan Jaunajam
Rīgas teātrim. 6
,
Alekss Ross. 01%%( &1$%( 1*( $*-2%/1% – Jāņa Rozes
apgāds, 2012, 20. lpp.
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Process

IEKŠĒJĀ
VIENTULĪBA
Jaunākie iestudējumi Liepājā
IEVA RODIŅA

opavasar Liepājā
tapušas trīs dažādas izrādes – atšķirīgas gan žanra, gan tematikas,
gan estētikas ziņā,
un tomēr gan Liepājas teātra jauniestudējumi Paradīze un Mans blasters ir izlādējies, gan Goda teātra Dērbijas vergi
pat savā atšķirīgumā rada priekšstatu
par kādu vārdos grūti aprakstāmu noskaņojumu, kas vijas cauri visām trim
izrādēm. Iespējams, to varētu raksturot
kā iekšējo vientulību – mūsdienu dekonstruētajā, haotiskajā pasaulē, kur
zudusi harmonija un «laiks izgāzies no
eņģēm», cilvēka iekšējā pasaule kļuvusi
par sarežģītu, grūti izpētāmu mikrokosmu, kas tik jūtīgi kā vēl nekad reaģē uz
apkārtējās dzīves kairinājumiem. Iespējams, tieši tādēļ šosezon tapis tik daudz
šai tēmai veltītu iestudējumu – sākot ar
rudenī pirmizrādi piedzīvojušo Dmitrija
Petrenko izrādi Visas viņas grāmatas
Dailes teātrī, beidzot ar Nacionālā teātra
šā pavasara jauniestudējumiem – Vladislava Nastavševa Idiotu, Valtera Sīļa
Prātu un Elmāra Seņkova Antigoni. Un
nav iespējams palikt vienaldzīgam brīdī, kad redzi, kā uz skatuves lēni, taču
nenovēršami salūst un iekšēji (un/vai
ārēji) mirst stipra personība.

par iekšēju un ārēju emigrāciju
Goda teātra jaunākais iestudējums –
18

dramaturģes Ludmilas Judinas un režisora Viestura Roziņa kopīgi radītie Dērbijas vergi – fascinē ar atbruņojošu atklātību un godīgumu. Divu jaunu, talantīgu aktieru Kaspara Kārkliņa un
Anetes Berķes iemiesots, Dērbijas vergu
stāsts neticami precīzi fiksē mūsdienu
sabiedrībā valdošo noskaņojumu – brīdī, kad dzīve Latvijā «apnikusi», jo atrast
stabilu un pat minimālai iztikai pietiekamu darbu ir grūti vai vispār neiespējami, vienkāršākais risinājums šķiet aizbraukt peļņā uz ārzemēm. Izrādē šī situācija, kas precīzi iezīmēta gan ar teksta, gan Vara Siliņa veidotās askētiskās
scenogrāfijas palīdzību, tiek attēlota nemoralizējot un nemeklējot vainīgos. Izrādes varoņi ir jauni, enerģijas un cerību
pilni, tādēļ viņiem grūti pārmest īpašu
alkatību vai nepatriotiskumu, izvēloties
aizbraukt no Latvijas.
Dērbijas vergi, kaut arī balstīti paša
režisora un dramaturģes autentiskā pieredzē, ir ne tik daudz dokumentāls, cik
cilvēcisks stāsts, kurā attēlotās sadzīviskās situācijas šķiet tikai virsējais slānis,
bet zem tā – patiess un aizkustinošs
vēstījums par to, cik grūti saglabāt (lasiet – saglābt) savstarpējās attiecības,
kad zudis pamats zem kājām. Īpaši precīzi šis motīvs atklāts Kaspara Kārkliņa
atveidotajā puisī – tā vien šķiet, ka varonis pamazām skatītāju acu priekšā
grimst arvien dziļākā mazvērtības kompleksā: aizbēdzis no neveiksminieka

dzīves Latvijā, viņš kļūst par neveiksminieku trimdā, tādējādi zaudējot ne tikai
pēdējās pašcieņas druskas, bet arī tik
nepieciešamo sajūtu, ka esi kaut kur iederīgs un kādam vajadzīgs. Daudz sāpīgāka un skaudrāka par fizisko aizbraukšanu šķiet iekšējā emigrācija – lēna abu
varoņu atsvešināšanās un attālināšanās. Šo situāciju tikpat labi var attiecināt gan uz dzīvi emigrācijā, gan, nenoliedzami, arī uz tiem, kas spītīgi turpina
cīnīties par cilvēka cienīgu dzīvi tepat
Latvijā.
Izrādes temps ir straujš, iespēja atslābt netiek dota ne varoņiem, kuri cauri notikumiem skrien gan burtiskā, gan
pārnestā nozīmē, ne skatītājiem. Iestudējums kopumā veidots nosacītā teātra
valodā. Neticami precīzs un jēdzieniski
ietilpīgs ir galvenais scenogrāfijas objekts – metāla galds, kas, aktieru pārbīdīts un skatītāja iztēles ierosināts, vajadzīgajos brīžos kļūst par gultu, istabu,
skapi, darbagaldu, klinti utt. Tomēr brīžiem liekas, ka režisors vadījies pēc
principa «vairāk ir labāk» un izrādes
vēstījumu papildinājis ar virkni izteikti
dekoratīvu rekvizītu – sintētiskām parūkām, mākslīgiem ziediem, plakātiem
u.c. priekšmetiem, kuri šķiet lieki.
Izrādes veiksmes pamatā nenoliedzami ir aktieru un skatītāju enerģijas
apmaiņa – tik intensīva un neviltota, kādu reti gadās redzēt pat šādos mazformāta iestudējumos, kur aktieri no skatīTEĀTRA VĒSTNESIS 2015/II

daudz sāpīgāka un skaudrāka par fizisko aizbraukšanu izrādē Dērbijas vergi šķiet iekšējā emigrācija – lēna kaspara kārkliņa un
anetes berķes varoņu atsvešināšanās un attālināšanās. Foto – mārtiņš kalita
tājiem atrodas tikai rokas stiepiena attālumā.

par (līdz)dOmājOšu skaTīTāju
Liepājas teātra pēdējo sezonu repertuārpolitika skaidri liecina par virzību uz
intelektuālu teātri, kas attiecīgi pieprasa
(līdz)domājošu un dažādiem formas un
satura eksperimentiem atvērtu skatītāju. Veiksmīgākie piemēri, kad satikušās
teātra un skatītāja vēlmes un prasības,
manuprāt, ir Dž.Dž. Džilindžera Sasodītais sarkanais mēness – Bertolta Brehta
agrīnās lugas Bungas naktī uzvedums
konsekventā ekspresionisma estētikā,
šīs sezonas sākumā Sergeja Zemļanska
veidotais Raiņa lugas Indulis un Ārija
iestudējums bez vārdiem, kustību valodā, bet jo īpaši – Džordža Orvela antiutopiskā romāna 1984 iestudējums Lauras Grozas–Ķiberes režijā, izrāde, kurā
ideālā kompozīcijā saslēdzas visi komponenti – režija, aktierspēle, scenogrāfija, kostīmi, mūzika, kustību partitūra.
Šopavasar Liepājas teātris skatītājiem piedāvā divus estētiskā un filozofiskā ziņā grūti salīdzināmus iestudējumus, kurus veidojuši viesrežisori, kas iepriekš ar lieliem panākumiem veiksmīgi
sadarbojušies ar Liepājas teātra nenoliedzami talantīgo aktieransambli. Taču
šoreiz rezultāts tik ļoti nepārliecina.

miermīlīga prOvOkācija
Raksta ievadā pieteiktais iekšējās vienTEĀTRA VĒSTNESIS 2015/II

tulības motīvs šķiet īpaši aktuāls krievu
viesrežisora Konstantīna Bogomolova
otrajā Liepājas teātrī tapušajā iestudējumā, kuram režisors devis nosaukumu
Mans blasters ir izlādējies. Izrāde, kura
jau nodēvēta par tipoloģisku Stavangeras turpinājumu, izraisījusi plašas diskusijas gan kritiķu, gan skatītāju vidū,
kuri jo īpaši šķiet iedalījušies divās diametrāli pretējās «nometnēs» – izrādes
fanos un nīdējos (skat. kaut vai milzīgo
komentāru gūzmu Liepājas teātra mājaslapā www.liepajasteatris.lv ).
To, kādēļ izrāde tiek dēvēta par «šokējošu» un «provocējošu», nav grūti izskaidrot. Līdzīgi kā režisora iepriekšējā
Liepājas uzvedumā Stavangera (Pulp
People) (2012), arī Blasterā mērķtiecīgi
tiek izmantoti divi «provocējoši» faktori
– pirmkārt, teksts, kurā skartas konservatīvākajai skatītāju daļai nepieņemamas tēmas, un, otrkārt, fiziskā darbība,
precīzāk, tās trūkums. Pie koša, krāsās,
skaņās un kustībās ņirboša iestudējuma
(par kādu daļēji var uzskatīt arī Stavangeru) pieradušam skatītājam šī izrāde
varētu būt īsts pārbaudījums – fiziskā
darbība mērķtiecīgi reducēta līdz aktieru uznākšanai un nonākšanai no skatuves, par spilgtākajiem brīžiem kļūstot
jaušai vai nejaušai durvju aizciršanai
(kas gan izrādes iespaidā ne mazāk aktīvi notiek arī skatītāju zālē). Mainīgas ir
pozas, kādās aktieri runā tekstu, – sēžot,
stāvot, guļot. Nemainīga ir izrunas into-

nācija – monotona, garlaikota, it kā iekšupvērsta, jau formas ziņā apliecinot to,
ka izrādē attēlotie varoņi nevis sarunājas, bet vienkārši runā, nedzirdot un negaidot, ka viņus sadzirdēs.
Izrādes vēstījums balstīts gan filozofiskos, gan estētiskos pretstatos. Kontraversiāls ir jau pats iestudējuma teksts,
ko izrādes tapšanas procesā rakstījis režisors un kas strukturēts kā īsas, savstarpēji it kā nesaistītas noveles.
Analizējot no reālisma skatpunkta,
Blasterā sižeta tikpat kā nav – režisors
izrādes darbību apzināti veido kā plūstošu statisku situāciju virkni, kurās satiekas divi vai vairāki cilvēki un cits citam pauž noteiktu pārliecību. Situācijas, no vienas puses, ir atšķirīgas – sarunājas psihoterapeits un pacients, meitene un onkulis, dzīvokļa mākleris un īrnieks u.tml., taču, no otras puses, izrādes forma, aktieriem necenšoties modulēt runasveidu vai kustību partitūru,
ir nemainīga un apliecina, ka tekstam
patiesībā ir tikai relatīva nozīme, jo svarīgākai par leksisko nozīmi vajadzētu
būt tai intelektuālajai vai emocionālajai
iedarbībai, ko aktieru runātais teksts izraisa skatītājā. Tomēr apšaubāma šķiet
apzināti primitīvā tēmu un attiecīgi arī
leksikas izvēle – tā vien šķiet, ka režisors
paļāvies uz to, ka teksti par izkārnījumiem, līķiem, slepkavībām, kanibālismu, nekrofiliju u.tml. tematiku iedarbosies paši par sevi.
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aktieru izpildītajos monologos un dialogos dominē kategoriskums. viens strīdīgs apgalvojums seko nākamajam. gatis maliks
izrādē Mans blasters ir izlādējies. Foto – ziedonis safronovs
Šie principi, kas precīzi strādāja Stavangerā, šajā izrādē tomēr šķiet palikuši
pusceļā, jo tos, atšķirībā no pirmā gadījuma, nebalsta pārējie izrādes vēstījuma
elementi. Savā otrajā iestudējumā Liepājas teātrī K. Bogomolovs atteicies no
jebkādiem ārējiem (ārpus–aktiera) izteiksmes līdzekļiem – piemēram, Stavangerā tik būtiskā mikrofonu izmantojuma, kas panāca it kā pretrunīgu, taču
ļoti iedarbīgu efektu – fiziski attālinot,
bet vienlaikus emocionāli pietuvinot
skatītājus.
Blasterā absolūti askētiskā (un arī šis
vārds šķiet pārāk pieticīgs) izrādes forma, kurā aktieri kļuvuši par statiskiem
medijiem starp tekstu un skatītāju, visu
domāšanas smagumu atstāj skatītāju ziņā. No struktūras viedokļa aktieru runātais teksts atgādina ko līdzīgu dzejoļiem
vai sprediķiem, arī izpildījuma veidā dominē svinīgi nopietna, šķiet, pat nedaudz deklamatoriska intonācija. Tomēr līdz simbolisma teātra abstraktumam un Edvarda Gordona Kreiga teorijai par aktieri kā virsmarioneti, kas kļūst
par tukšu čaulu jeb ķermeni transa stāvoklī un ar teksta starpniecību pārraida
garīgu enerģiju, izrāde tomēr neizaug.
Tā iekšējā pārliecība un enerģija, kas jūtami vieno uz skatuves esošo aktieru ansambli, nekādi nespēj pārvarēt rampas
līniju un savā varā pārņemt arī skatītāju
zāli.
Aktieru izpildītajos monologos un
dialogos dominē kategoriskums. Viens
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strīdīgs apgalvojums seko nākamajam,
viens pasaules uzskats – nākamajam,
viena filozofija – nākamajai. Idejiski blīvajā tekstā pavīd gan nīčeāniskas domas
– pārcilvēka filozofija, uzskats par to, ka
Dievs ir miris, apoloniskā un dionīsiskā
pretstati jeb prāta un ķermeņa, skaistā
un neglītā, nebrīvā un brīvā konflikts –,
gan freidiski psihoanalītiski uzskati par
mīlestību, seksu, dzīvi, nāvi u.tml. Idejiskajā līmenī dominējošā, manuprāt, ir
Freida ideja par diviem cilvēkā līdzās
dzīvojošiem spēkiem – Erosu un Tanatosu, dzīvības un nāves instinktu, radošumu un destrukciju.
Saskatīt kādu konsekvenci šajā haosā, kas šķiet vienlaikus aptveram visu un
neko, ir grūti. Un varbūt arī nevajag. Tomēr nepamet sajūta, ka izrāde palikusi
populārzinātniskā (tādā kā Ievads filozofijā) līmenī, nepiedāvājot neko īpaši
oriģinālu un nebijušu ne formas, ne satura ziņā.

vēlreiz par ādamu un ievu
Džilindžera Paradīze sākas kā visumā
patīkama izklaidējoša žanra izrāde. Dūmu efekts, skaļa krievu popmūzika, kurā
ar šaušalīgu akcentu angļu valodā dzied
par „rašan paradaiz» – krievu paradīzi,
enerģisks aktieru uznāciens uz skatuves.
Un, ja ar to vēl būtu par maz, divu harismātisku Liepājas teātra vidējās paaudzes aktieru – Kaspara Goda un Edgara
Pujāta – duelis attiecīgi Dieva un paša
nelabā lomās.

Jaunākās paaudzes krievu dramaturģes Ļubovas Gruzinovas luga Septiņas dienas Paradīzē, kas attiecīgi strukturēta septiņās epizodēs, ir burtiski piebārstīta ar klišejām – sākot jau ar sižetu,
kas ir tikpat iepriekšparedzams kā kārtējā UgunsGrēka sērija. Dievs, vīlies cilvēcē, nolemj radīt jaunu Ādamu un Ievu
cerībā, ka viņiem veiksies labāk. Protams, neveicas.
Ādams, Ieva, Kains, Ābels, Lucers
(Lucifera vietā) un Dievs, bez šaubām,
nav ierasti personvārdi un vismaz formāli signalizē par to, ka luga nav iecerēta kā sadzīviska situāciju komēdija vai
melodrāma. Un tomēr – gan Gruzinovas
lugas teksts, gan Džilindžera izrāde liekama taisni šajā žanriskajā rāmī. Lugā
uz zināmu «simbolismu» pretendē remarkās aprakstītā telpa: «Liela telpa, kas
ir praktiski tukša. Augšā kā lampa karājas blāva saule. Zem kājām ir izplūdis
Zemes attēls, kāda tā izskatās, raugoties
no kosmosa.» Izrādē simboliska savukārt ir Mārtiņa Vilkārša scenogrāfija –
Leonardo da Vinči gleznas Svētais vakarēdiens replika telpā, kas vizuālu pabeigtību iegūst tikai otrā cēliena beigās,
kad pie skatuves prospektā novietotā
galda statiski apsēdušies visi izrādes varoņi. Tomēr attiecības, kas risinās abās
modulētajās telpās – gan lugā, gan izrādē, ir izteikti sadzīvisks, pretēji varoņiem piešķirtajiem personvārdiem.
Lugā absolūtā vīrieša un absolūtās
sievietes attiecības tēlotas maksimāli
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edgara Ozoliņa ādamā bērnišķīgo interesi par dažādiem izgudrojumiem nomaina vīrišķīgs pašlepnums, arī samiras adgezalovas
ieva nebūt nav tikai skaista lelle. Foto – ziedonis safronovs
sakāpināti. Ieva un Ādams nemitīgi strīdas, jo abi ir «tipiskākie» sava dzimuma
pārstāvji; Ieva – rozā halātiņā ģērbta caca, kura prot koķeti piecirst kāju vai apšaudīt vīru ar kārdinošiem skatieniem,
kad vēlas panākt savu, bet Ādams – nedaudz nevīžīgs, neiecietīgs pret sievu un
apveltīts ar piedzīvojumu meklētāja dabu. Reflektējot par vīrieša un sievietes
attiecībām, autore neskopojas ar tādiem izteicieniem kā «Viņa [sieviete] ir
kā grāmata. Bet tu tā arī neesi iemācījies
lasīt!» vai «Tādai rozei kā es vajag rūpīgu
dārznieku, nevis sakņkopi, kurš nezina,
ko ar tādu skaistumu iesākt...». Tas varbūt pat būtu komiski, ja vien blīvā koncentrācijā neturpinātos divarpus stundu garumā.
Atšķirībā no lugas izteikti stereotipiskā varoņu zīmējuma Liepājas teātra
aktierim Edgaram Ozoliņam un jaunajai
aktrisei Samirai Adgezalovai izrādē izdevies visnotaļ cienījami apaudzēt Ādama
un Ievas tēlus ar plašāku psiholoģisko
virskārtu, nekā to piedāvā samērā vienkāršais lugas teksts un diezgan vienveidīgās mizanscēnas, kādās režisors izkārtojis varoņus. E. Ozoliņa Ādamā bērnišķīgo interesi par dažādiem izgudrojumiem un ne mazāk infantilo greizsirdību pret Luceru palēnām nomaina vīrišķīgs pašlepnums, savukārt S. Adgezalovas Ieva nebūt nav tikai skaista, koķeta
lelle – vienā brīdī viņa ar sievišķīgu vājību ļaujas flirtam ar Luceru, bet jau nākamajā viņā atklājas mātes instinkts,
TEĀTRA VĒSTNESIS 2015/II

kas, tā vien šķiet, vienlaikus attiecas gan
uz abiem intelektuāli apdalītajiem bērniem, gan vīru. Diemžēl atšķirībā no
Ādama un Ievas, abu «bērnu» lomu atveidotājiem Viktoram Elleram un Sandim Pēcim ar radošumu veicies mazāk.
Pirmā cēliena sižetiskajām peripetijām var sekot līdzi pat ar interesi – skatuves darbība ris samērā veikli, aktieri
atbildīgi veic viņiem uzticētos uzdevumus, bet brīžos, kad kļūst garlaicīgi, atmosfēru nedaudz sapurina Džilindžera

par eņģeļiem kā pumpainās pidžamās
tērptiem cirka artistiem.
Otrais cēliens savukārt lēni, taču
mērķtiecīgi no raitas situāciju komēdijas pāriet didaktiskas melodrāmas žanrā, un arī aktieru runātajā tekstā pēkšņi
vairs nav ne miņas no sadzīviskuma, tēli
kļūst par noteiktu ideju ruporiem. Gluži
vai bezgalīgas šķiet K. Goda Dieva (jeb
Vecā) un E. Pujāta Lucera «intelektuālās
divkaujas», kurās autore gari un plaši,
neskopodamās ar didaktiku, pārspriež

BEZGALĪGAS ŠĶIET DIEVA UN
LUCERA INTELEKTUĀLĀS
DIVKAUJAS, KURĀS AUTORE
NESKOPOJAS AR DIDAKTIKU
izrādēm
neatņemamie
muzikālie
priekšnesumi, kuri šoreiz gan šķiet tapuši bez īpašas iedvesmas un atmiņā ilgi nepaliek. Toties oriģināli un atjautīgi
ir dejotāju Rūdolfa Gediņa un Lienes
Gravas (viņa arī izrādes horeogrāfijas
autore) izspūrušo eņģeļu priekšnesumi,
kas vērtējami ne tikai kā izklaidējošs elements izrādes tempa uzturēšanai, bet
arī kā postmoderni ironiska parafrāze

tādas vispārfilozofiskas tēmas kā labais
un ļaunais, dzīve un nāve un kuras režisors iestudējis bez veselīgas ironijas vai
vismaz ne mazāk veselīgas īsināšanas.
Lugas tekstā grūti atrast kādu īpaši
oriģinālu pieeju vispārzināmajam sižetam par Ādama un Ievas izdzīšanu no
Paradīzes, un arī izrāde diemžēl neievieš lielāku skaidrību par to, kādēļ tieši
šobrīd un tieši šis stāsts. 6
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Process

DIVAS SIEVIETES,
KĀ ARĪ KARŠ
Kā šobrīd strādā Mihaila Čehova
Rīgas Krievu teātris
ZANE RADZOBE

an uzticēts
grūts uzdevums:
īsā
formā sniegt
ieskatu, kā
šobrīd strādā vesels mākslinieciskais organisms. Sākt tāpēc gribu ar atzīšanos:
šis ir subjektīvs, selektīvs un emocionāls
pārskats. Kāpēc emocionāls? Vispirms
formālu iemeslu dēļ. Nespējot ietērpt
savus pretrunīgos iespaidus glīti noapaļotā, viegli uztveramā tekstā un salikt visus punktus uz i, esmu izvēlējusies runāt par trim atšķirīgiem mirkļiem, trim
epizodēm savās attiecībās ar Krievu teātri šosezon. Iespējams, ka emocijas būs
sakāpinātas. Otrs iemesls ir piezemētāks, bet... dzīvāks. Šī sezona man uz
Krievu teātri ir pavērusi jaunu perspektīvu, bet jaunas lietas allaž ir personiskas. Protams, arī iepriekš (īpaši Elmāra
Seņkova iestudētajos darbos) te ir gadījies redzēt pa ievērības cienīgam darbam, tomēr nozīme jau nav tikai atsevišķiem gadījumiem, lai kā tie arī iepriecinātu. Nozīme ir tam, vai, ejot uz teātri,
pārņem sajūta, ka tur gaida – piedzīvojums, pārsteigums, vērtīga saruna vai
joks, kas padarīs gaišāku ikdienu. Šāda
sajūta mani ir pārņēmusi.

prOlOgs
Pirms sākuma – mazliet konteksta. Var,
protams, gadīties, ka kļūdos, bet liekas –
Rīgas Krievu teātris par atskaites kritēri22

ju sev ir izvirzījis Krievijas teātra procesus. Problēma tikai tā, ka rīdzinieki,
šķiet, nav apjautuši, ka arī lielu teātra
kultūru piedāvājums tomēr allaž jāizvērtē kritiski (lasi: mūsu kaimiņus ir piemeklējusi nu jau diemžēl ieilgusi stagnācija). Jāņem vērā tas, ka viesrežisori
no latviešu valodā spēlējošajiem un uz
Eiropas kontekstu aizvien vairāk orientētajiem teātriem (ar pavisam maziem
izņēmumiem) te saistījušies gandrīz tikai ar mākslinieciskām neveiksmēm vai
haltūrām. Bet šurp no Krievijas ataicinātie savukārt, formulējot delikāti, iestudējuši provinciālas izrādes provincei,
nespējot vai varbūt negribot radīt ko
svaigāku par iepriekšējā gadsimta 90.
gadu teātra idejām. Priekšstats par Rīgas
M. Čehova Krievu teātri gadiem saistījies ar «otrā svaiguma» estētiku, kā arī
laikmetīgajā teātrī neiederīgu didaktiski
pamācošu toni. Pēdējais, manuprāt, atgrūdis pat vairāk, jo teātris taču nav skola; teātrim vajadzētu nodarboties ar
problēmām, kuras nav iespējams atrisināt vienreiz un par visām reizēm, proti –
ar dzīvi, tādu, kāda tā visā savā pretrunīgumā ir.
Šai sezonā situācija piepeši ir mainījusies. Varētu bez gala spriedelēt par iemesliem, kādēļ tā (domāju, iemesls ir
arī prozaisks – Krievijā acīmredzot
māksliniekiem klājas tik drūmi, ka nupat uz ārzemēm raujas arī tie, kas iepriekš par Rīgu nebūtu lieku reizi iedo-

mājušies). Tomēr dziļākā būtībā ir arī
vienalga, jo – eksistē Fro.

1. aina. eksplOzija
Ruslana Kudašova iestudētā Andreja
Platonova Fro Rīgas Krievu teātrī man
kļuva par personisku atklājumu, un ne
jau tikai Andreja Platonova prozas oriģinālā pasaules skatījuma un neparastās
izteiksmes dēļ. Neko nezinot par Ruslanu Kudašovu, kurš iestudējis izrādi, un
ieraugot uz skatuves, kā man sākotnēji
likās, neglīto, pretenciozo scenogrāfiju,
sapratu, ka mans profesionālais pienākums ir sevi lauzt un izrādi izturēt, par
spīti tam, ka sagaidāms droši vien ne
mazs pārbaudījums. Tik patīkami vīlusies neesmu sen.
Izrādes scenogrāfija atgādina pēkšņi
apskatei izliktu vecākas radinieces veļas
kasti. No šņorbērniņiem nokarājas lieli
auduma panno, kas raisa asociācijas ar
gariem linu dvieļiem, izaustiem un dzīpariem izrakstītiem, pašdarinātām
mežģīnēm aptamborētiem galiem. Uzsvērtais naivums, kas pirmajā mirklī
asociējas ar mājas teātra estētiku, kurā
mākslu «tēlo» no ikdienas izrauti priekšmeti, īstenībā ir izturēts stils, kas labi sader ar Platonova prozas mānīgo vienkāršību. Līdzīgi kā naivās, smaidu raisošās kleitiņas vai dzelzceļnieku kamzoļi,
kas uzģērbti mugurā aktieriem, arī
teksts spēlē paslēpes, it kā pavisam negribīgi atklājot savu divdabību. Triks taTEĀTRA VĒSTNESIS 2015/II

izrādē Fro caur pavisam vienkāršu cilvēcisku patiesību režisors uz skatuves atklāj vesela laikmeta pretrunas un cilvēka dvēseles
trauslumu piedevām. Fro – jekaterina Frolova. Tēvs – leonīds lencs. Foto – aigars altenbergs
jā, ka Platonova darbi (un tāpēc arī izrāde) ir stilizācija, tikai stilizēta šeit tiek
nevis kāda sena vai sveša kultūra, bet
gan padomju sadzīve. It kā reālistiskajā
(kaut shematiski iekārtotajā, jeb par sadzīves līmeņa pieticību un jaunā sākumu signalizējošā) skatuves vidē krāsas
tik spožas un cilvēki tik priecīgi tāpēc,
ka no pieredzes vai filmām (cik nu kuram skatītājam zālē gadu) uzkrātās zināšanas par padomju sadzīves formām
šeit atdzīvojas ar brīnumpasakas intensitāti.
Izrāde ir lielā mērā balstīta kustību
partitūrā. Jekaterina Frolova Fro lomā,
tāpat viņas sarkanās kleitās ģērbtās darba biedrenes, kas dziedādamas rok
grāvjus, burtiski lido pa skatuvi, pārvietojas teju tikai dejiskā solī un uz pirkstgaliem. Vitālija Jakovļeva Fjodors savā
inženiera stīvajā pašapzinīgumā ir vienlaikus smieklīgs un vīrišķīgs. Fro tēvu
Fjodoru ar labu, jo slēptu humora izjūtu
atveido Leonīds Lencs. Viņa bez darba
dzīvot nespējīgais optimistiskais padomju pensionārs, kurš pat guļ kažokā,
lai, priekšniecības izsaukts, laikus ierastos postenī, ir naivi aizkustinošs savā
entuziasmā.
Platonova tekstam ir uzsvērti divas
daļas, respektīvi – divi iespējami lasījuma veidi, un tikai tad, ja lasītājs vienlaikus spēj uztvert abus, stāsti patiesi «atveras». Visu, kas lasāms tekstā, var uztvert par «tīru mantu». Cilvēki ir pa īsTEĀTRA VĒSTNESIS 2015/II

tam sirsnīgi, viņu sejās smaida gan lūpas, gan acis, kurās mirdz patiesa vēlme
padarīt pasauli labāku, atklāt, celt, pārveidot. Un tas nekas, ka šīs ilgas izskan
vārdos, kurus pazīstam kā padomju lozungus. Vai tad netīri vārdi spēj aptraipīt
skaidras sirdis? Kas tad tur tik nepareizs:
mīlēt cilvēci? Un tikai rūpīgāk ieskatoties, kļūst skaidrs, ka Platonovs arī ironizē. Ne jau par vēlmēm, cerībām, sapņiem vai cilvēkiem, kuri tos nes, bet par
sistēmu, kura, viņš zina, neļaus tos īstenot, vienlaikus liekulīgi slavinot vai ik

Fro traģēdiju režisors atrisina smalki
un skaisti. Telegrammas apmānītais
Fjodors atgriežas, kā viņam šķiet, lai atvadītos no droši vien jau mirušās sievas,
bet nokļūst laulības gultā, kur pavada
ekstātisku nedēļu. Fro šī tikšanās burtiski atdzīvina, viņu – izsūc, un vīrietis bēg,
šoreiz jau ne vairs tikai tālas dzelzceļa
stacijas celt, bet tālāk – palīdzēt komunismam Ķīnas rūpnīcās. Cilvēci mīlēt
jau droši vien ir vienkāršāk nekā cilvēku
sev blakus. Fro paliek viena, tomēr viņa
ir uzvarējusi. Nerimstošās celtniecības

CILVĒCI MĪLĒT JAU DROŠI VIEN
IR VIEGLĀK NEKĀ CILVĒKU SEV
BLAKUS
dienas. Fro jau arī ir kārtīga padomju
sieviete – dara to pašu, ko citas, piekrīt
tam, ko citi runā, dzīvo klusi un mierīgi.
Un vienīgā «novirze» no normas ir tajā,
ka viņas sapnis nevīd miglainā nākotnē
tālo Austrumu stepēs un līdzenumos,
bet gan te un tagad – mietpilsoniskā ģimenes ligzdiņā ar mīļoto vīru pie sāniem.

laikmetā viņa ir atradusi sev atbalsta
punktu, pilnu siltuma, miera un mīlestības. Viņa kļūs par māti.
It kā vienkārši, vai ne? Lai gan īstenībā viegli, it kā spēlējoties, caur pavisam
vienkāršu cilvēcisku patiesību režisors
uz skatuves atklāj vesela laikmeta pretrunas un cilvēka dvēseles trauslumu
piedevām. Turklāt – nevienu nenosodot,
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v. kondratjeva stāsts Saška precīzi atklāj apjukumu, mērķa trūkumu un varoņu atsvešinātību no lielpolitikas uzstādījumiem. štāba
leitnants – vitālijs jakovļevs, medmāsa – jeļena sigova, saška – ivans kločko, zina – Tatjana začeste. Foto – aigars altenbergs
neaģitējot, nelaužot šķēpus par to, kura
«vēstures izpratne» ir pareizā. Teātrī
stāsta, ka skatītāji uz izrādi nāk vairākkārt, īpaši tie, kuri pirmo reizi nav kaut
ko līdz galam sapratuši. Bet grib saprast.
Tas man liekas lielākais kompliments,
kādu izrādei vispār ir iespējams izteikt.

2. aina. nikna inTermēdija
Teikšu patētiski – Fro ar savu brīnišķīgi
sarežģīto vienkāršību estētikā un cilvēciskumā iedvesmoja mani mīlēt ja ne
cilvēci, tad vismaz Rīgas Krievu teātri.
Tad es Latvijas televīzijas ziņu raidījumā
noskatījos īsu interviju ar teātra šā brīža
māksliniecisko vadītāju Igoru Koņajevu.
Režisors tikko bija iestudējis Vjačeslava
Kondratjeva stāsta Saška dramatizējumu, bet uz žurnālistes šai sakarā uzdoto
jautājumu nez kāpēc atbildēja agresīvi
un ar apgalvojumu, ka ... Krievija Ukrai24 !

nā nekaro. Minūtes piecas sēdēju pie
ekrāna, tad ieslēdzu datoru, lai internetā noskatītos interviju vēlreiz – tik neticami likās, ka es nupat no, kā taču šķiet,
inteliģenta cilvēka mutes dzirdēju to, ko
dzirdēju.
Bet tur jau arī šā notikuma sāls. Koņajevu pazīstu tikai caur viņa darbiem,
un tomēr – tie, īpaši salīdzinājumā ar
Fro, liecina par cilvēku, kas operē ar
vienkāršām, skaļām, bet diez vai paša
rūpīgi pārdomātām formulām. Lai nu
būtu – katram ir tiesības uz saviem uzskatiem. Bet kāpēc šai procesā jāvelk
vesels teātris, kura pilsonisko pozīciju
taču vērtē arī pēc režisoru intervijām
un viņu iestudējumiem? Ņemsim par
piemēru Sašku. Formāli Koņajevs, protams, runā par to, ka karš – jebkurš karš
– ir šausmīgs. Tomēr viss uz skatuves
liecina par konkrēta, tas ir, Lielā Tēvijas

kara iztirzājumu. Kāds tas ir? 1979.gads
(Kondratjeva stāsta publicēšanas gads)
ir sen pagājis, un tā vairs nav drosme
runāt par vispārzināmo – padomju armijas slikto apgādi, organizatorisko haosu, virspavēlniecības vienaldzību pret
vienkāršajiem kareivjiem. Vietā stājas
jautājums: kas ir šie cilvēki, ko izrāde
patētiski heroizē? Par ko viņi cīnās? Pret
ko? Un šeit sākas meli. Proti, Kondratjevs, pieļauju, diezgan precīzi (stāsts ir
viņa kā izbijuša kareivja veltījums tiem,
kuri nepārnāca) atklāj apjukumu, šaubas, mērķa trūkumu un varoņu atsvešinātību no lielpolitikas uzstādījumiem.
(Protams, cīņa pret nacismu, kas arī Rīgas Krievu teātrī tiek konsekventi
saukts par fašismu, bet, kas tas nacisms
tāds ir, neviens no varoņiem nepateiks.) Tajā pašā laikā izrādes finālā skatuves centrā iznāk Ludmila Golubeva,
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Izrāde Hanuma. Hylem Trio spoži interpretētā gijas kančeli mūzikā uzmirdz veronikas plotņikovas (Hanuma) džeza balss. kabato –
natālija živeca. Foto – aigars altenbergs
frencī, kas burtiski nosēts ordeņiem (kā
izriet no konteksta – aktrises, ne varones nopelnītiem), un zālei tiek darīts zināms, ka viņa ir izdzīvojusi Ļeņingradas blokādē. Grand aplausi, kaklā iespiežas kamols. Arī man, lai gan – divējādu jūtu dēļ. Ļeņingradas blokāde
bija neiedomājamas šausmas, tās upuri
ir pelnījuši, lai viņus atcerētos un pieminētu. Bet ne jau par Ļeņingradu vai
kara šausmām te ir runa. Runa, metaforiski un burtiski runājot, ir par Koņajeva pārliecību, ka Krievija Ukrainā nekaro. Sajūta ir tāda, it kā kāds iesistu pa
pakrūti.

3. aina. samierināšanās
Abas šī epizodes es sevī samierināt nespēju. Gribas ticēt, ka Saška Krievu teātrī ir nejaušība, ko aizmirsīs gan teātris,
gan skatītāji. Pārliecības par to nav, jo
dzīve tomēr ir krietni sarežģītāka, nekā
savu reizi gribētos domāt. Tomēr, lai iespaids būtu pilnīgs (un raksta noslēgums optimistisks), šeit mans trešais
stāsts. Par Hanumu.
Kvalitatīva izklaides repertuāra
klātbūtne Krievu teātrī ir patīkams
pārsteigums. It kā jau tam nevajadzētu
pārsteigt, un tomēr – jo Latvijas teātros
iet uz kaut ko tādu, kas nepretendē būt
Māksla, lielākoties ir nomācoši. Latvijā
diemžēl komēdijas, mūziklus, muzikālas izrādes iestudēt prot reti, nolemjot
skatītāju zālē vairākām stundām skaļas
(nez kāpēc aktieri lielākoties kliedz un
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skraidelē) garlaicības. Uz režisores un
horeogrāfes Allas Sigalovas iestudēto
Vladimira Konstantinova un Borisa Racera Hanumu šo aprakstu nekādi neattiecināsi. Nē, nē – troksnis ir pamatīgs,
kustība nepārtraukta, bet Hanumā tie
piepildīti ar azartisku dzīvesprieku un
dzirkstošu asprātību un aizrauj sev līdzi tā, ka izrādes beigās zāle šķiet gata-

amata māsas sakaitināta, aizspēlējas tik
tālu, ka apprecina nevis vienu, bet divus
pārus, un arī pati kļūst par līgavu. Līdz
tam – netrūkst joku, intrigu, pārpratumu un mīlestības.
Hanuma aizrauj ar vieglumu un
šķietamo nepretenciozitāti. Tā ir estētiski interesanta, piedāvā profesionālu režiju un iedvesmotu aktierspēli, bet gal-

RUNA, METAFORISKI UN
BURTISKI RUNĀJOT, IR PAR
KOŅAJEVA PĀRLIECĪBU, KA
KRIEVIJA UKRAINĀ NEKARO
va dejot līdz ar aktieriem uz skatuves.
Hanuma Krievu teātrī ir nosaukta
par džeza komēdiju. Muzikāli iestudējums uzmirdz Hylem Trio spoži interpretētā Gijas Kančeli mūzikā, kā arī Veronikas Plotņikovas džeza balsī. Teātra
tradīciju kontekstā vietā ir runāt arī par
delartisko komēdiju Gruzijas eksotikas
mērcē. Izputējušam kņazam jāapņem
sieva pūra dēļ, par viņa roku sacenšas
divas līgavas, lasi, konkurējošas precinieces, kas katra mēģina vecējošajam līgavainim ieskapēt savu partiju. Viena
no viņām ir Hanuma – īsta vellata, kura,

venais – izdara to tā, ka skatītājs zālē pat
nemana, cik izrāde īstenībā ir sarežģīti
veidota. Protams, man personiski gribētos sarežģītību Krievu teātrī redzēt arī
«nopietnos» iestudējumos. Piemēram,
kam tad, ja ne Rīgas Krievu teātrim būtu
jāpēta, kā reāli dzīvo, ko domā un jūt
Latvijas krievu kopiena? Bet arī dzirkstošs, pāri laikam plīvojošs dzīvesprieks –
tas nav maz.
Tiesa, intriga nākamajai sezonai saglabājas. Pa visiem ceļiem vienlaikus iet
nav iespējams. Kuru izvēlēsies Rīgas
Krievu teātris? 6
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SKATUVISKĀS
IZTEIKSMĪBAS
MEKLĒJUMOS
Daugavpils teātra sezona
SILVIJA GEIKINA

augavpils nav teātra
pilsēta»,
«Latviešu teātra
mākslu Daugavpilī nemīl, tā te
nevar iedzīvoties» – šādus un līdzīgus
tekstus gadu gaitā nācies dzirdēt gan
profesionālās apspriedēs, gan lasīt publikācijās par latviešu teātra attīstību. Neapstrīdams fakts, ka latviešu teātrim
Daugavpilī nekad nav klājies viegli. Tā
ceļš uz mākslas virsotnēm bijis nelīdzens un grumbuļains. Ielūkojoties vēstures lappusēs, redzam, ka ir bijuši periodi, kad teātris uzkāpis gandrīz vai pašās augstākajās mākslas virsotnēs un licis par sevi runāt visai Latvijai, ir bijuši
laiki, kad tas izmisīgi centies pārvarēt līdzenuma grūtības, un ir bijis arī tā, ka
iestudējumu mākslinieciskais līmenis
bijis tik zems, ka licis runāt par likvidēšanu vai reorganizāciju.
Pēdējos gados Daugavpili par neteatrālu pilsētu neviens vairs neuzdrošinās nosaukt. Teātris acīmredzami uzplaukst, tā repertuārs ir daudzveidīgs,
mākslinieciskie meklējumi interesanti
un daudzsološi. Liekas, sāk piepildīties
teātra valdes locekles Ritas Strodes vēlme veidot multikulturālu teātri šā vārda
vislabākajā nozīmē. Atsevišķās izrādēs,
kā, piemēram, Kaija. Under construction skan gan krievu, gan latviešu valoda. Faktiski vairs nevar runāt par latviešu un krievu trupu Daugavpils teātrī,
bet gan par vienotu kolektīvu, kurā ak26

tieri izrādēs spēj sarunāties gan latviešu,
gan krievu, gan latgaliešu valodā.
Tāpat kā Rīgas teātros lielajās zālēs
tiek spēlēti tā saucamie kases gabali, bet
eksperimentiem tiek atvēlētas mazās
zāles, arī Daugavpils teātrī pēdējā laikā
uz lielās skatuves parādās mūzikli, tautas komēdijas, modernās dejas iestudējumi, pat komiskā opera. Galvenokārt
tie ir izklaidējoša žanra darbi, un tos
labprāt apmeklē pilsētas un arī novada
iedzīvotāji. Savukārt tā sabiedrības daļa,
kas teātrī nemeklē tikai izklaidi, bet grib
rast jaunas idejas vai iepazīties ar jaunākajiem teātra izteiksmības meklējumiem, tiek aicināta uz mazās zāles iestudējumiem, kuri pēdējā laikā sagādā
daudz radošu pārsteigumu.

blaumaņa šOvs
Pateicoties mazās zāles iestudējumiem,
teātra repertuārs kļuvis daudzveidīgs.
Pavasarī redzētās izrādes rosina uz pārdomām par teatrālās izteiksmības dažādajām iespējām, arī par spēles būtību
un garu. Te nepieciešama neliela teorētiska atkāpe. Jēdziens «spēle» ir plašs un
daudznozīmīgs. Viens no ievērojamākajiem 20. gadsimta domātājiem Hanss–
Georgs Gadamers savā pētījumā Patiesība un metode rakstījis: «Mākslas pieredzes sakarā spēle ir nevis radošā vai
baudošā izturēšanās vai pat dvēseles
satversme un nepavisam ne subjektivitātes brīvība, kas darbojas spēlē, bet gan
paša mākslas darba būtnes veids.»1 Cit-

viet tiek definēts: «Spēles uzdevuma
veiksmīga atrisināšana ir sevis paša parādīšana, tās būtnes veids ir pašparāde,
spēle ir izteikta pašparāde.»2 Liekas,
«spēlei – pašparādei» nepiemīt domas
dziļums, noslēpumainība, vai neskaidrība. Viss ir skaidri redzams. Galvenais ir
ārējais, uzskatāmais, demonstratīvais.
Šāda «spēle – pašparāde» šķiet Daugavpils teātrī iestudētā Rūdolfa Blaumaņa un Raimonda Paula Īsa pamācība mīlēšanā, kurai dots žanra apzīmējums tautas komēdija. Dramatizējuma
līdzautore Kristīne Veinšteina izrādes
programmā raksta, ka latviešiem piemīt mūžīga vēlme «izrādīties citu
priekšā, tēlot labākus, nekā ir patiesībā». Tieši izrādīšanos par galveno skatuviskās eksistences veidu uzskata arī
iestudējuma režisors Oļegs Šapošņikovs un ansamblis: gan viesaktieri Jānis Kirmuška, Ivars Brakovskis un Alda
Krastiņa, gan teātra trupas aktieri:
Egils Viļumovs, Māris Korsietis, Laura
Atelsone, Ritvars Gailums, gan grupas
Laimas Muzykanti mūziķi, bet jo īpaši
teātra modernā baleta trupa. Rūdolfa
Blaumaņa noveles Brīnumzālīte amizantais sižets par kāda jautra un jokus
mīloša lauku puiša līgavas meklējumiem, par piedzīvojumiem un atziņām, ko viņš guvis šajos meklējumos,
it kā atvirzās otrā plānā. Priekšplānā ir
deju un dziesmu numuru izrādīšana.
Iestudējums sastāv it kā no atsevišķām
«spēles – pašparādes» epizodēm. Tas
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Īsa pamācība mīlēšanā. māra korsieša viļņu jānis šajā vispārējā tēlu un spēles pašparādē liekas nedaudz apmulsis un
neveikls. precību kandidāte – līga ivanova. Foto – džeina saulīte
vēlreiz liecina, ka lielās zāles izrādes
Daugavpils teātrī ietekmējusi mūsdienās vērojamā vispārējā «šovizācija».
Gandrīz viss mūsu dzīvē pārvēršas par
šovu. Gan valsts, gan komerciālo televīziju raidlaiku lielākoties piepilda visdažādāko veidu šovi, Saeimā bieži vērojami politiskie šovi, populāri kļuvuši
arī politiķi šovmeņi.
Kā savdabīga parāde šķiet arī bērnu
vokālā ansambļa dalībnieku diezgan
neorganizētā lēkāšana un skraidelēšana
pa skatuvi izrādes sākumā. Modernā
baleta trupai dotas lielas iespējas izrādīt
savu dejas māku, pie viena demonstrēt
arī kostīmu mākslinieka Dāvida tērpus.
Tie ir krāšņi, efektīgi, acij tīkami, varbūt
par daudz stilizēti tautas komēdijas žanram. Arī modernās baleta trupas sniegums šai iestudējumā, manuprāt, varēja
būt nedaudz apvaldītāks, sižetam atbilstošāks. Taču «spēles – pašparādes»
ietvaros tas liekas attaisnojams. Izrādīšanās līmenī palikušas darbības personu savstarpējās attiecības. Viļņu Jāņa
tēvs un māte, kuri nedaudz vēlāk nospēlēs šķietamu nāvi, Ivara Brakovska un
Alda Krastiņas izpildījumā gan skatītājiem, gan viens otram grib izrādīties par
rūpīgiem un gādīgiem vecākiem. Mūždien noraizējusies un gādīgā Aldas Krastiņas māte sīkiem solīšiem tekalē pa
skatuvi, rokās vienmēr turēdama kādu
spaini vai bļodu. Tajā pašā laikā it kā ar
vienu acu kaktiņu vērodama, vai apkārtējie redz un novērtē viņas pārliecīgās
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rūpes un aizņemtību. Arī Ivara Brakovska tēvs, platiem un enerģiskiem soļiem
staigādams pa skatuvi, it kā demonstrē
un izrāda citiem savu ieinteresētību dēla liktenī. Spēles pašparādīšanās šajā gadījumā notiek vairākos līmeņos: skatītājiem, partneriem un kaut kādā mērā arī
pašiem sev.
Krāšņa un pārliecinoša ir Kristīnas
Veinšteinas Alīdas uznākšana un viņas
populārā dziesma Kā ziediņš bez saules.
Uz skatuves teju ārzemju princese ar
kroni galvā. Viņas priekšnesums un viņa
pati ir tik efektīgi, ka elpa aizraujas ne tikai Viļņu Jānim, bet arī skatītājiem zālē
un, šķiet, arī citiem partneriem uz skatuves. Tā ir skatuves tēla, dziesmas, arī
tērpa parāde. Starp citu, skatītāju zālē
izrādes laikā bieži atskan aplausi kā pēc
koncertnumura izpildīšanas.
Māra Korsieša Viļņu Jānis šajā vispārējā tēlu un spēles pašparādē liekas
nedaudz apmulsis un neveikls. Viņš ir
spraigo notikumu vērotājs, malā stāvētājs. Viņam apkārt mutuļo dzīve, ir
visādi joki un izdarības, taču pašam it
kā nav vēlmes tajos iesaistīties un piedalīties. Beigās Viļņu Jānis šai dzīves
virpulī tiek iemests. Salūzušie rati viņu izmet no vezuma, un viņš «iekrīt»
savas īstās līgavas rokās. Laimīgas nejaušības un sakritības dēļ Viļņu Jānis
tiek pie saimnieces. Kāda tad būtu tā
īstā pamācība mīlēšanā? Nedzenies
pēc laimes, gaidi, kamēr tā pati tev iekritīs klēpī? Arī šādu jautājumu uzdod

Daugavpils teātra iestudējums.

pasaules ieraudzīšana
«Spēles – pašparādes» estētikā interpretēts arī mūzikls visai ģimenei Leo – mazais lauva, ko inscenējis Oļegs Šapošņikovs. Pasaules iepazīšana, labā un ļaunā
pretstatu atklāšana ar mūzikas, deju,
dažādu triku palīdzību. Tādu uzdevumu
šķiet uzstādījuši iestudējuma veidotāji.
Mazais lauvēns Leo (Māris Boka) dodas
klejojumos, lai iepazītu dažādus zvērus,
viņu tikumus un netikumus, izbēgtu no
briesmām, ļautos citu mīlestībai un aizsardzībai. Galvenais iestudējumā tomēr
nav pasaules iepazīšana vai atklāšana,
bet gan pasaules ieraudzīšana. Pie televizora pārraidēm un interneta spēlēm
pieradušais mūsdienu bērns pasauli uztver galvenokārt vizuāli. Viņš maz ieklausās teiktajā vārdā, vairāk interesējas
par attēlu. Ņemot to vērā, teātra uzvedumā ir pavisam nedaudz teksta, tikai
daži nepieciešamie vārdi, lai raksturotu
vietu, kurā mazais Leo nokļūst, un situāciju, kāda veidojas. Uzmanības centrā ir daudzas un dažādas dejas, ko izpilda modernā baleta trupa. Visdraiskulīgākie un kustīgākie, bez šaubām, ir mērkaķi, vissaprātīgākie un stabilākie – ziloņi. Leo satiek arī kamieļus, kuri viņam
māca izdzīvot pašos skarbākajos apstākļos. Māris Boka mazā lauvēna Leo lomā ir zinātkārs, apķērīgs bērns, kurš,
pārvarot grūtības, ierauga pasauli, mācās novērtēt pats savu iniciatīvu un, pat27

visu stāsta žannas lubgānes sieviete, un galvenās ir atmiņu ainas. skats no izrādes Tumšās alejas. Foto – džeina saulīte
stāvīgi darbojoties, panākt iecerēto.

mīlesTības nOlemTība
Spēle kā pašparāde visbiežāk redzama
lielās zāles iestudējumos. Mazajās teātra
zālēs mājo citāds tēlošanas gars. Te spēle bieži parādās kā nepateiktā, noslēpumainā atklājēja, tā aicina un pārsteidz ar
savu paradoksalitāti, ar neredzamā, bet
tikai nojaušamā vilinājumu. H.G. Gadamers atzīst, ka modernā māksla mūs uzrunā arī «caur norādīšanas nenoteiktību» un savā darbā Skaistā aktualitāte.
Māksla kā spēle, simbols un svētki skaidro, ka šo «vārdnozīmi mēs dēvējam par
simbolisku. Bet simboliskais mākslā
sakņojas norādīšanas un apslēpšanas
nesaraujamā pretspēlē»3. Šāda «norādīšanas un apslēpšanas pretspēle» manāma arī Daugavpils teātra iestudējumā
Tumšās alejas. Jaunais režisors Georgijs
Surkovs Ivana Buņina par «mīlestības
enciklopēdiju» dēvēto stāstu krājumu
veidojis kā intīmu, klusinātu vēstījumu
par dažādām mīlestības izpausmēm.
Skatītāji kopā ar aktieriem atrodas uz
lielās zāles skatuves. Telpa ir neliela, skatītāji aktieriem ir pavisam tuvu.
Iestudējumā sastopamies ar mīlestību kā likteni, kā nolemtību, kā skaistu
mirkli, neizsapņotu sapni, neuzvaramu
kaislību. Daugavpils teātra krievu trupas aktieru izpildījumā dzirdama brīnišķīgā Ivana Buņina valoda, jo stāsti
tiek stāstīti. Un tai pašā laikā šai uzvedumā sava nozīmīga vieta ierādīta spēlei,
ar kuras palīdzību stāstītais iegūst kādu
papildu dimensiju. Aktieri iejūtas tēlos
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un vienlaicīgi stāsta par saviem tēliem,
it kā atsvešināti vēro tos no malas.
Stāsts Parīze mūs iepazīstina ar mīlestību kā radniecīgu dvēseļu satikšanos
kādā Parīzes kafejnīcā. Atvaļināts krievu
ģenerālis Nikolajs Platonovičs, ko ļoti
pārliecinoši atveido Mihails Samodahovs, ir kara invalīds. Viņš sēž invalīdu
ratiņos. Ieraugot krievu emigranti Olgu
Aleksandrovnu (Žanna Lubgāne), ģenerālis dziļi pārdzīvo savu fizisko nevarību. Ir tāda sajūta, ka aktieris gribētu izkāpt no invalīdu ratiņiem un mesties uz
ceļiem pie mīļotās sievietes kājām. Taču
viņam jāpaliek sēžam. Vīrieša trauksmi
un vēlēšanos apskaut mīļoto pauž acis
un ārēji nekustīgais, bet iekšēji saspringtais ķermenis.
Spēle ar fizisko nevarīgumu padziļina traģismu un izgaismo kādu svarīgu
šo attiecību aspektu: divu cilvēku garīgā
tuvība ir tik spēcīga, ka vīrieša slimība to
neaizēno. Žannas Lubgānes Olga Aleksandrovna ļoti saudzīgi un pat ar iekšēju
prieku stumj invalīdu ratiņos sēdošo vīrieti. Viņa izskatās tik laimīga un starojoša. Pēc mirkļa Žanna Lubgāne it kā
«izkāpj no tēla» un sāpēs aizlūzušā balsī
stāsta, ka mīlestība bijusi īslaicīga. Vīrietis drīz nomiris, un Olga Aleksandrovna
pēc vīra nāves pavisam ikdienišķi uzkopusi istabu. Žannas Lubgānes vienmuļā,
monotonā balss, viņas inertā, vienaldzīgā attieksme pret visu skatītājus uzrunā
ļoti emocionāli. Tās ir sāpes, kuras nevar
izkliegt, izvaimanāt, tās žņaudz dvēseli
un garu.
Vīrieša fiziska invaliditāte ieraugā-

ma arī stāstā Kaukāzs. Miroslava Blakunova Vīrietis skatītājiem parādās ar ieģipsētu kāju, balstās uz kruķa. Citādi
viņš šķiet spēka pilns, vesels un iemīlējies. Stāsts par jaunas sievietes (Natālija
Kotone) bēgšanu ar mīļāko uz Kaukāzu
arī šajā gadījumā iegūst daudznozīmīgumu. Pirmais pasaules karš, cilvēku fiziskie un garīgie ievainojumi kļūst uzskatāmi, visu laiku klātesoši, no tiem
nevar aizbēgt pat mīlas brīžos. Tie jau
pašā sākumā it kā signalizē par sarežģījumiem un bēdīgu iznākumu. Šai stāstā
aktieri tikai uz īsu brīdi iejūtas tēlos, viņi
vairāk vēro notikumus. Viņš un Viņa
stāv katrs savā skatuves malā. Nekādu
tuvības brīžu, ne satikšanās, ne šķiršanās, tikai stāsts par notiekošo.
Interesanti, ka Buņins neapraksta
laimi, ko aizbēgušajiem mīlētājiem kādā
nomaļā Kaukāza ciemā sniedz divvientulība. Miroslava Blakunova Viņš gandrīz neieinteresēti stāsta par skaisto dabu, par rīta un vakara stundām. Tikpat
neieinteresēti tiek pastāstīts arī par Viņas vīra pašnāvību: izmeklējies sievu pa
maldinošajām adresēm, vīrs kādā Soču
viesnīcā nošaujas. Miroslava Blakunova
Viņam nav nekādas attieksmes pret šo
notikumu. Viņš ir tik ļoti aizņemts ar sevi, ar savām jūtām, ar savu garastāvokli,
ka otra cilvēka liktenis viņu neinteresē.
Viņa iekšējā vienaldzība mudina uzdot
jautājumu: kurš no abiem vīriešiem sievieti mīlējis vairāk? Pašpārliecinātais,
pret citiem vienaldzīgais Viņš vai pieviltais vīrs, kas nošāvās?
Mīlestība kā skaists neaizmirstams
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mirklis, ko sirds atminas visu mūžu, attēlots stāstā Aukstais rudens. Šeit vīrietis
nav ievainots, viņa nav, viņš parādās tikai beigās – ekrānā kā aizejošs melns
stāvs, kas pamazām kļūst arvien tālāks
un mazāks. Visu stāsta Žannas Lubgānes Sieviete, un galvenās ir atmiņu ainas. Aktrises izpildījumā tās ir dramatiskākas un pat skumjākas nekā pirms trīsdesmit gadiem pārdzīvotā atvadīšanās
no mīlestības. Šķiet, aktrise savā iztēlē
redz visu pagātnes notikumu: gan klusu
sēdošos tēvu, māti un līgavaini, kurš atbraucis atvadīties pirms došanās karā,
gan auksto, zvaigžņoto nakti, kurā izskanēja pēdējie mīļotā cilvēka vārdi. Lai
gan Žanna Lubgāne to stāsta ļoti vienkārši, bez eksaltācijas un iekšēja sasprindzinājuma, notikušais šķiet dzīvs
un sāpīgs. Liekas, viss ir pagājis, palikušas tikai atmiņas. Tomēr spēles laukuma
aizmugurē uz ekrāna redzamais aizejošais vīrietis skatītājiem it kā atgādina, ka
sāpes par zaudēto nav rimušas. Aizejošais tumšais stāvs, liekas, katru mīļu brīdi ir Sievietes acu priekšā.
Ivana Buņina Tumšo aleju iestudējums Georgija Surkova režijā, manuprāt,
ir ļoti nopietns un talantīgs mīlestības
tēmas skatuviskais interpretējums. Laikā, kad par mīlestību uz skatuves, bet
nereti arī dzīvē, mēdzam paironizēt,
tāds dziļš un smalks pētījums ir atzinīgi
vērtējams. Par šādu atzinību varēja pārliecināties arī skatītāju zālē. Izrādes laikā skatītāji klausījās ļoti uzmanīgi, likās,
viņi negrib zaudēt nevienu vārdu, baidās nepamanīt kādu niansi. Ļoti iepriecinošs fakts, ka krieviski spēlētās izrādes
starpbrīdī diezgan daudzi skatītāji sarunājās latviešu vai latgaliešu valodā. Daugavpils teātris patiešām kļūst multikulturāls.

absurdā realiTāTe
Par to liecina arī sadarbība ar poļu režisori Lucinu Sosnovsku, kas, aizsākusies
pagājušo gadu festivāla Telpa – Daugavpils laikā, nu turpinās ar iestudējumu
Pie mums viss kārtībā. Par poļu literatūras «komētu» dēvētā Dorota Maslovska
latviešu lasītājiem kļuva pazīstama ar
savu 2002. gadā izdoto un 2006. gadā
latviski tulkoto romānu Poļu – krievu
karš zem sarkanbaltā karoga. Vēl bija lugas Divi nabadzīgi rumāņi iestudējums
Dailes teātrī. Nu Daugavpils teātris un
poļu režisore Lucina Sosnovska iepazīstina ar savdabīgu absurdās realitātes atainojumu lugā Pie mums viss kārtībā.
Dzīvoklī, kurā dzīvo dažāda vecuma
sievietes – Veras Hramņikovas Vecenīte,
Jeļenas Netjosinas Meitene, Karīnas Sidinas Gaļina, Meitenes māte, viss ir nekārtīgs, izmētāts, haotisks. Izrāde notiek
mazajā zālē, spēles telpa ir pavisam neliela, aktieri ir ļoti tuvu skatītājiem un
cits citam. Aktrises ir ierobežotas kustībās, viņas var sēdēt pie galda, piecelties,
pārbīdīt krēslu, atkal apsēsties, daudz
iespēju pārvietoties viņām nav. Šis ierobežojums, šķiet, nav tikai fizisks. Tas liek
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milena rožanska izrādē Pie mums viss kārtībā. Foto – džeina saulīte
domāt par cilvēka iekšējo nebrīvību, alkām pēc plašuma un nespēju to sasniegt. Šī šaurība liecina arī par privātuma trūkumu, nekur nav iespējams pabūt vienatnē. Jeļenas Netjosinas Meitene izrādes sākumā ir paslēpusies tādā
kā virtuves skapīša atvilktnē. Tā ir tik
šaura un maza, ka pieaudzis cilvēks tajā
ietilpst ar ļoti lielām grūtībām. Pagātne
un tagadne šīm sievietēm ir sajaukusies
un haotiska, tāpat kā viņu sadzīves lietas. Veras Hramņikovas Vecenīte runā
par laiku pirms Otrā pasaules kara, Jeļenas Netjosinas Meitene savukārt visu
laiku runā par Trešā pasaules kara atnākšanu. Par šiem kariem tiek runāts
daudz, it kā pašsaprotami un viegli.
Šķiet, jēdziens «karš» ir šo sieviešu neatņemama dzīves sastāvdaļa. Visu karu
pret visiem pastiprina arī izrunātie vārdi. Tie bieži ir rupji, nežēlīgi, agresīvi.
Mazajā dzīvoklītī mītošās sievietes apaļīgo kaimiņieni Boženu (Žanna Lubgāne) bieži sauc par «resnu cūku».
Dorotas Maslovskas lugas teksts ir
daudzveidīgs, tajā ir biezs sarunvalodas
slānis, kurā ir daudz žargonvārdu, arī
rupjību. Līdzās tekstam, kas raksturo
dzīves absurdu, ir ironija par cēlām,
augstām idejām – par nacionālo identitāti, Polijas brīvību un neatkarību.
Teksts ir gudrāks un asprātīgāks, nekā
šķiet pirmajā brīdī. Režisore Lucina Sosnovska teksta slāņus it kā loba citu pēc
cita kā sīpola mizu. Cilvēka privātā dzīve ar runām par ēdienu, kura nav, par
telpu uzkopšanu, kas tā arī nekad nenotiek, par mīlestību un nākotni, kuru nav.
Līdzās mazajam kabūzītim, kurā mitinās sievietes, spēles laukuma otrā pusē
atrodas televīzijas studija. Tā ir plaša, tur
visiem pietiek vietas: diktorei, intervētājiem, uzaicinātajiem viesiem. Te ir dīvāns, krēsls, var brīvi apsēsties, pārmest
kāju pār kāju. Uz dīvāna tiek apsēdināts
aktieris no kādas populāras filmas, viņam uzdod absurdus jautājumus, ku-

riem seko tikpat absurdas atbildes. «Kā
jūs kļuvāt par aktieri? Kas jums ir?» –
«Man ir divas mašīnas. Viena, ar kuru
braucu pa labiem ceļiem, un otra, ar kuru braucu pa bezceļu. Tad man ir sieva,
ar kuru mani vieno bezgalīgi liela mīlestība pret mani. Ir arī meita, ar kuru es
vēlos būt pēc iespējas biežāk kopā, taču
esmu ļoti aizņemts un, kad pārnāku
mājās, tad dzeru, un tad man nāk
miegs.» – «Ārkārtīgi interesanti. Un ko
jūs jūtat?» – «Es nejūtu neko. Ar sievu es
sen kopā neguļu, mašīnas pārdevu, arī
dzīvokli. Taču tagad varu dzert un jūtos
brīvs cilvēks.» Aktieris ir tik neviltots un
patiess! Citi līdzīgās situācijās kaut ko
izpušķo, vēlas būt labāki, nekā ir patiesībā. Miroslava Blakunova Aktieris atbild
tieši tā, kā domā un jūtas patiesībā. Vēl
sabiezina krāsas.
Dažādie, daudzveidīgie iestudējumi
pierāda, ka Daugavpils teātris pēdējos
gados kļuvis par savdabīgu, no citiem
Latvijas teātriem atšķirīgu māksliniecisku ansambli, kurā ir daudz radošu meklējumu un eksperimentu. Par tikai šeit
iespējamu teatrālu performanci kļuvis
festivāls Telpa – Daugavpils. Tas pulcē
jaunos skatuves māksliniekus no visas
Latvijas, dod iespēju radīt mūsdienīgus,
interesantus iestudējumus. Pirmā festivāla laikā skatītāji un teātra kritiķi augsti
novērtēja Georgija Surkova veikumu.
Pagājušajā gadā festivāla apmeklētāju
uzmanību piesaistīja jaunā režisore
Paula Pļavniece. Šajā sezonā viņa teātrī
iestudējusi jaunās dramaturģes Agneses
Rutkēvičas stāstu dramatizējumu Svešie
svētki. Teātris sola meklējumus traģikomēdijas žanrā. Atliek tikai novēlēt: lai izdodas! 6
1
Gadamers H.G. Patiesība un metode. – Rīga,
3#,+4+, 1999,106. lpp.
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Turpat, 111. lpp.
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Gadamers H.G. Skaistā aktualitāte Māksla kā
spēle, simbols un svētki. – Rīga, 54+167/"( 89:,
2002, 70., 72. lpp
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Process

KO MUMS TE
BŪS MĀCĪTIES?
Ārzemju režisoru iestudējumi Latvijas teātros
EDĪTE TIŠHEIZERE

eejam normālā apritē. Paldies
Dievam, ārvalstu režisoru iestudējumi Latvijas teātros nu
jau ir ikdienas parādība. Tomēr katra šāda tikšanās joprojām ir intriģējoša, jo teātris, lai cik
veikli iekļāvies kopējos globālajos procesos, vienmēr paliek arī ļoti «vietējs»,
«šeit un tagad» dzīvojošiem skatītājiem
domāts un šejienes skolās mācītu aktieru spēlēts pasākums. Tieši tāpat kā
visinternacionālākais mākslinieks nāk
no kādas konkrētas vietas un teātra
sistēmas, nesdams līdzi savu mentalitāti un pasaules izjūtu. Būtībā šādās
tikšanās reizēs svarīgi ir divi jautājumi. Pirmais: ko jaunu aktieru izaugsmei sniedz šis režisors. Otrais: kā izpaužas viņa personiskā, cilvēciskā pieredze, šābrīža pasaules uztvere un kā
tā samērojama ar mūsējo. Tā sanācis,
ka šosezon Latvijā strādājuši praktiski
tikai Austrumeiropas viesrežisori (jo
Jans Villems van den Boss jau tā kā
gandrīz ir «mūsējais» ārzemnieks), ar
kuriem tātad ir krietni vairāk kopēju
sajūtu un pieredzes.
Pats pirmais bija Induļa un Ārijas
variants bez vārdiem Liepājas teātrī
Maskavas režisora un horeogrāfa Sergeja Zemļanska un viņa komandas iestudējumā. Par aktieru ieguvumu nav
pat jārunā – tā ir nenovērtējama ķermeņa valodas attīstības pieredze. Mani pārsteidza kas cits, proti, dziļā ienir30

šana Raiņa metaforās, dzejas dramatismā un spēja to izteikt citā izteiksmes
veidā. Bet vēl – izrādes autoru attieksme pret leišu un kūru sāncensību. Viņi neiedziļinājās Induļa un Mintauta
atšķirīgajā varas un tautas izpratnē, jo
svarīgāks par to viņiem ir jebkāda –
taisnīga vai netaisnīga – brāļu tautu
kara noliegums, sāpes, ka tāda asiņu
izliešana vispār ir iespējama.
Kirila Serebreņņikova Raiņa sapņi

jas uzspridzināšana, bet konflikta kodols atradās liriskā varoņa personībā.
Sezonas otrajā pusē šīm izrādēm
pievienojās vēl trīs «ārzemnieces» –
poļu režisora Andžeja Bubeņa iestudētie Vīnes meža stāsti Nacionālajā teātrī,
Aleksandra Morfova dramatizējums
un inscenējums Kāds pārlaidās pār
dzeguzes ligzdu Dailē un Konstantīna
Bogomolova autordarbs Mans blasters
ir izlādējies Liepājā. Izteiksmes ziņā ļo-

KODI, KURUS NESPĒJAM
UZTVERT, IR VIENA NO
RISKANTAJĀM LIETĀM, AR KO
JĀRĒĶINĀS, SASTOPOTIES
ATŠĶIRĪGĀM TEĀTRA KULTŪRĀM
jau pamatīgi iztirzāti Teātra Vēstneša
iepriekšējā numurā, un režisora īpašā
skatuves valoda gan Nacionālā teātra
aktieriem, gan skatītājiem jau ir (cerams) saprotama. Paradoksālā kārtā
tieši šī izrāde lika atcerēties labi zināmo, proti, Pētera Pētersona 70., 80. gadu izrādes Motociklu, Spēlē, Spēlmani!,
Mistēriju par Cilvēku, kurās notika dze-

ti dažādi, šie uzvedumi uzrāda noteiktu kopību pasaules izjūtas ziņā. Dzīve
krasi mainās, lūst priekšstati un paradumi, jūk kārtība un morāles normas.
Kas paliek? Tu pats visu eksistenciālo
jautājumu priekšā. Vidutāja vairs nav.

deja ar neparedzamām beigām
Andžeja Bubeņa uzvedumā Ēdena fon
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Vīnes meža stāstos deja kā ritualizēta, formalizēta un vienlaikus ļoti intīma
saskarsmes forma burtiski caurauž pirmo cēlienu. valērija – inga misāne-grasberga.
ērihs – jānis āmanis. Foto – gunārs janaitis
Horvāta luga Vīnes meža stāsti uzreiz
pievilina ar skatuves valodu. Mānīgi
vieglu valodu – itin kā noticējis lugas
nosaukumā piesauktajam Johana
Štrausa valsim un tā maigajai vieglprātībai, režisors kopā ar horeogrāfi
Ingu Raudingu radījis netverami dejisku kustību partitūru. Varoņi gandrīz
visu laiku ir dejas priekšnojautās, divu
cilvēku tuvošanās vai ikreiz beidzas ar
satvērienu un pāris – bet ne vairāk! –
dejas figūrām. Deja kā ritualizēta, formalizēta un vienlaikus ļoti intīma saskarsmes forma burtiski caurauž pirmo cēlienu. Tā saista ne tikai pretēja
dzimuma pārstāvjus vai potenciālus
mīlētājus – pat māte, lolodama pāraugušo dēliņu un dzīdama viņam bārdu,
stājas ar viņu šajā līganajā, artistiski
piepaceltajā partnerībā. Šai neuzsākTEĀTRA VĒSTNESIS 2015/II

tajai un tālab arī nebeidzamajai dejai
ir neskaitāmas noskaņas un nianses,
tās erotika sniedzas no divdomīga flirta līdz nepārprotamai izvarošanai.
Katram varonim atrasts savs kustību
zīmējums saskaņā ar raksturu. Pīpju
veikaliņa īpašnieci Valēriju Inga Misāne-Grasberga atveido valšķīgi un plastiski perfekti. Liekas, ka Uldis Anže varētu šeftmaņa Alfrēda dzīvesstāsta un
rakstura metamorfozes pavēstīt arī
ķermeņa valodā vien – no nospriegotas
atsperes līdz… ķīselim. Pavisam citā
plastikā eksistē Agnese Cīrules Marianne – ēteriska būtne, kas iegūst miesu, kad domājas atradusi savas mīlas
objektu Alfrēdā. (Agnese Cīrule ir
viens no latviešu teātra šābrīža intriģējošākiem apsolījumiem. Kā teiktu
Alfreds Jaunušans – «caurspīdīga ak-

trise». Neatpazīstama katrā nākamajā
lomā. Vienīgais salīdzinājums varētu
būt ar Indras Briķes jaunības tēlu un
lomām.) Robusts kā cirvis arī kustībās
ir Mārča Manjakova miesnieks Havlīčeks, kas kopējā pirmā cēliena melodijā ik pa brīdim iecērt draudīgu cezūru ar savu asiņaino gaļas skaldāmo.
Tādu brīdinošu punktu nav mazums. Līgas Liepiņas Vecmāmiņas
stindzinošā parādīšanās – pat citā telpā, augšējā stāvā. Jāņa Āmaņa Ēriha
žesti, kas vēlāk kļūs par nepārprotamu
nacistu sveicienu. Kāda kundze Rasmas Garnes tēlojumā (bez vārda, jo
vārds tai leģions), kas iegādājas mazdēlam zaldātiņus, lai spēlējas un mācās karot.
Andžejs Bubeņs Vīnes meža stāstu
pirmo daļu iestudējis vienotā zīmējumā, kas attīstās un mainās. Tā ir starpkaru pasaule, kas diezgan bezrūpīgi un
frivoli pinas savās intrigās un ķezās, iedomātās un īstās, nemanīdama, ka savelkas mākoņi, vēstot par nelaimi, kas
būs smagāka par atceltu saderināšanos un pat ārlaulības bērna piedzimšanu. Tas fascinē un sola turpmāk vēl.
Šajā režisora intonācijā sadzirdu to, ko
– atvainojiet par tiešo asociāciju! – Austrumeiropa cenšas pavēstīt vecajai un
rimtajai kontinenta daļai: inde dzīslās
ieplūst palēnām.
Jo mulsinošāk tāpēc iedarbojās izrādes otra daļa. Lai piedod mākslinieki, kas tajā ielikuši sirdi un dvēseli, un
fiziskos spēkus. Likās, ka, pirmo cēlienu iestudējis, režisors būtu devies
prom, atstājot aktierus savā ziņā. Cita
izrāde! Kroga ainas ar sadzīvisku dzēruma demonstrēšanu, nekā vairs no tīrā, precīzi stilizētā «gandrīz dejas» zīmējuma. Tā vietā – kopdziedāšana,
Nacionālā teātra aktieru allažīgais
trumpis. Šo apreibušo baru uz brīdi
apturēja Vecmāmiņas saldējošais
naids un aprēķinātais noziegums, bet
kaut kā starp citu izplēnēja Mariannes
traģēdija, bērnu zaudējot. Un beigās
bija vēl viena dziesma, kurai, šķiet, vajadzēja būt tikpat draudīgai kā Kabarē
zvērestam Rītdiena pieder mums, bet
kas, tieši otrādi, ļāva skatītājiem nomierināties un doties mājās, saņēmušiem sentimentālu kopības sajūtas lādiņu. Divdabīga ir arī pati Ēdena fon
Horvāta drāma, kas, stilizēta pēc tautas lugas šnites, savieno asu brīdinājumu un it kā laimīgas beigas. Taču Bubeņa uzvedumā tā pārtapusi par divām atšķirīgām izrādēm. Ļoti nesaprotams ir šis lūzums. Režisora briedums
un talants liek domāt, ka otrajā daļā
lietoti pavisam citi kodi, kurus nespēju
uztvert. Šī ir viena no riskantajām lietām, ar ko jārēķinās, sastopoties atšķirīgām teātra kultūrām.

dzeja, kur TO nemaz negaida
Konstantīna Bogomolova Mans blasters ir izlādējies ir ļoti svarīgs notikums
Liepājas teātrim. Bet ne tikai. Liepājā,
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aktieri raida tīru tekstu un bezjūtu domu. varbūt to varētu salīdzināt ar svarcēlāju, kas ir uzrāvis par sevi smagāku stieni, bet nevis
nomet to, atbrīvojoties no smaguma, bet lēnītiņām nolaiž to zemē. everita pjata, kaspars kārkliņš. Foto – ziedonis safronovs
kur jaunu dzīvelīgumu un – sic! – atšķirīgu skatuves mākslas skolu ir ienesuši
Klaipēdas Universitātes absolventi, atkal tiek sperts solis pretim citai izpratnei par to, kāda var būt aktiera eksistence. Tas ir viens. Otrs – tiek bīdītas
tālāk teātra atļaušanās robežas tēmu
izvēlē – vēlreiz sic! – perifērijas teātra
situācijā. (Pirms dažām nedēļām, neilgi pirms Blastera viesizrādēm Rīgā Latvijas Televīzija ciklā teātris.zip parādīja
Alvja Hermaņa Ledu, atgādinot, ka tur
šīs robežas tika bīdītas nesalīdzināmi
krasāk. Bet tas taču bija JRT.)
Kas ir šīs robežas? Necenzētie vārdi, pret kuriem tik traki iebildumi celti teātra mājaslapā? Nu nē tak. To tur
ir tik maz, ka nav i pieminēšanas
vērts. Nevar ne salīdzināt ar to pašu
Ledu vai iepriekšējo Bogomolova iestudējumu Stavangera. Domāju, ka
nepieņemšanas mehānisms ir cits. Izrāde skar to zonu, kas no apziņas ir
drošības pēc aizvirzīta līdz zemapziņai, bet uz pieskaršanos tai mēs palaikam reaģējam ļoti asi. Nāve kā nepārejoša klātbūtne atrodas šajā apziņas – zemapziņas saskares zonā. Pieņemu, ka daudzi no tiem, kas iet ārā
no zāles, reaģē uz tēmu, bet, neļaudami sev to atzīt, par kairinājumu un
kaitinājumu uzskata rupjos vārdus.
(Bet katram ir sava pieredze un tiesības gremdēties sevī un eksistenciālās
problēmās tieši tik dziļi, cik pašam ir
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droši! – šajā ziņā izrādes piekritēju
augstprātībai, kas arī manāma sociālajos tīklos, nav īsta pamatojuma.)
Par ko man ir šī izrāde? Par nāvi,
kura ir tepat līdzās, un, lai no šīs apzināšanās nesajuktu prātā, ir tikai viena
iespēja – pasmieties par to. Būtībā
Mans blasters ir izlādējies ir komēdija,
ļoti, nu, ārkārtīgi melna komēdija. Kas
– kā jebkurš žanrs – var runāt par visu
un rakt jebkurā dziļumā.
Pārsteidzošais šajā komēdijā ir …
poētiskums. Bailes no bezgalības – debesīm un jūras. Klusums tik liels, ka
sniegs krīt grandēdams. Mīlestības nāve, kad viņai ir sācies pavasaris, bet

reizēm ir satriecoši vienkāršas – kā dzīve, un tikpat absurdas. Stavangerā tāds
bija stāsts par vecmāmiņu, kas nogrieza sasistu durvju stiklos sev galvu, lai
to varētu piešūt mazmeitiņai, kas savējo pazaudējusi uz vilciena sliedēm. Absurds tēls? Protams! Dzīvē nesastapta
situācija – kad viens cilvēks grib, lai
otrs domātu viņa domas? Te jau tas
pats. Māte, kas nespēj samierināties ar
sava bērna nāvi.
Tikpat svarīgs man liekas aktierspēles veids, ko konsekventi kopš Stavangeras ar Liepājas aktieriem izkopj
Konstantīns Bogomolovs. Varu tikai
minēt, kādas pūles un sasprindzināju-

DOMĀT PAŠAM AR SAVU GALVU,
TAS VIEN JAU IR BŪT ĀRPUS
TOTALITĀRISMA
viņš skrien pa zilganu ledu, kas kļūst
aizvien plānāks, līdz salūst, un viņš
slīkst, mirst pavasarī. Siltums, ko izstaro brūce. Tukšums, ko izstaro miris
cilvēks. Sieviete, kas klauvē pie zārka,
jautādama: tā arī klusēsi, bērniņ?
Bogomolova skatuves metaforas

mu prasa šis eksistences veids: vispirms ielaist sevī līdz galam šo tēmu,
saprast līdz sirds dziļumiem savu attieksmi pret nāvi un tās dažādajām sejām, pārdzīvot to visu un tad – neļaut
šīm emocijām atklāties. Raidīt tīru
tekstu un bezjūtu domu. Varbūt to vaTEĀTRA VĒSTNESIS 2015/II

ne jau rečida ar saviem sadistiskajiem priekšstatiem ir bīstama. bīstams ir slimnieku klusējošais atbalsts viņas «terapijai» un
gatavība, ar kādu viņi paši metas knābāt kārtējo upuri. skats no izrādes Kāds pārlaidās pār dzeguzes ligzdu.Foto – gunārs janaitis
rētu salīdzināt ar svarcēlāju, kas ir uzrāvis par sevi smagāku stieni, bet nevis
nomet to, atbrīvojoties no smaguma,
bet lēnītiņām, tā, lai kustību vispār nemana, nolaiž to zemē. Kāpēc tā? Atkal
tikai pieņēmums. Savulaik Bertolts
Brehts un Džordžo Strēlers, tāpat kā
daudzi mākslinieki, kas radīja totalitārā režīmā un par spīti tam, apelēja pie
prāta, jo tas ir individuāla kategorija.
Emocijas viņi noliedza, jo ar tām var
manipulēt, un, jo vairāk cilvēku, jo
spēcīgāk var iedarboties un bīdīt vajadzīgajā virzienā viņu jūtas. Domāt pašam ar savu galvu, tas vien jau ir būt
ārpus totalitārisma.

kOnFlikTa ass nObīde
Aleksandra Morfova iestudētais Kena
Kīzija romāns Kāds pārlaidās pār dzeguzes ligzdu paša režisora dramatizējumā ir augstvērtīgs mākslas darbs ar dziļiem un negaidītiem aktieru tēliem,
perfektu – un lietderīgu – lielās skatuves telpas apdzīvošanu. Ļoti nozīmīgs
teātrim, jo ir pārliecinošs pierādījums
tam, ka šajā spēles telpā ir iespējama
tikpat nopietna saruna ar skatītāju kā
mazo zāļu intīmajā atmosfērā. Tas ir
tradicionālākais no šeit minētajiem uzvedumiem, turklāt viesrežisors ir paļāvies uz aktieriem, kuru spējas ir jau iepazinis Finita la comedia uzvedumā.
Skrupulozs darbs ar aktieriem ļāvis savu īso skatuves zvaigznes brītiņu jebTEĀTRA VĒSTNESIS 2015/II

kuram no tiem, kam pat īsti vārda nav.
Kā Gunāra Placēna Pulkvedim ratiņkrēslā vai pat tīri mīmiskām lomām, kā
Toma Treiņa Ņižinskis vai Aigara Larionova Cilvēks Putns. Spēcīgi tēli ir visi
psihiatriskās slimnīcas iemītnieki, kurus no pelēkām ēnām par indivīdiem
padara Makmērfija provokācijas. Jura

ku, kam tiešām nav vietas ārpuses dzīvē un milzīgu spēku prasa sacelšanās
pret māsas Rečidas radīto sistēmu. Vērot Laura Dzelzīša darbu ir fascinējoši,
tik niansēts, psiholoģiski pamatots un
detalizēts tas ir.
Pirmajā brīdī dīvaini liekas tas, ka
tieši šie personāži izrādē kļūst par gal-

KAS PALIEK? TU PATS VISU
EKSISTENCIĀLO JAUTĀJUMU
PRIEKŠĀ
Kalniņa Skenlons, kas pakāpeniski lauž
sevī kādas iekšējas barjeras, Laura Subatnieka dubultnieku nomocītais Martini, Ģirta Ķestera Hārdings, kurš aiz pasīvā miera slēpj griezīgu pašapziņas
trūkumu un bailes, atliek tikai Rečidai
paraustīt viņa masku. Par īsa brīža varoni kļūst Jura Bartkeviča Čezviks, kurš
vienlaikus tiecas izslieties un palikt nemanāms, līdz beidzot, histēriskā drosmē izkliedzis visu domas par Rečidu,
izpelnās elektrošoku kā ordeni. Taču
par īsti negaidītu pārsteigumu kļuvis
Lauris Dzelzītis Billija lomā, atklājot
līdz sirdstrīsām smalku, trauslu cilvē-

venajiem, it kā nostumjot malā pašu
Makmērfiju Artūra Skrastiņa tēlojumā
un Ilzes Ķuzules-Skrastiņas māsu Rečidu. Izrāde, atšķirībā no grāmatas un
filmas, nav par viņu cīkstiņu uz dzīvību vai nāvi. Režisors ir nobīdījis konflikta asi. Ne jau Rečida ar saviem sadistiskajiem priekšstatiem ir bīstama.
Bīstams ir slimnieku klusējošais atbalsts viņas «terapijai», bet vēl briesmīgāka – gatavība, ar kādu viņi paši metas knābāt kārtējo upuri. Viņi, vājie,
kas gatavi apvienoties pret vēl vājāko,
ir īstais drauds. Tiklab trakomājā, kā
ārpus tās. 6
33

TĒMA. Opera un dramatiskais teātris mijiedarbībā

SKATĪTIES OPERU
Pavisam personiskas piezīmes
MAIJA SVARINSKA

ērnībā esmu mācīta, ka operu nevis skatās, bet
klausās. Lai labāk
to
iegaumētu,
man piekodināja, ka, lūk, inteliģents cilvēks nekad neteiks: šodien iešu skatīties
operu, tikai – klausīties. Iegaumēju arī,
un šis darbības vārds pavadīja mani visos Latvijas PSR Operas un baleta teātra
izrāžu apmeklējumos.
Kaut gan, protams, bērnības gados
ļoti cītīgi arī skatījos. Un garlaikojos. Bet
dziedātāju spēli nespēju uztvert vispār.
Viņa dzied par savu mīlestību pret viņu
un visu laiku skatās tikai uz diriģentu.
Viņš stāv blakus, kaislīgi elso, bet arī
šķielē uz diriģentu. Bieži vien mēs ar
māsīcu Liliju Greidāni šādas ainas jautri
apspēlējām, un tikpat bieži es viņai teicu: ja tiešām kļūsi par operas solisti, nedari tā. Režisora jēdziens operā mums
toreiz vispār neeksistēja.
Pirmo reizi par operas izrādi es absolūti organiski pateicu «ir jāredz» Viestura
Kairiša uzveduma kontekstā. Tas bija
Jevgeņijs Oņegins, kas dāvāja man jaunu
pieredzi saskarsmē ar operas pasauli.
Teātra Vēstnesī (1999. nr. 3.) par šo izrādi
rakstīja Normunds Naumanis. Viņš šo
darbu raksturoja kā «teatrālo veselumu»,
kas krasi atšķīrās no ierastā operas uzveduma, kurā «kad nav ko dziedāt solistiem, drusku pakustas». No tā laika es
operas skatos. Un redzu, ka operas un
dramatiskā teātra organiskā mijiedarbībā dzimst unikāls mākslas spēks.
Piemēram, krievu režisora Dmitrija
Čerņakova Jevgeņijā Oņeginā, ko pirms
astoņiem gadiem Rīgā rādīja Maskavas
Lielais teātris. Tiek svinēta Tatjanas Larinas vārdadiena. Ļenska pierunāts, atbraucis arī Oņegins, kas, garlaikodamies
šajā provinciālajā sabiedrībā, aiz dusmām uz draugu sāk koķetēt ar viņa iemīļoto Olgu un ļoti sāpina Ļenski. Te parādās vietējais francūzis Trikē, kas Tatjanai dziedās kaut kādas apsveikuma peršas. Operas uzvedumos parasti tā arī
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notiek: Trikē lomas izpildītājs jūsmīgi
trallina, un visi viesi, tas ir, izrādes dalībnieki, klausās. Bet Čerņakovs, pēc izglītības dramatiskā teātra režisors, iedziļinās šajā skatā un atklāj to būtību, kas
apslēpta libreta pirmavotā. Trikē jau ieriktējies viesu priekšā, lai sniegtu savu
koncertu un dziedātu salkano kupleju.
Līdz izmisumam nokaitinātais Ļenskis
trako, nezina, ko iesākt, un, juzdams, ka
nav spējīgs klausīties, pastumj francūzi
malā un sāk dziedāt kupleju pats. Skaties un redzi, cik skumji kļūst Tatjanai, jo
viņa saprot, kāpēc Ļenskis tā dara, neomulīgi paliek arī Oņeginam, Olgai par
Vladimira izgājienu gan ir mazliet kauns,
bet smieklīgi arī. Psiholoģiski dzīva un
ļoti pārliecinoša kopaina, kuru vērojot
vienlaikus klausies, cik viegli un rotaļīgi
šo pazīstamo muzikālo citātu izdzied tenors, kas spēlē Ļenski.
Laikam ritot, operas un dramatiskā
teātra mijiedarbība, manuprāt, arvien
spilgtāk pārliecina, ka tas ir unikāls pamats abu skatuves mākslas paveidu attīstībai. Arvien intensīvāk, piemēram,
sevi piesaka vizuālais teātris, kuru tā pa
īstam iemīlēju, pateicoties Roberta Vilsona Trīs māsām, un kurš tagad ļoti intensīvi attīstās Romeo Kasteluči daiļradē. Tieši opera dod īpašu brīvību šim teātrim, kurā izrādes centrs ir tēls, nevis tēlojums. To fantastiski apliecina viens no
jaunākajiem Kasteluči darbiem Orfejs un
Eiridīke, kas tapis pirms pāris gadiem
Briseles Karaliskajā operā La Monnaie.
Unikāla izrāde. Tukša skatuve, viens
parasts krēsls, tajā sēž Orfejs, bet aiz viņa muguras uz milzīga videoekrāna notiek darbība. Proti, dokumentāli kadri
stāsta par Eridīki, kas ir reāls cilvēks –
komā guloša sieviete, vārdā Elsa. Viņa
visu saprot, visu dzird. Tiek izmantota
īpaša tehnoloģiska sistēma, kas ļauj savienot darbību uz skatuves un Elsas reālo pārdzīvojumu slimnīcas palātā. Kristofa Vilibalda Gluka opera Orfejs un Eiridīke, kā zināms, ir absolūtās mīlas
stāsts. Līdzīgas attiecības ir starp Elsu

un viņas vīru, kurš tātad arī devis atļauju šim neparastajam uzvedumam.
Skan orķestra mūzika, skatuves dziļumā dzied Orfejs, bet aiz viņa redzams
viss, ko viņš stāsta savā dziedājumā. Orfejs, meklēdams Eiridīki, ieiet ēnu valstībā, un mēs pustumsā ieraugām garu ceļu starp skaistiem, resniem kokiem un
saprotam, ka vērojam visu no mašīnas
loga, it kā sēžot pie stūres, un katra mūzikas aina saplūst ar dabas skatu. Tā
brauc Elsas vīrs, kuru neredzam, bet
kurš ir izjutis to pašu, ko pauž Orfeja apbrīnojami dziļais, emocionālais pārdzīvojums un dziedājums. Lēnām mēs nonākam slimnīcā, tajā pazemes vietā, kur
atrodas Eiridīke, apkārt baltas ēnas (tie
ir ārsti, kas aizņemti ar savu darbu vai
vienkārši iet kamerai garām), jocīgi
priekšmeti (pustumsā apspēlētie medicīnas instrumenti). Orfeja un mūsu sajūtas kļūst arvien trauksmainākas, līdz
beidzot pietuvojamies Elsas gultai. Mūzika savijas ar vizuālo risinājumu, bet
libreta teksts – ar dokumentālo informāciju par Elsu un viņas dzīvi, ko pa teikumam var lasīt turpat uz videoekrāna.
Tādējādi režisors panācis teju pilnīgu
skatītāja līdzpārdzīvojumu.
Pēdējās ainās uz mums skatās nāvei
vai tomēr dzīvei nolemtā Elsa/Eiridīke.
Redzams viņas nekustīgais ķermenis,
rokas, seja. Bet tad kopā ar Orfeju mēs
izdarām neatļauto. Ieskatāmies viņā.
Skaistas, asaru pilnas acis. Viss. Tumsa.
Ilgs klusums. Vīra rokas noņem Elsai
austiņas, sakārto segu. Atkal varam vērot viņas acis, un tās lēnām aizsedz videoskats. Zilas debesis. Cerības zīme.
Jā, globālā pasaule, šķiet, ir tendēta
izjaukt vai pat likvidēt tādu parādību kā
robežas, un māksla, manuprāt, priecīgi
tai atsaucas. Ik uz soļa redzam, ka skatuves telpā, veidojot darbības tēlu, dabiski
un izteiksmīgi apvienojas scenogrāfija,
mūzika, video, deja un plastika. Tikai ļoti ceru, ka dziedātāju operā un aktieri
dramatiskajā teātrī kādudien nenomainīs roboti. 6
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JĀIETUR
PAUZE
Ar operdziedātāju Elīnu Garanču sarunājas
Jegors Jerohomovičs

avas starptautiskās
karjeras 16 gados
mecosoprāns Elīna Garanča dziedājusi vecmeistaru Franko Dzefirelli un Oto Šenka uzvedumos, sadarbojusies ar novatoriem Martinu Kušeju un
Kristofu Loju, piedalījusies režijas dižgara Patrisa Šero izrādē. Intervijā Teātra
Vēstnesim dziedātāja stāsta, ka vēlētos
izmēģināt spēkus dramatiskajā teātrī,
un jau zina, kuru operu iestudēs pirmo,
kad pati kļūs par režisori.
Kuras savas izrādes uzskatāt par
veiksmīgākajām no režijas viedokļa?
Es izceltu Karmenu Metropolitēna
operā Ņujorkā. Šo izrādi 2009. gadā iestudēja režisors Ričards Eirs, viņam ir
liela pieredze dramatiskajā teātrī, kino,
televīzijā un operā. Man patīk strādāt ar
cilvēkiem, kuri dod virsuzdevumu un
neko nevienkāršo. Ričards Eirs brīvi runā franču valodā, viņam bija pilnīgi
skaidrs viss teksts. Tās bija brīnišķīgas
sešas mēģinājumu nedēļas, mēs katru
dienu meklējām, domājām, skaidrojām,
dažreiz strīdējāmies, tā bija lieliska sadarbība.
Kāds bija Ričarda Eira dotais virsuzdevums?
Viņš mani pārliecināja, ka Karmenu
nedrīkst ielikt vienā kastītē un teikt – viņa ir liktenīgā sieviete, kura izmanto vīriešus. Tā nav. Ričards Eirs man atklāja,
ka Karmena pati ir ļoti nedroša, viņa
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piedzīvo emociju izvirdumus, viņa var
būt priecīga, bērnišķīga, naiva. Mēs
meklējām brīvību varones izpausmē.
Ko jūs domājat par savu pirmo
Karmenu, kuru 2007. gadā tēlojāt
Andreja Žagara iestudējumā Latvijas
Nacionālajā operā? Cik nozīmīga jums
ir tā izrāde?
Man līdz šim ir paveicies, ka debiju
lielās, svarīgās partijās vienmēr esmu
gatavojusi labvēlīgos apstākļos un iestudējumos. Andrejs Žagars, būdams aktieris, veicināja domāšanas procesu. Izrādes galvenā tēma bija Kuba, tur ir daudz
cilvēku, kuri sapņo par labāku dzīvi un
vēlas izrauties no tās vides. Šī Karmena
tiecās uz sauli, uz gaismu, viņa bija impulsīva, jauna, nebēdnīga. Viņa daudz
neaizdomājās par dzīves jēgu – viņa vē-

Kā jūs vērtējat Andreju Žagaru kā
režisoru?
Andrejam ir kolosāla intuīcija. Pirmajā mirklī viņš domā un visu saprot ļoti labi. Un tad notiek tas, ko bieži piedzīvo cilvēki, kuri ir ārkārtīgi talantīgi un
emocionāli, – viņi sāk šaubīties, viņiem
ir nepieciešams kāds, kurš pasaka, kā
vajadzētu darīt. Beigās sanāk, ka tas ir
cita cilvēka domu gājiens. Andrejam
dažreiz pietrūkst pārliecības par sevi,
par to, ka viņa iekšējā balss visu pasaka
pareizi. Viņš it kā samulst no tā.
Andrejs mani mudināja attīstīt ķermeņa brīvību uz skatuves. Viņš teica:
vienkārši jūti, kā ir! Domā, kas ar tevi
notiek tajā mirklī, kad tu dzirdi šo mūziku! Viņa sistēma man palīdz darbā ar citiem režisoriem. To var iemācīt cilvēki,

AKTIERI DRAMATISKAJĀ TEĀTRĪ
PROT IZMANTOT ĶERMENI, LAI
SAJUSTU FRĀZES EFEKTU
lējās virzīties uz priekšu, neskatoties,
kas pa labi, kas pa kreisi. Kas būs, tas
būs! Savukārt Ņujorkas Karmenai jau bija raksturīgs dziļums – viņa saprata, ka
spēlējas ar uguni. Viņa dzirdēja zvaniņu,
kurš brīdināja: nu jau ir par karstu.

kuri ir strādājuši dramatiskajā teātrī, kuri paši ir bijuši aktieri, jo viņiem ir dots
laiks, kura operā bieži nav, jo mūs pavada orķestris un viss skrien uz priekšu.
Aktieri dramatiskajā teātrī prot izmantot ķermeni, lai sajustu frāzes efektu, un
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«es esmu māksliniece, kura spēj piepildīt skatuvi tikai ar sevi, ar savu klātbūtni un dziedāšanu,» saka elīna garanča.
Foto – pauls širnhofers, Deutsche Grammophon
viņiem ir laiks, lai to iztulkotu un nodotu skatītājiem. Andrejs Žagars Karmenā
man šo laiku deva – kopā ar mūziku tās
bija kustības un izjūtas frāžu garumā.
Viņš man iemācīja iepazīt savu ķermeni.
Karmena ir loma, kuru pēdējos gados esat dziedājusi visbiežāk dažādos
teātros un iestudējumos. Kā mainās
jūsu interpretācija atkarībā no izrādes?
Patiesībā ne tik daudz mainu savu
Karmenu atkarībā no iestudējuma, cik
no partnera. Man vajag zināt, ar kādu
tenoru dziedāšu, un es viņam pakārtojos. Dažreiz dons Hosē ir izteikts mačo,
citreiz – emocionāls prātotājs, nedaudz
naivs, un attiecīgi mainās Karmena. Ja
dziedu ar tenoru, kurš ir mazāks un
smalkāks par mani, es izskatīšos liela un
dominējoša – tas uzreiz maina akcentus, un raksturs jāparāda citādi, jo viņam blakus nevaru būt trausla – to nav
iespējams nospēlēt, tas nesaskan. Ja
man pretī ir liels, spēcīgs tenors, mana
Karmena kļūst daudz sievišķīgāka.
Laba operas režija. Ko tā jums nozīmē?
Manam personāžam tā dod izaugsmes iespējas. Man patīk, ja režisors
spēj paskaidrot, kas notiek operas sākumā, kāda ir attīstība un kāds ir beigu
vadmotīvs. Man patīk, ja režisors, veidojot mizanscēnas, stāsta, kas notiek varoņu dvēselē. Ja viņš prot to izskaidrot un
atbildēt uz jautājumu «kāpēc?», es uz36 !

skatu, ka tā ir laba režija un var sanākt
labs iestudējums. Man ir pilnīgi vienalga, vai spēlējam uz Marsa, modernā vai
klasiskā vidē. Man gribas, lai būtu parādītas cilvēku attiecības, lai zinu, kāpēc
viņiem ir tieši tāda reakcija un kā tā ietekmē otru cilvēku.
Kuri režisori bez Ričarda Eira paplašinājuši jūsu priekšstatu par operu
kā skatuves mākslu?
Martins Kušejs, kurš Zalcburgā iestudēja Tita žēlsirdību. Gāju uz visiem
mēģinājumiem – pat uz tiem, kuros
man nebija jāpiedalās. Martins Kušejs
strādā dramatiskajā teātrī, un šī pasaule
mani fascinē. Man patīk Kristofs Lojs,
viņš arī ir «urbējs», kuram ir svarīgi domāt, kas notiek ar varoni tajā mirklī, kad
viņš dzied un kāpēc viņš to dzied, kāds
ir viņa emocionālais, psiholoģiskais stāvoklis un kā tas krāso āriju un mizanscēnu.
Man sagādā gandarījumu darbs ar
Jirgenu Flimmu, kuram ir bijušas gan
veiksmīgas, gan neveiksmīgas izrādes.
Piemēram, viņa iestudētā Tita žēlsirdība
Vīnē netika uzņemta kā mākslas darbs,
taču man tā bija izcila pieredze, jo viņš
rūpīgi izstrādāja pat nelielus dialogus,
pievērsa uzmanību ķermeņa valodai,
veicināja psiholoģisko domāšanu, deva
precīzas vadlīnijas. Visi šie režisori, kurus nosaucu, izvirza tev uzdevumu un
dod brīvību to risināt. Viņi formulē mērķi – «To es vēlos saskatīt. Dari, kā vari!» –,
un tad tu meklē.

Tu izdari savu darbu, un režisors saka: nē, man šķiet, tur vajadzētu nedaudz
citādi, es nesaprotu, kāpēc tev ir tāda reakcija. Tad tu atkal domā un mēģini izdarīt citādi. Režisors saka: jā, ļoti labi,
bet varbūt izdari to bišķiņ vēlāk... Atbildu: nē, es nejūtu, ka tas ir jādara vēlāk,
jo tas muzikālais uzrāviens ir tieši tajā
brīdī. Mēs mēģinām saskaņoties. Režisors piekrīt: labi, pamēģini tā, kā tu gribi. Tas nozīmē, ka tev ir jāpārliecina režisors. Viņam ir jābūt cilvēkam, kuram
uzticies un kurš tevi saprot.
Protams, ir arī tādi režisori, kuri saka: «Nu, padari tā... Nē, man nepatīk.
Padari vēl kaut kā… Nē, atkal nepatīk.»
Viņi nevar pateikt, kas viņiem nepatīk
un ko vajadzētu izdarīt.
Cik lielā mērā opera pašlaik ir teātra žanrs?
Tas ir teātra žanrs, taču bieži veidots
ar nepareiziem izteiksmes līdzekļiem.
Arvien retāk režisori aizdomājas par varoņu emocionālo, psiholoģisko stāvokli.
Ir bijuši režisori, ar kuriem veselu nedēļu iestudējām vienu duetu – notika diskusijas par to, vai dziedātājiem jāpabīdās par 30 centimetriem uz priekšu vai
atpakaļ, pusmetru pa kreisi vai pa labi.
Tas mani padara pilnīgi traku, ja režisors
saka: «Nē, tas trijstūris tomēr nav precīzs! Nē, vajadzētu šo kvadrātu nedaudz
citādi pagriezt.» Tas ir velti iztērēts laiks.
Kāpēc tā notiek?
Nevaru saprast, režisori it kā redz
kaut kādas «bildes». Turklāt, ja režisors
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strādā arī kino, viņš ir pieradis pie tā, ka
filmās viss ātri mainās, un operā zīmējumam uz skatuves būtu jāmainās. Taču
operā radīt šādas «kustīgās bildes» nav
iespējams, operā nevar pārnest kino paņēmienus un vizuālo valodu. Operā ir
ārijas, kurām ir sākums, attīstība, kulminācija, beigas. Varbūt režisori kaut ko
nezina, varbūt nav pārliecināti, varbūt
nesaprot tekstu, nezina tradīcijas, tāpēc
dažreiz ir sarežģīti.
Viens no slavenākajiem un ietekmīgākajiem režisoriem, ar kuru esat
sadarbojusies, ir Patriss Šero (1944–
2013). Pirms desmit gadiem dziedājāt
viņa iestudētajā operā Così fan tutte
Ēksanprovansā un Parīzē. Savā autobiogrāfijā rakstāt, ka jums negāja
viegli.
Esmu redzējusi Patrisa Šero veidotos
Vāgnera iestudējumus, kuri man ļoti patika. Taču Così fan tutte viņam radīja
grūtības, viņš ar to mocījās, un to mēs,
seši solisti, redzējām. Mūzikas struktūra
režisoru iedzina strupceļā. Tas ir raksturīgi Mocarta un Rosīni operām – ansambļi atkārtojas ar nelielām variācijām.
Piemēram, Così fan tutte pirmā cēliena
beigās viņš nezināja, ko darīt, un meklēja izeju no situācijas. Savukārt Vāgnera
operās, kuras Patriss Šero veiksmīgi iestudējis, ir nepārtraukta virzība un attīstība. Šķiet, Mocarta mūzika viņam bija
par statisku.
Jūs varējāt just viņa mulsumu?
Es to sajutu. Varbūt viņš to operu nesaprata, varbūt kaut ko nezināja. Kad
nodziedājām desmit izrāžu Ēksanprovansā, Patriss Šero pienāca pie Fjordilidži lomas atveidotājas un teica – tagad
esmu sapratis, ka tu esi galvenais tēls
operā, tev vajadzēs pie manis atbraukt,
mēs vēl pastrādāsim divas nedēļas
pirms nākamās izrāžu sērijas, jo tur
daudz kam ir jāmainās.
Varbūt Così fan tutte nebija viņam
piemērota opera. Ne visi režisori var iestudēt visu komponistu darbus, tāpat kā
nevar visiem dziedātājiem būt izdevušās visas partijas.
Vai jums ar Patrisu Šero bija domstarpības?
Es mēģināju saprast, ko viņš grib, un
viņš man nevarēja izskaidrot, ko viņš
grib un kāpēc. Patriss Šero mums teica:
šajā operā nav nekā priecīga, tā nav komēdija, tur viss ir negatīvs, visi ir aizvainoti. Mēs nevarējām saprast, kāpēc Così
fan tutte ir jābūt tik negatīvai gaisotnei,
kāpēc tas viss ir tik traģisks, depresīvs,
kāpēc izrāde ir tik drūma. Tajā nebija
viegluma.
Pēdējā laikā jūs gandrīz neesat
dziedājusi jauniestudējumos. Tas bija
apzināts lēmums?
Tuvākajās sezonās būs daudz pirmizrāžu. Bērnu piedzimšanas dēļ man
nācās atteikt dalību Dona Žuana jauniestudējumā Milānas La Scala un Verterā Metropolitēna operā. Nākamajā sezonā dziedāšu Roberto Deverē pirmizrādē Metropolitēna operā. Vēlāk būs SamTEĀTRA VĒSTNESIS 2015/II

sons un Dalila Ņujorkā, Dons Karloss
Parīzē, Kapuleti un Monteki Vīnē. Ņujorkā taps jauns Rožu kavaliera iestudējums.
Jauniestudējumos man ir interesanti
dziedāt partijas, kuras vēl neesmu dziedājusi. Karmenu esmu dziedājusi septiņos iestudējumos, kopumā bija piecdesmit izrāžu, un tagad gatavot jaunu
Karmenas uzvedumu man nebūtu tik
vilinoši. Ja nu tikai ar kādu superģeniālu
režisoru, kuram būtu pilnīgi svaigs skats
uz šo operu. Mani interesē lomas, kuras
vēl neesmu atveidojusi – operās Favorīte, Dons Karloss, Zemnieka gods, Roberto Deverē, Marija Stjuarte. Nākamajā sezonā Ņujorkā uzstāšos operā Anna Boleina – šajā iestudējumā vēl neesmu
dziedājusi, man tas būs daļēji jauns.
Šogad jūnijā Milānas La Scala pirmo reizi dziedāsiet Santucu operā
Zemnieka gods. Kā jūs aktieriski gatavojaties jaunai lomai?
Es daudz lasu, klausos ierakstus,
strādāju ar pedagogiem. Aktieriski gatavošanās notiek lielākoties caur tekstu –
domāju par to, ko mana varone katrā
konkrētajā mirklī saka un kāpēc viņa to
dara. Man vienmēr ir jāzina: kā jūtas varone, kad viņa dzied, un kāpēc viņai ir
svarīgi to pateikt tieši ar šiem vārdiem.
Šo uzdevumu, kuru sev izvirzu, ir grūti
uzturēt piektajā sestajā izrādē, tāpēc
man patīk mainīt dažas lietas un man
patīk kolēģi, ar kuriem uz skatuves nav
rutīnas sajūtas.
Vai operā darbojas tādi jēdzieni kā
patiesums, reālisms, īstums?
Viss ir atkarīgs no repertuāra, dažās
operās – jā. Burvju flautā reālisms liktos
pārspīlēts – tas ir pasaku stāsts, kurā viss
notiek citādi, arī emociju ziņā. To pašu
var teikt par Seviljas bārddzini un Pelnrušķīti, taču Karmenā, piemēram, var
izmantot veristisku pieeju – šajā operā
iespējams gan kliegt, gan spiegt, taču ir
jāzina stils, kā to pareizi izteikt. Arī Aīdā
tas būtu iespējams. To pieļauj Pučīni,
Maskanji, Leonkavallo un citu veristu

darbi labi jūtas teātra vidē?
Šajā ziņā gandrīz nepārspējams ir
Verdi. Viņš ir ļoti teatrāls. Pavisam nesen, kad Milānas La Scala dziedāju Karmenu, es tur noskatījos Aīdas jauniestudējumu, kuru veidojis Pēters Šteins. Tas
ir minimālistisks uzvedums, ar trepēm
un kubiem. Baigi forši! Tas tur der, un
vienalga jūtama šī lielā drāma – tāpēc ka
ir emocijas, cilvēki viens par otru cīnās,
kašķējas, viens otru mīl un ienīst. Viss
notiek, un tas, kas ir apkārt, šajā gadījumā nav svarīgi. Mūzika ir tik dramatiska.
Vai ir komponisti, kurus režisori
nesaprot? Komponisti, kuriem neveicas iestudējumu ziņā?
Nē, es tā neteiktu. Režisoriem noteikti ir vieglāk uzvest operu, kurā ir attīstība mūzikā un sižetā. Viņiem ir grūtāk iestudēt Rosīni – komēdijas, viegluma, koloratūru dēļ, jo šīs koloratūras
kaut kā ir jāpiepilda, nevar tikai stāvēt
un dziedāt. Komēdiju vispār ir grūti iestudēt – ne tikai operas, bet arī dramatiskajā teātrī.
Vai operas režisoram ir jāprot lasīt
partitūru?
Dziedātājs, kurš ir profesionālis,
partitūrā visu var izlasīt pats. Viņam var
palīdzēt diriģents. Kāpēc ieskanas angļu
rags, kāpēc timpāniem jāspēlē tieši tajā
atslēgā – režisoram varbūt tas nav jāzina. Taču viņam ir jāatpazīst ārijas un orķestra skanējuma krāsas, to režisori lielākoties jūt un saprot. Opera sagādā
grūtības cilvēkiem, kuriem nav pareizās
antenas, kurus mūzika emocionāli neietekmē. Viņi kaut ko dzird, taču viņiem
nav laika iedziļināties, vai arī viņi neprot
atvērties mūzikai, lai padomātu: kā jūtos tajā mirklī, kad to dzirdu? Esmu satikusi tikai vienu vai divus tādus režisorus, pat neesmu ar viņiem strādājusi.
Man līdz šim ir paveicies.
Kas atšķir labu dramatiskā teātra
režisoru no laba operas režisora?
Es esmu paužu fans. Visur, kur var
ieturēt pauzi, to labprāt ieturu. Protams,
ir melodijas ritms, frāzes ritms, ir into-

MŪSDIENĀS IR SVARĪGI ZINĀT
STILU. VERDI MŪZIKU NEVAR
DZIEDĀT KĀ PUČĪNI
darbi. Vienmēr ir jākontrolē reālisma
deva, jāskatās uz partneriem – ja tu
viens tāds puspliks ņemies un pārējie
spēlē citā stilistikā, viņi ir ieturēti un rezervēti, tu izskaties kā ķerts vai ne stilā.
Mūsdienās ir svarīgi zināt stilu. Verdi
mūziku nevar dziedāt kā Pučīni, un Bizē
mūziku nevar dziedāt kā Rosīni.
Vai ir komponisti, kurus uzskatāt
par īpaši teatrāliem? Komponisti, kuru

nācija, taču aktierim un dziedātājam ir
laiks, kuru tu vari stiept un ieturēt, izturēt, kā tu vēlies. Tieši šī pauze, klusums
vienā mirklī var publiku emocionāli savākt – tu jūti, ka visi skatītāji ir tavā varā.
Saproti, ka tieši ar pauzi, nevis ar spēku
un piepūli kaut ko dziedot, esi viņus iekarojusi un aizkustinājusi. Tas var būt
emocionāli iedarbīgākais brīdis izrādē.
Ja režisors tev var palīdzēt izveidot tēlu
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elīna garanča (titullomā) un roberto alanja (dons Hosē) režisora ričarda eira veidotajā Karmenas iestudējumā
metropolitēna operā ņujorkā. Foto – kens Hovards
tā, ka atrodi tos klusuma mirkļus, man
tas ir kolosāls dramatiskā teātra vai operas režisors.
Skatuves mākslinieka uzdevums ir
savienot to, ko viņš jūt, ar to, ko viņš zina. Dažreiz gadās tā: tev šķiet, ka burtiski mirsti uz skatuves un tik lieliski spēlē,
ka tūlīt būs Oskars un visas iespējamās
balvas, pēc tam pienāk draugs un saka:
kas tev šodien ir? Tu slikti jūties? Tik nedabiski tēlo! Citreiz uzstājoties tu domā:
man rīt būs jāizdara tas un tas, tagad
man šeit ir jāapsēžas, jānodzied un tad
atkal var padomāt par kaut ko savu. Pēc
izrādes tu saņem komplimentus: ārprāts, šodien ir tik emocionāli, tik satriecoši!
Pirms gada vienā intervijā esat teikusi, ka plānojat dziedāt aptuveni līdz
60 gadiem un tad varētu pievērsties
pasniedzējas un operas režisores darbam. Kāda būs režisore Elīna Garanča?
Man ir pilnīgi skaidras dažu operu
ainas un fināla skati. Es redzu Toskas un
Kapuleti un Monteki mizanscēnas – zinu, kā es tās iestudētu. Es labi iedomājos Rožu kavalieri – scenogrāfiju, žestus,
skatuviskās detaļas. Šo operu fragmenti
man ir acu priekšā. Ja es kādreiz tiešām
uzņemtos režisores pienākumus, es ārkārtīgi ilgi gatavotos, izdomātu 500 miljonu jautājumu, kādus man varētu uzdot kāds korists vai solists, un man būtu
atbildes uz tiem visiem. Es izlasītu visas
grāmatas par šo operu, uzzinātu visu
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par komponistu – ko viņš rakstīja par šo
darbu, kāpēc viņš tā domāja, kas tajā
laikā ir noticis. Es zinātu, ko es vēlētos
pateikt ar šo iestudējumu. Varbūt es iestudētu vienu operu četros gados, bet
tā, lai man būtu sajūta, ka tajā darbā esmu ieguldījusi visu, ko varēju.
Kura būtu pirmā opera, ko jūs iestudētu?
Tas varētu būt Rožu kavalieris, jo pati daudz to esmu dziedājusi. Es to noteikti iestudētu moderni, nevis klasiski.

nīgi iestudētu.
Ko jums nozīmē laikmets un tā
maiņas mūsdienu operas režijā?
Tas pirmām kārtām ir vizualizācijas jautājums. Arī ar Mariju Kallasu toreiz bija tā, ka viņa dziedot vairs nestāvēja uz vietas, bet darbojās, kustējās,
raudāja, lūza notīs, un viņai bija attaisnojums tam visam.
Mūsu laikmeta iezīme ir multitasking – visu laiku paralēli darām četras
piecas lietas, visu ņemam, visu grāb-

MŪSU LAIKMETA IEZĪME IR
MULTITASKING  VISU LAIKU
PARALĒLI DARĀM ČETRAS
PIECAS LIETAS, UN TO VAR JUST
ARĪ OPERĀ
Tā ir viena no operām, kuras darbību
var pārcelt mūsdienās – protams, ja režisoram piemīt humora un stila izjūta.
Tas varētu šķist jocīgi, ka es pati to saku,
tāpēc, ka allaž esmu bijusi pārliecināta –
operas izrādēm ir jābūt klasiskām, un
man pašai ir grūti iedomāties spēlēt
modernā Rožu kavaliera risinājumā, tajā pašā laikā to varu iedomāties mūsdie-

jam, un to var just arī operā – izrādēs ir
šausmīga pārinformācijas deva. Domāju, tas drīzumā norims, cilvēkiem
apniks. Ir jau apnicis. Ir jau apnikuši
gan tie plikie, gan tās pistolītes. Publika grib kaut ko jaunu. Uz skatuves nemitīgi kaut kas notiek, tāpēc skatītāji
bieži ir gandarīti un pateicīgi, ja darbība ir minimāla. Esmu māksliniece, kuTEĀTRA VĒSTNESIS 2015/II

ra spēj piepildīt skatuvi tikai ar sevi, ar
savu klātbūtni un dziedāšanu. Varbūt
kādam ar to ir par maz, taču uzskatu,
ka labāk lai pietrūkst, nekā ir par
daudz.
Kad kļūsiet par operas režisori,
kāda būs jūsu galvenā mācība dziedātājiem?
Domā – kāpēc. Tas ir pats galvenais.
Kāpēc to dziedi, ko gribi ar to pateikt,
kāpēc šajā mirklī, šajā ārijā tev ir jādzied tieši šie vārdi. Kāpēc? Tas arī viss.
Vai jūtat, ka, laikam ejot, kļūstat
par labāku aktrisi?
Noteikti. Daudzas lietas man tagad
sanāk labāk, tāpēc ka vairāk uzdrošinos. Esmu stingra kritiķe. Šajā ziņā palīdz Ņujorkas Metropolitēna operas iestudējumu pārraide: izrāde pirms tiešraides tiek nofilmēta, un tu vari izpētīt
ierakstu. Paskaties uz sevi no malas un
redzi – kas darbojas, kas nedarbojas,
kurā brīdī tu «atslēdzies».
Turklāt ar pieredzi saprotu, kā
mākslinieks uz skatuves izpaužas caur
balsi, emocijām, ķermenisko brīvību.
Pirms tam, karjeras sākumposmā, tu
stāvi uz skatuves un uztraucies: būs tagad nots vai nebūs, izdosies vai ne?
Dzīves pieredze daudz ko nozīmē, man
ir divi bērni, un man ir daudz svarīgāk,
lai viņi jūtas labi, nevis tas, vai man ir
izdevies perfekti nodziedāt vienu notiņu. Protams, esmu maksimāliste un
allaž cenšos izdarīt labāko, uz ko tajā
mirklī esmu spējīga, taču tas vairs nav
primārais.
Es esmu kautrīga, tam neviens netic, taču tas tiešām tā ir. Esmu ļoti nepārliecināta par sevi, bet tad, kad eju
un daru kaut ko uz skatuves, es to daru
tāpēc, ka esmu simtprocentīgi par to
pārliecināta tieši tajā mirklī. Kad nokāpju no skatuves, uzreiz domāju – oi,
bija labi vai nebija? Kā bija? Vai vajadzēja darīt šādi vai tomēr citādi? Kad
esmu uz skatuves, es daru tā, kā man ir
jādara, un nešaubos. Varbūt dažreiz
varētu darīt vairāk – žestu valodā, reakciju ziņā... Izrādē man patīk strādāt
intīmākā gaisotnē, es neesmu pārāk
ekstraverta. Esmu pārliecināta, ka šis
aktieriskais pārspīlējums bieži ir uzbūvēts mākslīgi.
Vai varat sevi iedomāties dramatiskajā teātrī?
Ja kāds uzticētos, es ļoti gribētu pamēģināt. Lielākā problēma droši vien
būtu mācēt aktieriski labi runāt, jo
man nav tādas pieredzes. Tā ir mūsdienu aktieru galvenā problēma – mēs viņus slikti saprotam, tāpēc ka viņi nevis
runā, bet rej, ja tā var teikt. Tas ir mūsu
sarunas veids ikdienā – agresīvs, saraustīts, rejošs. Aktieriem bieži nav garo frāžu domāšanas, kurā būtu divi trīs
vārdi, kuri ir galvenie, un tad tiek ieturēta pauze.
Kad mēs Latvijā varētu jūs dzirdēt
koncertā?
Tagad tiek izrādīta interese par kamermūzikas programmu. Man ir jāpaTEĀTRA VĒSTNESIS 2015/II

elīna garanča (sesto) režisora jirgena Flimma veidotajā Tita žēlsirdības
iestudējumā vīnes valsts operā. Foto – mihaels pens
domā, kādā formā un kad to būtu iespējams organizēt.
Varbūt plānojat izdot latviešu valodā savu autobiogrāfiju, kura pagaidām ir pieejama tikai vāciski?
Šī grāmata bija rakstīta Austrijas un
Vācijas publikai. Ja es rakstītu grāmatu
Latvijai, es to darītu citādi, es negribētu to tulkot, es to rakstītu no jauna. Jau
ir pagājis laiks, man ir piedzimusi otra
meita, daudzas lietas izprotu dziļāk.
Varbūt tas, kas man toreiz bija svarīgs,
tagad vairs nav tik svarīgs. Vēl esmu
jauna, un Latvija var pagaidīt. Grāmata
latviešu valodā kaut kad noteikti iznāks.
Ko īsti nozīmē grāmatas nosaukums Wirklich wichtig sind die Schuhe? Kas tajā ir iekodēts?

Stāvēt ar abām kājām uz zemes. Tā
ir galvenā doma, kā arī atsauce uz bērnības epizodi, kura man ir spilgtā atmiņā. Padomju laikos, kad neko nevarēja dabūt, mamma no viesizrādēm
Vācijā atveda man jaunas melnas kurpes, kuras divus gadus nēsāju. Ar laiku
tās man kļuva par mazu, taču citu
kurpju nebija un es tās joprojām ilgi
nēsāju. Tādējādi svarīgākais uz skatuves, kas man ir, no kā tas viss ir sācies,
ir apavi.
Stabilitāte uz skatuves un stabilitāte dzīvē, stāvēt ar abām kājām uz zemes – tas ir simbols. Cilvēki interpretē
grāmatas nosaukumu atbilstoši savam
intelektuālajam līmenim. Vieni domā,
ka stāstīšu par Prada un Gucci. Citi saprot, par ko ir runa. 6
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OPERA IR
MUZIKĀLA
DRĀMA
No dziedātājas skatupunkta
LILIJA GREIDĀNE

peras māksla
jau izsenis ir
bijusi saistīta
ar dramatiskā
teātra praksi,
taču iepriekšējā gadsimtā šī saikne kļuvusi pa īstam cieša. Kad es mācījos konservatorijā, tagadējā Latvijas Mūzikas
akadēmijā, jau pirmajā kursā mēs, vokālisti, mācījāmies aktiermeistarību Noras
Katlapes vadībā. Viena gada laikā mums
vajadzēja sagatavot un nospēlēt fragmentus no vairākām dažādu žanru lugām. Sākot ar nākamo kursu, mums jau
bija tā saucamā operas klase. Atkarībā
no vokālās sagatavotības pedagogu vadībā iestudējām fragmentus no operām,
un šī apmācība ilga līdz konservatorijas
pabeigšanai. Šajā posmā visspilgtāko iespaidu atstāja Leonīds Vīgners. Jā, viņš
bija nevis režisors, bet diriģents, līdz ar
to maz runāja par darba metodi lomas
tapšanā, toties mācīja veidot tēlu tieši
caur mūziku, tajā saklausīt, kādām intonācijām, kādai kustībai jābūt attiecīgajā
brīdī. Viņam piemita kaut kāda īpaša
mūziķa intuīcija. Nekad neteica: tagad
sēdi te, tad aizej uz turieni. Bet cītīgi
skoloja mūs mākā veidot tēlu no katra
psiholoģiskā momenta, kas apslēpts
mūzikā, un tas mums, studentiem, ļāva
dziļi iejusties ne tikai savā lomā, bet visas konkrētās operas emocionālajā pasaulē. Kā šodien atceros darbu viņa vadībā pie Nikolaja Rimska–Korsakova
40

operas Pleskaviete, bet jo īpaši Džakomo
Pučīni Bohēmas 3. un 4. cēliena iestudējumu, kas bija mans diplomdarbs.
Operā ienācu, būdama 4. kursa studente. LNO tapa Volfganga Amadeja
Mocarta operas Dons Žuans iestudējums, un izrādes režisore Irēna Jasliņa
mani uzaicināja pamēģināt apgūt donnas Annas lomu. Ar bailēm un prieku,
protams, piekritu, un tā bija pirmā profesionālā sevis pārbaude uz Operas skatuves. Jāpiebilst, ka Jasliņa Krievijā bija
mācījusies tieši operas režiju (pie mums
tādas iespējas nebija), līdz ar to varēju
secināt, kas ir tas būtiskākais, kad notiek
partitūras skatuviskā apstrāde. Režisore,
vairākkārt klausoties ansambļus, ļoti
daudz eksperimentēja ar mizanscēnām,
bet ārijās paļāvās uz dziedātāja paša izjūtu. Nevis viņa, bet solists noteica, kā rīkoties, kustēties, kad skan ārija. Šai mūsu, tā sakot, brīvībai Jasliņa sniedza arī
skaidrojumu: Mocarta ārijas nav stāsti
par kaut kādu notikumu vai situāciju,
tās ir varoņa emociju klāsts vai, profesionāli sakot, ārija ir varoņa pamatnoskaņa.
Krasi cita pieredze bija, kad, konservatoriju pabeigusi, sāku strādāt Operā
un uzreiz saņēmu lomu Džordža Geršvina darbā Porgijs un Besa, ko arī iestudēja
Jasliņa. Šeit bija cita āriju struktūra, un
režisore, meklēdama vēlamo, ļoti bieži
mainīja mizanscēnas tieši solodziedājuma laikā, kas dziedātājus varbūt izsita
no līdzsvara, taču, vērtējot kopumā, ma-

nuprāt, tieši tādēļ šī izrāde bija bagāta ar
spilgtiem raksturiem, kuros patiesi atdzīvojās krāšņa, kaislīga mūzika.
Vispār, runājot par režiju operā, nevar nedefinēt tos pamatprincipus, kas
nosaka skaņdarba struktūru. Operu, kā
zināms, veido ārija (tas ir kulminācijas
moments), ansamblis, kora dziedājums
un tā saucamā orķestra mūzika, kurā
valda vienīgi orķestris. Ārija darbību nevirza, pārsvarā tās saturs ir emocionālais pārdzīvojums. Ansambļa mūzika arī
nenosaka dramaturģisko virzību, toties
tajā var būt dažādi aspekti, proti, kaut
kas tiek izlemts vai, teiksim, tiek uzsvērtas varoņu domstarpības, strīds, kas tā
vai citādi ietekmē stāsta attīstību. Bet
orķestra mūzika ir tā, kas lielā mērā diktē skatuvisko darbību. Taču jāuzmanās,
lai šis diktāts neprovocētu uz vienkāršu
ilustrēšanu. Šajā ziņā ļoti bīstams ir Pučīni. Viņš rakstīja operu, redzēdams to
uz skatuves. Citi komponisti, protams,
sacerot mūziku, arī iztēlojas konkrētu
ainu. Taču Pučīni skrupulozi fiksējis
mūzikā visas aktiera kustības, visas darbības, visus skatus. Tādēļ, iestudējot viņa darbus, viegli var pārtapt ilustratorā.
Tanī pašā laikā komponistam ir bezgalīgi skaistas, sirdi plosošas mīlas vai traģiskās esības ainas.
Operas mūzika tāpat kā jebkuras
mākslas paveids laika gaitā mainās, un
ar katru laikmetu tajā notiek pārmaiņas,
taču struktūras princips būtībā ir līTEĀTRA VĒSTNESIS 2015/II

lilija greidāne: «mūsdienu operas mākslā pastāv gan tie režijas principi, kas bija
raksturīgi iepriekšējam gadsimtam un agrāk, gan pavisam jauni, dažbrīd mūzikas
pasaulei pat ļoti izaicinoši.»
dzīgs. Kad es strādāju Operā, tajā bija
štata režisori, kas iestudēja operas citu
pēc citas. Kārlis Liepa, Irēna Jasliņa, Jānis Zariņš, Oļģerts Šalkonis, Guntis Gailītis. Varbūt viņus visus, tā sakot, nevar
salikt vienā plauktā, tomēr viņiem bija
arī kaut kas būtisks kopējs. Šīs paaudzes
režisori strādāja ar ļoti lielu pietāti pret
muzikālo materiālu. Arī attieksme pret
libretu bija uzmanīga, cieņas pilna. Pat
tad, ja tas nebija, piemēram, Johana
Volfganga Gētes darbs Fausts, bet kāda
tā laika libretista veikums, par kura literāro vērtību nevarēja runāt, bet sižetu
dažreiz pat nebija iespējams atstāstīt,
tik ļoti tas bija samudžināts. Taču režisori neatļāvās to īpaši mainīt. Katram no
viņiem, protams, bija sava radošā attieksme pret materiālu, sava ideja, savs
redzējums. Viņi nebaidījās no iepriekšējiem iestudējumiem, tas ļoti palīdzēja
arī dziedātājiem, kas bieži vien veidoja
lomu, juzdamies nebrīvi no kādreiz redzētā, dzirdētā. Tikai šo redzējumu režiTEĀTRA VĒSTNESIS 2015/II

sori rūpīgi saskaņoja ar muzikālo un
verbālo materiālu, tādējādi dodot impulsu dziedātājiem atrast tēlā kaut ko
jaunu, un vienlaikus šis atradums organiski saplūda ar komponista un libretista darba būtību. Šī paaudze balstījās tradīcijās, tikai jāpiebilst, ka tās bija dažādas, proti, bija tādas tradīcijas, par kurām varētu teikt – īsts balsts, bet diemžēl
saglabājās arī tās, kas, laikam ritot, saplaka līdz šablonam, bet paļaušanās uz
tām iesūnoja visu izrādi.
Piemēram, vairākās izrādēs es strādāju režisora Kārļa Liepas vadībā. Viņa
darba metode, cik atceros, bija konservatīva. Stingra prasība kustību zīmējumā, tāda pati attieksme pret mizanscēnām, neko nedrīkstēja mainīt, kas
mēģinājumos bija akceptēts, tas bija akceptēts, tā sakot, uz mūžu. Jo viņš uzskatīja, ka mūzikas diktātam, arī tad, ja
tas ilustrē darbību, nedrīkst nepakļauties. Man tādas prasības likās pārāk sīkumainas. Minēšu vienu epizodi. Kārļa

Liepas iestudētajā Jevgeņijā Oņeginā
dziedāju Tatjanas lomu. Ainā, kurā viņa
raksta vēstuli Oņeginam, mūzikas partitūrā dažbrīd skan tāds pam–pam, kas it
kā dod komandu iemērkt spalvu tintē.
Režisors man lika to darīt ik reizi, kad šis
pam–pam skanēja. Jā, droši vien tolaik
tas patiesi bija nepieciešams. Taču mani
tas ļoti traucēja, jo nebija organiski,
man gribējās visu radošo un dvēseles
spēku veltīt tieši mīlestības vēstulei. Vēl
vairāk: es mēģināju iedzīvoties 20. gadsimta Tatjanas liktenī. Un tāpēc, kad jutos lomā jau pavisam droši, atļāvos neapspēlēt spalvas mērcēšanu. Kad izrāde
beidzās, Liepa man teica: «Nu redzi, izrāde nenotika, nu nenotika.»
Neapšaubāmi, ir saprotama režisoru
dilemma: vai skrupulozi sekot komponista muzikālajām norādēm vai iet savu
ceļu? Kā jau teicu, Kārlis Liepa, arī čehu
viesrežisors Jirži Nekvasils allaž strikti
prasīja, lai muzikālā frāze (vai tā būtu
dziedāta vai atskaņota orķestrī) iet roku
rokā ar dziedātāja fizisko kustību. Arī Jānis Zariņš, piemēram, ļoti pamatīgi studēja mūziku, viņa klaviereksemplārs bija pilns ar ielīmēm, viņš ļoti daudz strādāja ar kori, tomēr režijā ļāvās arī pārdomātai improvizācijai. Toties pavisam cita attieksme bija režisoriem Oļģertam
Šalkonim, Mihailam Kublinskim, Pēterim Krilovam, kā arī Alvim Hermanim
un Viesturam Kairišam – kas nākuši no
dramatiskā teātra pasaules. Viņi piedāvāja netradicionālu pieeju lomām. Un
tas mani fascinēja. It sevišķi atceros lomu interesanto interpretāciju Hermaņa
izrādē Uguns un nakts, kurā dziedāju
Laimdotu, un Kairiša iestudējumu Jev–
geņijs Oņegins, kurā veidoju Larinas tēlu. Režisori lauza stereotipisko priekšstatu par šiem darbiem, un tas solistiem
bija ļoti interesanti un aizraujoši. Es domāju, viņi dziļāk pētīja libretu, pamatmateriālu, mazāk mūziku. Turpretī, kā
jau teicu, tam pašam Zariņam bija svarīgi, lai darbība paspilgtina mūziku.
Dziedātājas prakse man nu ir beigusies, toties krājas pamatīgi liela skatītājas pieredze, kas gūta gan regulārajos teātra apmeklējumos, gan skatoties Metropolitēna operas, kā arī Mezzo tiešraides un videoierakstus. Līdz ar to varu
apgalvot, ka mūsdienu operas mākslā
pastāv gan tie režijas principi, kas bija
raksturīgi iepriekšējam gadsimtam un
agrāk, gan pavisam jauni, dažbrīd mūzikas pasaulei pat ļoti izaicinoši. Patiesi ir
samērā daudz tradicionālu iestudējumu, kuros priekšplānā ir izdziedātās frāzes, ārijas un ansambļi. Ne mazums ir
arī jauno režisoru drosmīgu meklējumu, kas piesātināti ar interesantām idejām, lomu traktējumiem. Taču diemžēl
daži režisori, kas nāk no dramatiskajiem
teātriem, ļoti bieži galveno uzmanību
pievērš libretam, mūziku atstāj otrajā
plānā, tas ir – to krasi maina atbilstīgi
savām jaundzimušajām idejām. Inscenējuma praktiķiem tomēr būtu jāatceras, ka opera ir muzikāla drāma, nevis
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lilija greidāne: «laba režisora skatījums deva impulsu dziedātājiem atrast tēlā kaut
ko jaunu, un vienlaikus šis atradums organiski saplūda ar komponista un libretista
darba būtību.» Titullomā Frančesko Čilea operā Adriāna Lekuvrēra (1985)
drāma mūzikas pavadījumā. Tas nozīmē, ka pati mūzika daudz spēcīgāk iedarbojas uz skatītāju/klausītāju nekā
librets, tas ir, sižets.
Jā, protams, operās ir daudz āriju,
kas skatuves darbību aptur, bet nenoliegsim, ka skatītājs izrādi uztver ne tikai
ar acīm, bet arī un pat pirmām kārtām
ar ausīm, un mēs zinām, cik pilnvērtīgi
dažādas skaņu intonācijas – dusmas,
maigums, prieks, skumjas – iedarbojas
uz mūsu dvēseli tieši ar dzirdi. Brīžiem
man patiesi liekas, ka režisori neuzticas
skatītāja spējai baudīt mūziku un liek
dziedātājiem izpildīt bezgalīgas kustības: skriet, lēkt utt. Turklāt dziedātājam
tas, protams, uzliek papildu slodzi, jo
ārija parasti ir tas grūtākais brīdis darbības gaitā, un solistam jākontrolē elpa,
skaņa, tembrs, intonācija un tas, lūk, jādara nemitīgu kustību ritmā.
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Nevaru nepiekrist Jirži Nekvasila
kādreiz stingri izteiktajam viedoklim, ka
režisoram perfekti jāpārzina operas muzikālais materiāls, ir jāsaprot un jāizjūt,
ko komponists gribējis izteikt ar katru

ģentu. Un režisoram tomēr būtu jārespektē dziedātājs. Grozies, kā gribi, bet
dziedātājs pirmām kārtām tomēr domā
par pilnvērtīgu dziedāšanu, un ne visas
pozas šim nolūkam der.
Šajā kontekstā gribu minēt vienu
tendenci, ko esmu novērojusi. Proti,
operā, sevišķi baroka laika darbos, ir ļoti
daudz āriju, bet starp tām sauss rečitatīvs, kura laikā arī norisinās skatuviskā
darbība. Pati ārija allaž pauž emocionālo pamatnoskaņojumu. Un tagad, iestudējot šādu operu, teiksim, Vinčenco
Bellīni, Gaetāno Doniceti vai Džoakīno
Rosīni darbus, kuros ir pamatīgi garas
ārijas, režisors, laikam domādams, ka
klausītājam nepietiks pacietības, ļoti
bieži mēģina likt solistam visu laiku kustēties. Ko viņš ar to panāk? Vispirms to,
ka klausītājs neuztver pilnvērtīgi nedz
ārijas dramaturģiju, nedz pašu āriju,
viņš nogurst no tā, kas uz skatuves visu
laiku notiek, un galu galā zaudē gan
dziedātājs, gan inscenētājs un, protams,
skatītājs/klausītājs. Atsaucoties uz savu
praksi, gribu uzsvērt, ka šīs, manuprāt,
negatīvās mūsdienu tendences ir nevēlama parādība, jo nevis attīsta operas
mākslu, bet bremzē vai, precīzāk, – dzen
neceļos.
Visbeidzot, pāris vārdu par vokālistu
meistarības attīstību. Vispirms jāteic, ka
ir skaidri jaušama mode: uz skatuves ir
jābūt skaistiem un jauniem dziedātājiem. Jā, tādu grib redzēt skatītājs – slaidu, skaistu solistu. Māksla ir arī bizness,
kas diktē noteikumus, un direktoriem –
gribi vai negribi – jāņem tas vērā. Labi,
ka piedāvājums ir patiesi košs gan meistarības, gan ārējā veidola ziņā.
Runājot par meistarību, jāuzsver
tieši aktiera profesijas apguve. Arī tā
kļūst arvien spožāka. Latvijas Mūzikas
akadēmijā mūsdienu studenti ļoti
daudz dara, lai spodrinātu savu aktiermeistarību. Domāju, gan tēla izveide,
gan kustības partitūra, gan arī mīmikas
niansētība – viss ir patiesi nepieciešams, jo to pieprasa mūsdienu operas
režija. Diemžēl jāpiebilst, ka akadēmijā
netop uzvedumi, kuros studenti varētu
no sākuma līdz galam iejusties tēlā, iepazīt darbības attīstību izrādes gaitā.
Eiropā šāda mācību prakse jau ir ierasta parādība. Tā notiek Oslo, Gēteborgā,
Bāzelē un citur. Šī problēma ir jārisina,

IR SAPROTAMA REŽISORU
DILEMMA: SKRUPULOZI SEKOT
KOMPONISTA MUZIKĀLAJĀM
NORĀDĒM VAI IET SAVU CEĻU
muzikālo tēmu. Arī orķestra starpspēlē
režisoram jāsaprot, kādu domu autors ir
tajā ielicis un kā to īstenot režijā uz skatuves. Tātad ir jābūt muzikāli izglītotam.
Tad būs produktīva sadarbība arī ar diri-

lai arī mūsu studentiem būtu īsta skatuviskā apmācība. Teātris vairs nevar
izdabāt studentam, kā tas savulaik ir bijis manā absolventes pieredzē. Citi laiki. 6
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PRETSTĀVĒT VAI
SADARBOTIES
Ar diriģentu Gintaru Rinkeviču sarunājas
Guntars Pupa

intars Rinkevičs no 1996. līdz
2003.
gadam
bija
Latvijas
Nacionālās
operas galvenais diriģents un no 2007.
līdz 2009. gadam galvenais viesdiriģents, pa vidu Malmes operas galvenais diriģents.
Guntars Pupa. Priecājos atkal satikt jūs Rīgā Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra viesdiriģenta statusā. Pateicos, ka piekritāt intervijai.
Tomēr daru zināmu: šis ir specializēts teātra žurnāls, tātad runa būs
drīzāk par redzamo nekā dzirdamo
muzikālajā teātrī – operā.
Gintars Rinkevičs. Katrs diriģents,
kas diriģē gan simfoniskos koncertus,
gan operu izrādes, apliecina savas kapacitātes pilnību, kuras viena puse baro otru. Man šo pušu attiecības sastāda aptuveni 50 procentus pret 50 procentiem, bet gadās, ka vairāk diriģēju
operteātrī nekā koncertzālē. Gandrīz
visu savu atskaņotājmākslinieka mūžu esmu vadījis Lietuvas Valsts simfonisko orķestri un vienlaicīgi bijis kāda
operteātra diriģents.
Šķiet, visilgāk šeit, Rīgā.
Jā. Daudz esmu diriģējis arī Maskavas Lielajā teātrī un citur. Protams,
Viļņā – tiklab Lietuvas Nacionālajā
operā, kā tagad un lielākoties Viļņas
City Opera. Tajā spēlē manis vadītais
Lietuvas Valsts simfoniskais orķestris, operas trupu vada, iestudējumus
režisē un producentes pienākumus
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veic Daļa Ībelhauptaite.
Kas veido City Opera repertuāru?
City Opera nav repertuāra, tas ir
projektu teātris. Uzstājamies Viļņas
Kongresu pilī, un, piemēram, Bohēmu
esam rādījuši 41 reizi. Iestudēta Burvju
flauta, Jevgeņijs Oņegins, Manona Lesko, Verters. Kopumā vairāk nekā desmit operu uzvedumu. Nesen pirmizrādījām Trubadūru, tā ka operas diriģēju
regulāri.
Kādas ir jūsu atziņas par operas
diriģenta un režisora attiecībām šā
žanra skatuviskajā iedzīvināšanā?
Tām it kā jābūt līdzsvarā starp mūzikas materiālu un dramatisko līniju,
stāstāmo stāstu, tā varoņu raksturiem
un skatuviskajām izpausmēm. Taču
šis līdzsvars bieži tiek izjaukts, un pēdējā laikā, šķiet, režijai par labu.
Tā sauktā režijas teātra virzienā?
Tieši tā. Es teiktu: režisors uzurpē
varu pār muzikālo izrādi. Viņu aicina. Viņš atnāk ar savu komandu –
scenogrāfu, kostīmu mākslinieku,
gaismas meistaru, ar savu koncepciju. Un, ja teātris pieņem režisora koncepciju un slēdz ar viņu līgumu, tad…
Režisora koncepcija nereti mēdz atšķirties no operas muzikālās dramaturģijas, par kuras atklāsmi atbildīgs
ir diriģents. Ko viņš vairs iespēj? Kaut
ko iebilst, sīki pastrīdēties, mazliet
pakoriģēt? Ar teātra ģenerāldirektora
vai intendanta akceptu galvenajās līnijās viss jau iepriekš nolemts. Bet
līdzsvars taču būtu tik vēlams, pat
nepieciešams. Es nesaku, ka oper-

teātrī vajadzētu tikai klausīties…
Arī operu koncertuzvedumus ne?
Man tie patīk. Tomēr kā sauksim
cilvēkus, kuri iet uz operteātri? Kas viņi īsti ir: klausītāji vai skatītāji? Acīmredzot gan – gan. Profesionāļi un simfonisko koncertu apmeklētāji klausās
mūziku. Bet neaizmirsīsim arī daudzos dramatiskā teātra cienītājus, vizuālo impulsu tvērējus. Tie dod priekšroku redzamajam.
Vai jums Lietuvas Nacionālajā
operā un Viļņas City Opera ir tāds štata amats kā dramaturgs?
Nē.
Kāda bija jūsu sadarbība ar
Andreju Žagaru?
Andrejs Žagars ir dramatiskā teātra aktieris, kurš kļuvis par režisoru.
Viņš tāds nav vienīgais. Daudzi aktieri
laika gaitā realizējuši sevi šajā radniecīgajā, tomēr specifiskajā un grūtajā
teātra mākslas profesijā. Operas režisora darbā nozīmīgs ir jautājums, kāda, cik dziļa un plaša ir viņa muzikālā
izglītība. Tai nepietiekot vai vispār neesot, darbs pie operas iestudējuma nosliecas uz stāsta, sižeta interpretācijas
pusi, bieži, īpaši vācu teātros, nonākot
konfliktā ar muzikālo dramaturģiju.
Ko atceraties no sava Rīgas perioda?
Lielas domstarpības, nepiedodamas apgrēcības pret mūziku – nē, tādas neatceros. Izņemot par Donu Karlosu un četriem suņiem dēvēto Verdi
operas iestudējumu. Taču tas bija
zviedru viesu, nevis Andreja Žagara
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gintars rinkevičs: «kā sauksim cilvēkus, kuri iet uz operteātri? kas viņi īsti ir:
klausītāji vai skatītāji?» Foto – no personiskā arhīva
iestudējums. Tas laimīgā kārtā ātri
beidza skatuves dzīvi.
Rīgā jūsu muzikālajā vadībā tapa
Nabuko, kas joprojām ir mūsu Nacionālās operas repertuārā. Aīdu reti,
bet šad un tad tomēr rāda. Masku balli gan, nezinu kāpēc, nerāda.
Gunta Gailīša režisētais Nabuko ir
akadēmisks, caur un caur tradicionāls
uzvedums. Jā, šī ir statiska opera, un
muzikālā ziņā man pret tradicionālo
skatuvisko risinājumu pretenziju nav,
lai gan liekas, ka sižeta, darbības personu raksturu atklāsme varētu būt dinamiskāka, režisora fantāzijas lidojums – augstāks. Tūlīt jāpiebilst: ir solisti, kuri ne sevišķi prot un spēj tēlot.
Tagad tas jau kļuvis par raritāti, bet,
kad uz skatuves dziedāja Lučāno Pavaroti, viņš to darīja tik ļoti labi, ka neko nevajadzēja tēlot. Un, kad Nabuko
dziedāja Irēna Milkevičūte, viņa tik ļoti valdzināja ar savu balsi, ka…
Vai vēl dzied?
Atsevišķas soloprogrammas, bet
operteātrī vairs ne. Savukārt, ja runājam par Burvju flautu Viestura Kairiša
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inscenējumā, Mocarta operai tas bija
ļoti interesants traktējums, kas mani
nedz šokēja, nedz šķita avangardisks,
galvenais – neko nedarīja pāri un pretēji mūzikai. Bet Salomē un Masku ballē Gintars Varns, manuprāt, smalki bija iejuties tieši muzikālajā dramaturģijā.

arī Oskars Koršunovs, nemaz nerunājot par Eimuntu Nekrošu, kurš iestudē
operas gan Viļņā, gan Itālijā, gan Maskavā, gan citviet pasaulē.
Kas, pēc jūsu domām, raksturīgs
lietuviešu operas režijai kopumā?
Varbūt varat izcelt vēl kādu radošo
personību?
Daudz esmu strādājis ar Daļu Ībelhauptaiti, dramatiskā teātra, operas
un kino režisori. Viņas operu režijas
atgādina filmas. Dziedātājiem solistiem jābūt līdzvērtīgiem dramatiskā
teātra aktieriem, tie nedrīkst stāvēt un
vērot diriģentu. Viss rit aktīvā skatuviskajā darbībā. Tuvplāni mijas ar
kopplāniem. Detaļas parādītas līdz
naturālismam. Iespaids tiešām tāds,
ka sēdi un skaties kino. Burvju flautā
tā ir senā Ēģipte, Cosi fan tutte – Kapri
sala, gandrīz mūsdienas, Jevgeņijā
Oņeginā – postpadomju laiks.
Kā jūs izskaidrotu operas nevīstošo popularitāti? Cilvēki brauc un lido
pa plašo pasauli, lai tikai redzētu to
vai citu operas izrādi, dzirdētu to vai
citu operas dīvu vai premjeru.
Opera joprojām ir demokrātiskāka
nekā simfoniskie koncerti, kā akadēmiskā mūzika vispār. Tajā ir ko klausīties, ir arī ko skatīties. Ar dziedāšanu,
orķestra spēli, scenogrāfiju, kostīmiem, dejošanu, modi tā ir drāmas un
mūzikas sintēze…
Tātad Vāgneram bija taisnība,
proponējot Gesamtkunstwerk – visaptverošu mākslas darbu?
Bez šaubām. Tāpēc tai ir tik daudz
pielūdzēju. Tas ir arī ļoti prestiži. Operas nami bieži apžilbina ar savu greznību. Ieejas biļetes maksā dārgi, vienalga, cilvēki tās izpērk. Piemēram, Parīzē nav tā saucamās publikas problēmas. Lai kāda izrāde, Garnjē operā,
Bastīlijas operā vai Šatlē pilī, biļetes
tiks izpārdotas. Tāpat Maskavā. Tur
dažreiz izcili solisti, citreiz tādi, kādus
Latvijas Nacionālajai operai i tuvumā
nelaistu.
Kādu redzat operas žanra perspektīvu?
Domāju, ka nākotnē operas žanrs
būs dažāds. Atkarīgs no tā, kas attiecī-

KAD UZ SKATUVES DZIEDĀJA
LUČĀNO PAVAROTI, VIŅŠ TO
DARĪJA TIK ĻOTI LABI, KA NEKO
NEVAJADZĒJA TĒLOT
Viļņā viņš turpina iestudēt operas?
Jā, ir iestudējis Rigoleto un virkni
citu operu. Gintars Varns precīzi atrod
operas mūzikas un stāsta harmoniskas attiecības. Sekmīgi operā strādā

gajā laikā vadīs operteātri. Ja mūziķis,
tad skaniski pievilcīgs. Ja režisors –
bauda acīm, nenoliedzami arī prātam.
Ja vienkārši veiksmīgs menedžeris –
visticamāk, ar akcentu uz peļņu nesošu izklaidi. 6
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TĒMA. Opera un dramatiskais teātris mijiedarbībā

LAIKMETA
PIEVILINĀŠANA
Alvis Hermanis iestudē operas
EDĪTE TIŠHEIZERE

lvis Hermanis ir starptautiski pieprasīts.
Ne
vien dramatiskajos, bet arī operteātros. Samērā
neilgā laika posmā – kopš 2012. gada –
viņš ir iestudējis sešas operas, trīs no
tām prestižajā Zalcburgas festivālā,
pārējās – Berlīnē un Briselē, nopietnos
opernamos.
Tomēr viņš ir tikai viens no daudziem dramatiskā teātra režisoriem,
kas pievērsušies operai kā bezgalīgam
iedvesmas avotam. Savukārt operteātrus pārskalojis vesels sevi jau drāmā
apliecinājušu, izcilu novatoru vilnis.
Šie režisori, palaikam ignorējot iekšējos likumus, ir mainījuši daudzus
priekšstatus par operu kā mākslas veidu. Šķēpus lauž teorētiķi, ironizē praktiķi, un tomēr šī mijiedarbība turpinās.
Tikai šajā kontekstā arī uzdrīkstos
rakstīt par režiju operā. Jo Alvis Hermanis, izskatās, ir atradis šajā īpatnajā
pasaulē savu ceļu. Nu labi, taciņu.
Ievērojamais krievu operrežisors
Boriss Pokrovskis rakstīja, ka viņa profesijas uzdevums ir noturēt līdzsvarā
divas ar atšķirīgām dimensijām operējošas mākslas – pilnīgi abstrakto, emocionālo mūziku, kas attīstās laikā, un
konkrēto, vielisko, pēc sapratnes alkstošo teātri, kam tikpat svarīga kā laiks
ir arī telpa. Un operas režisors savā ziņā ir mūziķis, kura instruments ir telpa. Varbūt tāpēc Alvis Hermanis ir arī
savu operas iestudējumu scenogrāfs.
Viņš pats intervijās apgalvo, ka tikai
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cenšas atrast mūzikai atbilstošu «bildi»
– ne vairāk, ne mazāk. Tomēr ir vēl kāda īpašība, kas, uzdrošinos domāt, izceļ viņu pārējo pieprasīto operas režisoru vidū.
Proti. Mūsdienu operas iestudētājus var klasificēt ļoti dažādi, bet visvienkāršāk un primitīvāk – pēc tā, vai
uzvedums tiecas atspoguļot komponista un libretista dotos apstākļus –
laikmetu un vidi (ja vien tā nav mītiska
vide, kam vēsturiska hronoloģija sveša) vai ne. Turklāt abās nometnēs ir

koniskā Traviata ar milzu pulksteņa ciparnīcu, kas skaita Violetas Valerī laiku, jau kļuvusi par 21. gadsimta klasiku.
Kur šeit ir vieta Alvim Hermanim?
Viņš pats ir formulējis, ka vēlas tikai panākt, lai iestudējuma vizuālais
tēls nebūtu pretrunā ar mūziku. Kā
vienīgo, kam tas izdevies, minot Robertu Vilsonu, kura operiestudējumi ir
tikpat uzpazīstami kā pārējās izrādes
un abstraktā, tīru krāsu telpa patiešām
panāk to pašu skaidrās emocijas līme-

OPERA IR EKSISTENCIĀLA
MĀKSLA, KURĀ MĪLESTĪBA UN
NĀVE IR NEŠĶIRAMAS KĀ SIĀMAS
DVĪŅI
pilns talantu un iespēju spektrs. Laikmeta ievērotāju vidū ir gan franču režisors Benuā Žako, kam Verters nav zaudējis pat Gētes aprakstīto dzelteno vestīti, tomēr askētiskā vide ļauj pilnām
izpausties dziedātājiem un viņu aktiermeistarībai (kam ir aizvien lielāka
nozīme), gan Franko Dzefirelli greznie
dekori, kuru kandelabrus un efejas uzskatot vien, no tiem sāk celties gadsimtu putekļi. Savukārt starp tiem, kas
laikmetu ignorē, ir tiklab brīnišķīgie
ekstrēmisti Martins Kušejs, Olivjē Pī,
Kšištofs Varļikovskis, kā Villijs Dekers,
kura Zalcburgas festivālam radītā la-

ni kā mūzika.
Taču, vērojot Hermaņa iestudējumus, bez šā formulētā mērķa atklājas
vēl kāds iekšējs uzdevums – vienalga,
vai režisors to ir izteicis vai ne. Hermaņa režisētajās operās ienāk libretā pieteiktais laikmets vai vismaz tam tuvs,
konkrēts, varoņu rīcību skaidrojošs un
noteicošs laiks. Un šā laika vai laikmeta izteicēja, iemiesotāja ir tēlotāja
māksla. Glezniecībai vai fotogrāfijai,
vai atsevišķiem no turienes ņemtiem
tēliem Hermaņa uzvedumos nav dekoratīva funkcija, tās nevis iezīmē vidi,
bet veido pašu izrādes struktūru.
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manriko bija fantāzija, leonoras (anna ņetrebko) iedomu un ilgu tēls, ko viņa bija radījusi, stundām raugoties bruņinieku un
meistardziedoņu portrejās. Foto – Salzburger Festspiele / Forster

nO drāmas uz Operu
Aloiza Cimmermaņa Zaldāti (2012) būtībā bija Hermaņa debija, jo Jāņa Mediņa Uguni un nakti (1996) Nacionālajā
operā viņš pats uzskata par darbu, kas
veikts, neapzinoties tā savdabību. Būtībā Zaldāti, kuru sarežģīto mūziku
auss drīzāk uztvēra nevis kā melodiju,
bet – atļaušos aizņemties apzīmējumu
no Hansa Tīsa Lēmana Postdramatiskā
teātra – skaņainu, bija ļoti tuva dramatiskajam teātrim: tikpat kā nekādu
priekšstatu un gaidu, kas tik raksturīgi
klasiskajām operām, grods librets,
skaidra darbība. Zalcburgas Izjādes
skolas īpatnējo, klintī izcirsto zāli Hermanis – režisors un scenogrāfs – sadalīja vairākos līmeņos: priekšplānā notika tiešā darbība, bet aiz tās, stikla sienas norobežota, eksistēja cita dzīve.
Libreta pamatā esošās Jakoba Lenca lugas darbība tika pārcelta no 18.
gadsimta vidus uz 20. gadsimta sākumu, brīdi pirms pirmā globālā kara. Šo
Eiropas kultūrā un vēsturē ļoti zīmīgo
laiku – nevienlīdzības pilnu, pārsātinātu un izmisīgu – vārda burtiskajā
nozīmē iemiesoja logos projicētās agrīnās erotiskās fotogrāfijas: krāšņi ķermeņi, laiski un uzbrūkoši savā seksuālajā vaļībā. Pie stikla piespiedušies, uz
naivās Marijas pavešanu, kas notika
priekšplānā, skatījās zaldātiņi, kazarmu dzīves nomocīti, un viņu dūrē sažņaugtās dziņas manifestējās šajās bildēs. Kontrasts starp fotogrāfiju erotismu un klinšu sienām radīja patiesi
dramatisku spriedzi un vienlaikus atklāja laiku – brīdi pirms lielā kara.
Harisona
Bērtvisla
Gaveinam
(2013), kas seko nākamajā Zalcburgas
sezonā, nav sava laikmeta – kā jau mīts,
tas pieder mūžībai. Šai izrādei Herma46 !

nis iedvesmu un tēlus atrada Jozefa Boisa daiļradē, citēja gan atsevišķus darbus, gan tēmas un paņēmienus. Boisa
filca plaknes palīdzēja radīt bezformīga, ievelkoša bezvaroņu laika tēlu. Videoekrāns piedāvāja apokaliptiskas ainas no Černobiļas un Pripetes. Mīta
telpa savienojas ar mūsdienu (tobrīd
pat šķietami tālas nākotnes) realitāti –
kad varoņi nav vajadzīgi, tie sāk izklaidēties, cirst nost galvas un citādi izrādīties. Izaicinājumu pieņēmušais bruņinieks Gaveins dodas uz Zaļo kapelu,
lai tur pierādītu savu drosmi, un nonāk
postčernobiļas ainavā. Tajā brīdī nesaprotams, Gaveins izrādījās visnotaļ
pravietisks darbs.
Toties ļoti spēcīgi mīts parādījās

Kā nepārtraukts dzīvs ornaments plūda «upe» – dejotāju virkne. Savukārt vidējais cēliens – bērna piedzimšana un
nāve un mātes bēdas – tika risināts pilnīgi reālistiski. Taču arī to ietvēra ornamentālais rāmis: gan virs darbības
telpas, gan aiz aizsalušajiem logiem,
kur joprojām plūda «upe», savos «viļņos» auklējot noslīcināto bērniņu.

OTrā realiTāTe
Sākot ar Berlīnes Komiskajā operā iestudēto Mocarta Cosi fan tutte (1913),
Hermanis izmanto gleznas kā savdabīgu laika mašīnu jeb otro realitāti, kas
ielaužas pirmajā, sadzīviskajā un pārmāc to. Mocarta operas darbība tiek
pārcelta uz mūsdienīgu restaurācijas

HERMANIS ATRADIS, KĀ
SAVIENOT AKTUĀLU RISINĀJUMU
AR LAIKMETU, KAS
IEPROGRAMMĒTS LIBRETĀ
Leoša Janāčeka operas Jenūfa (2014) iestudējumā Briseles La Monnaie. Varoņu arhetipiskās kaislības – brāļu sāncensību, mātes/pamātes naidu pret
meitu un tās bandubērnu – režisors
vārda tiešajā nozīmē pārvērta mīta rāmī. Pirmo un trešo cēlienu, kur dominēja šīs vispārinātās (jo mīts ir vispārinājums) attiecības, Hermanis gleznoja
kā bezgalīgi skaistu dekoratīvu panno,
videoprojekcijā izmantojot Morāvijas
dabas iedvesmotus jūgenda motīvus.
Šajā izteiksmībā darbojās arī solisti stilizētos tērpos un ar nosacītu plastiku.

darbnīcu, un varoņi, kad tiem vajag izlikties par kaut ko citu, nekā tas ir patiesībā, izkāpj no gleznām. Tajās ir
meklējams Mocarta laiks un kāda cita,
labāka dimensija.
Šo pašu paņēmienu Hermanis izmanto Džuzepes Verdi Trubadūrā
(2014), savā trešajā Zalcburgas uzvedumā. Taču nu tas parādās daudz rafinētāk. Trubadūra samežģīto sižetu
režisors pārcēla uz muzeju. (Kas ļāva
daudziem recenzentiem ironizēt, ka
tas ir pastulbās kinokomēdijas Nakts
muzejā atdarinājums.) Tur strādāja
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zāles uzraudze Leonora, gide Azučena, apsargs di Luna. Pa muzeju klīda
ekskursantu bari, un tiem, aprakstot
gleznas, gidi – Ferrando un Azučena –
stāstīja par sensenos laikos notikušajām briesmām: čigānieti, kas pieķerta
pie grāfa bērna šūpuļa, un viņas
briesmīgo galu uz sārta. Šajā mākslas
un iztēles piesātinātajā atmosfērā
dzīvojot, varoņiem pamazām juka,
kas ir īsts, kas – izdomāts. Savu fantāziju un ilgu aizgrābta, Leonora zilajai
uniformai pāri uzvilka diezin kādās
krātuvēs atrastu viduslaiku tērpu un
ieraudzīja arī di Lunu ģērbušos kā
senlaiku augstmani. Savukārt Azučenu pārģērba muzeju kalpotāji, kamēr
tā gulēja ģībonī, neizturējusi pati sava
ekstātiskā stāstījuma spriedzi. Svarīgi, ka šajā iestudējumā Alvis Hermanis sastapās ar elites klases dziedoņiem, kas bija arī aktieri, – Annu
Ņetrebko, Plasido Domingo, Marī Nikolu Lemjē, kuri spēja niansēti izspēlēt pāreju no vienas realitātes otrā.
Šādu divkāršu dzīvi režisors nepiešķīra tikai vienīgajam māksliniekam,
proti, trubadūram Manriko, tādējādi
atvieglojot uzdevumu tenoram Frančesko Meli, kam nepiemita aktiera dāvanas. Manriko bija fantāzija, Leonoras iedomu un ilgu tēls, ko viņa bija
radījusi, stundām raugoties bruņinieku un meistardziedoņu portrejās.
Līdz ar to īstās kaislības notika starp
sapņos iegrimušo Leonoru un di Lunu, kas mīlā pret viņu zaudē prātu.
Zalcburgas Festspielhaus milzīgajā
zālē gleznu pilnās sienas palaikam
dzīvoja savu atsevišķu dzīvi, pārvietojās, mainīja telpas proporcijas. Tā bija
realitāte, kurā iegājuši varoņi dzīvoja
tādu dzīvi, kāda tiem bija piešķirta libretā.
Divu realitāšu principu Hermanis
savā ziņā izsmēla Berlīnes Valsts operā
uzvestajā Džakomo Pučīni Toskā
(2014). Uzvedums eksistēja divās šķirtās, paralēlās laiktelpās. Uz skatuves
bija operas uzrakstīšanas laiks, 20.
gadsimta pats sākums, un libretā minētie vēsturiskie Romas Santandrea
katedrāles, Farnēzes palaco un Santandželo cietokšņa interjeri, kuros stāvēja un dziedāja solisti. Toties pāri viņiem uz milzīga panno mainījās Kristīnes Jurjānes akvareļi – tur noritēja
1800. gada 17. un 18. jūnija dzīve, romantiskais varonis noasiņoja, moku
rīkam savelkoties ap bālo pieri, Skarpija, baltā parūkā ar bizi, uzmācās ampīra stila kleitiņā tērptajai primadonnai,
un tieši gleznojumā viņa arī lidoja pāri
cietokšņa mūrim.
Gluži iespējams, ka Alvis Hermanis
ir tik pieprasīts režisors tieši tāpēc, ka
ir atradis ceļu, kā savienot operas laiktelpā šodienīgu, palaikam visai politiski aktuālu risinājumu ar laikmetu, kas
ieprogrammēts
libretā.
Tēlotājas
mākslas izmantojums piešķir notiekošajam vēstures garšu, ļauj kaut vai bilTEĀTRA VĒSTNESIS 2015/II

Toskā uz skatuves bija operas uzrakstīšanas laiks, 20. gadsimta pats sākums. vēstu(
riskais romas santandrea katedrāles interjers. centrā kavaradosi – Fabio sartori.
Foto – Hermann und Clärchen Baus
dēs, fantāzijās, iedomās atklāties laikmetam, par kuru domājis komponists,
operu rakstot.

mūzika un nāve
Toska, iespējams, varētu būt šā ceļa
gals. Izrādes abi līmeņi eksistē atsevišķi un ļauj gūt baudu gan ausīm,
gan acīm, jo lieliskas balsis apskaņo
brīnišķīgus akvareļus.
Tādēļ jo intriģējošāks ir Alvja Hermaņa gaidāmais darbs – Hektora Berlioza Fausta pazudināšana Parīzes
Bastīlijas operā. Šoreiz darbība, mūzika un laikmets nevarētu eksistēt atsevišķās plaknēs, jo režisors strādās ar
izciliem operas aktieriem Sofī Košu,
Brinu Terfelu un Jonasu Kaufmani.

Droši vien Hermaņa attiecībās ar
operu daudz ko ir mainījusi martā
Cīrihes teātrī ar dramatiskajiem aktieriem sacerētā un iestudētā izrāde
Skaistākās miršanas ainas operas vēsturē. Tas ir stāsts par to, kā veco ļaužu
pansionāta iemītnieki izklaidējas,
spēlējot ainas no klasiskām operām.
Taču daudz vairāk tas ir vēstījums
par operu kā eksistenciālu mākslu,
kurā galvenās kategorijas – mīlestība
un nāve – ir nešķiramas kā Siāmas
dvīņi, taču to dziļāko saistību cilvēks
spēj nojaust, tikai pats stāvēdams uz
fiziskās esības sliekšņa. Brīdī, pirms
gars Tristana kuģī dodas mūžībā, atstādams nespējnieku ratiņkrēslā tikai savu fizisko čaulu. 6
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FANTASTISKĀS
OPERAS JAUDA
«Burvju strēlnieks» un «Makbets»
Viestura Kairiša uzvedumā
MARGARITA ZIEDA

ar abiem jaunākajiem Viestura
Kairiša operu iestudējumiem Vācijā presē bija lasāmi galēji pretēji novērtējumi. Kamēr
par Ķelnes operā inscenēto Karla Marijas fon Vēbera Burvju strēlnieku vācu recenzenti vienojās, ka šis nu ir vienreiz
«sezonas zemākais punkts», tikmēr
Darmštates operu apmeklējušie rakstīja, ka latviešu mākslinieku iestudētais
Džuzepes Verdi Makbets ir «ekselenta izrāde, ārkārtā aizraujošs darbs, kas ietiecas zem ādas». Uzslavas jebkuras nācijas māksliniekiem (atšķirībā no iznīcinoša sprieduma) vācu laikrakstos nākas
lasīt galēji reti, un, ja tā notiek, tad darīšana ir ar neikdienišķu mākslas faktu.
Starp Burvju strēlnieka un Makbeta
pirmizrādēm bija kādi četri mēneši, turklāt pēdējais piedāvājums režisoram uzkritis kā sniegs uz galvas, prasot ekstrēmi īsā laikā dot jāvārdu un izrādi sagatavot. Kāds mūsdienu vācu komponists
nebija spējis laikā uzrakstīt savu opusu
un sezonas atklāšanas izrādes – jaunās
operas vietā steidzīgi tika ielikts Makbets. Šī aizkulišu informācija šeit ir vienīgi tiktāl svarīga, ka tā ir liecinieks it kā
nelikumsakarīgai parādībai, proti tam,
ka rūpīga sagatavošanās nenozīmē automātiski veiksmi, bet īstermiņa koncentrēta strādāšana var trāpīt dziļi un
desmitniekā. Vai tam ir sakars ar gadīju48

mu, nejaušību? Noskatoties abus iestudējumus, gribas atbildēt ar nē. Veiksmei
un neveiksmei drīzāk ir sakars ar pašu
piegājienu, izpratni – kā strādāt mūzikas
teātrī, lai ietiektos pašā darba kodolā.

bārbiju un alus vēderu pasaulē
Viestura Kairiša mākslinieciskais spēks
neatraisās reālismā, taču spēj kļūt jaudīgs, izejot ārā no tā – fantastiskā reālisma noteikumos. Un tieši šis apvienojums – realitātes un irealitātes, racionālā

nav vienas vienīgas plikas smadzenes.
Un opera jau vispār nav žanrs, kas tēmēts prātam. Tas dzimis, lai cilvēku satricinātu un ietiektos viņa dziļākajā būtībā.
Karla Marijas fon Vēbera romantiskā
opera Burvju strēlnieks ir stāsts par jaunā Makša izmisīgo vēlmi trāpīt ar šāvienu desmitniekā – iegūt laimīgu mīlestību. Šaujot ar velna izgatavotajām burvju
lodēm, Maksis gandrīz nogalina savu līgavu, un, tikai iejaucoties dievišķiem

VIESTURA KAIRIŠA
MĀKSLINIECISKAIS SPĒKS
NEATRAISĀS REĀLISMĀ, TAČU
SPĒJ KĻŪT JAUDĪGS, IZEJOT ĀRĀ
NO TĀ
un iracionālā blakus un kopā elpošana,
ja to izdodas saslēgt vienotā pasaulē,
kas apņem cilvēku, atbalsojas viņā un
saņem raidījumu no cilvēka atpakaļ,
Kairiša izrādēm iedod spēku. Ja tā nenotiek, izrāde sadrūp gabalos, idejas uztveramas prāta līmenī, bet neatbalsojas
sirdī, dvēselē un visā tajā neizskaidrojamā cilvēka uztveres mehānismā, kas

spēkiem, kurus šajā operā pārstāv eremīta tēls, dzīvē atgriežas taisnīgums un
līdzsvars.
Viesturs Kairišs un scenogrāfe, kostīmu māksliniece Ieva Jurjāne pasauli,
kurā dzīvo Maksis, rāda kā bārbiju un
alus dzērāju ieņemtu, kur vīrietim un
sievietei ir ierādīta dzelžaini skaidra un
nediskutējama vieta. Priekškaram atveTEĀTRA VĒSTNESIS 2015/II

izrādē Burvju strēlnieks pasaule paliek vien satīriska, pliekana un banāla vide. Foto – Klaus Lefebvre

roties, uz skatuves ir veļasmašīnas un
dīvānu rindas, kam pievienoti arī grila
aparāti un cita mājsaimniecības atribūtika. Abu latviešu mākslinieku veidotais
stāsts attīstās it kā par to, cik varmācīgi
cilvēkam ir pliekanas patērētājsabiedrības uzspiestie noteikumi, kā viņam veidot savu laimi, un par to, kā šī sabiedrība burtiski piespiež cilvēku veidot savu
laimi kroplīgi. Nedomājot, tūlīt un tagad. Un to, kā šī «laime» izskatās, rāda
milzīgā atbaidošo piemēru masa, kas ieņēmusi visu skatuvi. Kolektīvā varmācība pār indivīdu valda zemes dzīvē. Un
ireālo līmeņu pieklauvējiens – šajā izrādē tas attīstās kā ļauno klaunu cirks –
sola vēl ko ļaunāku. Dīvainā kārtā izrādē
realizētais satīriskais skatījums izslēdz,
pat neteiksim augstiem vārdiem – garīgo vertikāli, bet pavisam vienkārši – cilvēka eksistenciālo ceļu, viņa iekšējās pasaules sarežģīto tīklojumu, dvēseliskās
kustības ceļā uz mīlestību, ko finālā mūzikā apliecinošā dzidrumā pārraida
flautas skanējums.
Mūzikā šīs cilvēka iekšējās pasaules
gaismēnas – cerība, nedrošība, bailes,
drosme, izmisums – attīstās cauri visai
operai. Nav tikai melnie spēki, nav tikai
pliekana sabiedrība, ir arī gaismas ceļš.
Šajā Burvju strēlniekā ne Maksim, ne viņa līgavai Agatei neizdodas nonākt uzmanības centrā, jo režisora uzmanība
netiek virzīta uz šiem tēliem.
Izrādē pasaule paliek vien satīriska,
TEĀTRA VĒSTNESIS 2015/II

pliekana un banāla vide, kurā arī galvenais varonis ir tikpat kūtrs un neko negribošs, tāds pats alus vēders kā visi citi,
nozombēts jau no dzimšanas, un izrādes finālā sen jau ir pazaudējis no redzesloka savu līgavu, lai gan viņa atro-

jānes radītais emocionāli spēcīgais gaidīšanas tēls – Agates dārziņā, gaidot
pārrodamies Maksi, lielais dārza saulessargs ir sagāzies, tā audums ir atkritis no
metāla konstrukcijas, sairis, laika zoba
sapostīts. Ir pagājuši mēneši un gadi. Ne

TEATRĀLĀ ŅEMŠANĀS TRĪS
STUNDU GARUMĀ NEVED
STĀSTU DZIĻUMĀ, BET TIEŠI
OTRĀDI  IESTRĒGST SEKLUMĀ
das rokas stiepiena attālumā. Un tad rodas jautājums – par ko vispār ir stāsts?
Parādīt vāciešiem ar viņu kultūras lepnuma Burvju strēlnieka uzvedumu, cik
truli viņi visi šodien dzīvo? Tas būtu līdzīgi, kā ja kāds vācietis šādā garā Latvijas Nacionālajā operā pasmietos, iestudējot kādu no latviešu klasiskajām operām. Atliktu vien paraustīt plecus.
Iestudējumu skatoties, var redzēt, ka
radošā komanda ir ieguldījusi pamatīgu
darbu, rūpīgi izstrādājot risinājumus visām ainām. Taču šie risinājumi paliek
lielākoties kā «lieta sevī», jo tie tikpat kā
nekad nešķērso galveno varoņu dvēseļu
telpas. Vienīgais izņēmums ir Ievas Jur-

tikai dārziņā, bet arī Agates sirdī. Tā ir
spēcīga vizuāla aina, bet paliek sevī noslēgta, jo izrāde kopumā par to, kas notiek cilvēkos, neinteresējas.
Un tā ir Kairiša veidotā Burvju strēlnieka pamatproblēma. Šis uzvedums
rāda patērētājsabiedrību dažnedažādos
rakursos, būvē elles ķēķa uznācienus,
bet neinteresējas par to, ko saskarsme ar
šīm abām pasaulēm nodara cilvēkā. 19.
gadsimta komponists Karls Marija fon
Vēbers un viņa radītā mūzika par cilvēkiem interesējās, un tieši tāpēc Kairiša
veidotais stāsts slikti sader ar mūziku.
Tas neizaug no tās. Un visa teatrālā
ņemšanās trīs stundu garumā neved
49

stāstu dziļumā, bet tieši otrādi – iestrēgst seklumā. Par ko arī ir bijis gribēts
runāt. Bet ne jau tikai par to?

TrAu DICH. uzdrOšinies
Pavisam cits piegājiens ir vērojams
Darmštates operas Makbetā. Pasaule,
kas atveras acu priekšā, izaug un attīstās
no mūzikas. Arī šī izrāde neilustrē operas remarkas, tā nepārceļas uz 19. gadsimta fantastiskajiem priekšstatiem, un
Verdi sava Makbeta sakarā mēdza uzsvērt, ka šīs operas saturs nav ne politisks, ne reliģisks, bet fantastisks. Tā tāpat kā Burvju strēlnieks ir iecelta 21.
gadsimta cilvēkam atpazīstamā vizualitātē. Taču viss redzamais un notiekošais
turpina sadzirdamo un attīsta to negaidītiem pagriezieniem bagātā veidā, ne
brīdi neignorējot kaut ko no mūzikā notiekošā, bet gluži pretēji – ļaujot to vēl
spēcīgāk sadzirdēt.
Jau no pirmās ainas uzmanības fokusā nonāk cilvēks, un visai izrādei ir dziļas
iekšējas sakarības ar norisēm viņa iekšējā pasaulē – plaisām dvēselē, sirdsapziņas slāpēšanu un tās neizturami skaļo
klauvēšanu, cilvēcisko postu un bojāejas
traģiku. Visas Viestura Kairiša un scenogrāfa Reiņa Dzudzilo attīstītās ainas virzās cilvēka iekšējās pasaules dzīlēs, tieši
turp, kurp aizvien dziļāk ietiecas Džuzepes Verdi mūzika, aizvien intensīvāk ļaujot sajust pārkairinātas psihes elpu. Tās
nav sevī ieslēgtas bildes, tie nav sevī ieslēgti ainu risinājumi, bet psihotrillera
spriedzes intensitātē attīstīta mūzikas teātra norise, kas atver bojāejas ceļu cilvēkā, kurš izšķīries kļūt par noziedznieku,
nebūdams tāds pēc dabas.
Šis Makbets sākas galējā normalitātē – ne mežā pie raganām, bet uz ielas,
pie kāda līgavu tērpu skatloga, virs kura
izvietotā izkārtne TRAU DICH ļaujas lasīties gan kā uzdrošināšanās, gan kā
precību aicinājums.
Skotu armijas ģenerāļi Makbets
un Banko atgriežas no kara un uz ielas vēl iekavējas sarunās. Nakts, tukša iela, izgaismots skatlogs, kurā redzamas līgavas. Ieskatoties ir pamanāms, ka viņas nemaz nav šajā vecumā. Baltajās kleitās un plīvuros ir ieskautas mazas meitenes. Gandrīz nemanāmi tās nomaina sievietes brieduma gados, tad pavisam vecas sievietes. Sākumā līgavu ir maz, bet to
kļūst vairāk un vairāk, un tās aizvien
uzstājīgāk sāk klauvēties pie loga,

dziedot pareģojumu, kas piepildās
burtiski pēc brīža.
Klauvējošo līgavu skatlogu izstumj
cita bilde – lēdijas Makbetes guļamistaba, hiperreālistiska gulta ar naktslampiņām un galdiņiem abās pusēs un kāzu
foto virs tās. Gultā sēž lēdija Makbete un
turpat aizmugurē – gultas vidū ir ietupies salīcis stāvs ar asiņainu galvu. Kā
tikko dzimis bērns, tikai milzīgs izmēros. Izrādes veidotāji programmiņā reflektē par faktu, ka Makbetu pārim nav
bērnu, un attīsta «aizdomīgu» teoriju
par to kā šī cilvēciskā posta cēloni. Taču

milzīgo laulības gultu jeb katafalku telpas centrā. Kādā brīdī no galdapakšām
sāk līst laukā bērni un sāk rotaļāties ar
līķi, līdz viņus patriec. Gultā guļ ne vairs
karalis, bet nogalinātais Banko. Laiki šajā izrādē mainās nemanot, upuri tāpat.
Realitāte sajaucas ar pārkairinātas psihes vīzijām, par kurām to ne brīdi nevar
pateikt, tik ļoti reāla ir šī nerealitāte,
publiskais savienojas ar intīmo. Svētku
mielasta laikā kādā brīdī uz laulības gultu pie miera dodas lēdija Makbete, viņa
izģērbjas, uz rokas paliekot sēru lentei,
un sāk pirms miega lasīt grāmatu. Lie-

REALITĀTE SAJAUCAS AR
PĀRKAIRINĀTAS PSIHES VĪZIJĀM
šis lielais bērns – embrijs ir ietilpīgāks
tēls. Asociatīvi tas atgādina par no mātes miesām nedzimušo, bet priekšlaikus
izgriezto Makdufu, kas vienīgais spēs
uzvarēt Makbetu un atjaunot taisnīgumu virs zemes. Un tā šī stāsta beigas jau
ir klātesošas pašā nozieguma ceļa sākumā, kurš iesākas te, guļamistabā – izperināts lēdijas Makbetes galvā.
Izrādes fantastiskās vīzijas ir ieceltas
vislielākajā normalitātē, šķietami visbanālākajās sadzīves situācijās, bet tās ne
brīdi tur neiestrēgst. Izrāde neinteresējas, netīksminās un neņemas ap sadzīves atribūtiku. Hipernormalitāte šeit ir
vajadzīga tikai tādēļ, lai ļautu spēcīgāk
ieraudzīt un sajust nenormalitāti. Sākumā tās ir tikai nelielas nobīdes, kas aizvien sabiezinās. Reinis Dzudzilo lēni
maina telpas proporcijas, liekot skatītāja
uztverei aizvien vairāk «šilierēties». Nelielā guļamistaba, kas ietilpinājās mājas
sienā izgrieztā četrstūrī, vēlāk ieņem visu skatuves platumu, tad atkāpjas arī
aizmugurējā siena un griesti, un intīmā
guļamistaba, ar joprojām visu to pašu
krāsojumu un izkārtojumu ir atvērusies
milzīgas zāles apjomā, kur gultā guļ līķis
– nogalinātais karalis. Makbetu laulības
gulta kļūst par līķa katafalku, ap kuru izvietojas goda sardze. Sardzei mainoties,
lielā vieglumā – ne saspringtā, nelaimi
vēstošā drūmumā – tiek nodurts Banko.
Nāvei seko sēru mielasta galdi, izvietoti gar lielās zāles trijām sienām, ar

lais embrijs, kurš gulēja skatuves vidū,
norāpo no skatuves, pazūd. Kā cilvēks,
kurš izvilkts no asinīm.
Tā ir Makbetu nākotne, kas vēl nav
izaugusi, bet ir jau piedzimusi. Pēdējais
cēliens sākas gaiši – zaļā pļavā bērniem
ejot rotaļu apļos. Viņi ir tas Birmingemas mežs, taisnīgā nākotne, kas vēl pagaidām, rotaļu riņķus zālītē veidojot,
uzbrauc tieši debesīs. Tikmēr skatam atsedzas melns pieputējis pagrabs ar vārgi
trīsuļojušu, raustītas gaismas naktslampiņu. Tā ir tā pati Makbetu guļamistaba,
tikai sienas ir kā akmeņogļu raktuvēs,
palagi un lēdijas Makbetes kailās kājas
pārklājušies ogļmelniem putekļiem. Viņa ir līķis, kurš vēl elpo un murgo. Makbets, truli šampanieti dzerot, pat nepamana, ka viņa sievu pamet dzīvība.
Izrādes fināla ainas cilvēciskā posta
spēks, ko atver Dzudzilo ar Kairišu, ir tik
šerminošs un ārprātīgs, ka pat bērni, kas
saveļas šajā dvēseles krēslas telpā, gandrīz vairs nav vajadzīgi. Makbeti jau ir
sevi noveduši līdz iznīcībai paši.
Izrādes diriģents Vils Humbugs kādā
intervijā bija teicis, ka ekstrēmam stāstam ir arī jāskan ekstrēmi, un savu muzikālo interpretāciju veidoja kā pārkairinātas psihes radītu pasauli, no kuras latviešu mākslinieki, atsperoties no visatpazīstamākās realitātes, radīja neredzētu, nebanālu cilvēciskās bojāejas ceļu,
kas ietiecas skatītāja nervos ar augstas
klases trillera spēku. 6
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izrādes fināla ainas cilvēciskā posta spēks ir šerminošs un ārprātīgs. makbeti ir sevi noveduši līdz iznīcībai paši.
makbets – maksims aņiskins un bērns – Tae – Won eom. Foto Martin Siegmund
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Intervija

MAN PATS
SVARĪGĀKAIS IR
AKTIERIS
Ar Feliksu Deiču sarunājas Māra Mennika

r tādi cilvēki, kuri tavā dzīvē ir
Dieva dāvināti. Man tāds ir Felikss. Protams, viņš grozīs galvu
un teiks: «Ņe vidumivaj, Mara!»
Bet tā ir. Būt viņa tuvumā, klausīties viņa nebeidzamajos stāstos, redzēt un just, kā viņš strādā, tā ir svētība.
Tā ir skola, par kuru var būt laimīgs un
pateicīgs ikviens aktieris. Mēs esam satikušies divpadsmit iestudējumos. Un tagad satiekamies šai sarunā. Atzīstos Feliksam, ka baidos no šīs sarunas. Mani
mierinot, viņš saka, ka arī baidās. Un tā
neviļus saruna jau ir sākusies.
Māra Mennika. Man režisors vienmēr ir bijis kaut kas augstāks. Jūtu lielu cieņu. Dažkārt pat bailes. Un jūs…
tagad šeit tā vienkārši sarunāties par
dzīvi. Nezinu, vai šī saruna var būt līdzvērtīga.
Felikss Deičs. Bet, kad mēs strādājam, tad jau tev nav bail?
Nē.
Nu redzi, tā jau ir tā savstarpējā uzticēšanās.
Feliks, kur jūs labāk jūtaties – Rīgā
vai Valmierā?
Tu domā – kurā teātrī?
Nē, es domāju dzīvošanas ziņā.
Rīgā. Te ir manas mājas, draugi. Valmiera man ir nedaudz aizvērta pilsēta.
Vasarā tur ir ļoti labi, bet ziemā… Kaut
gan kā pilsēta Valmiera man ļoti patīk.
Tā ir mājīga, ērta, skaista.
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Kurā brīdī sapratāt, ka gribat būt
teātrī?
Zini, tas it kā vienmēr ir eksistējis
kopā ar mani. Jau no bērnu dienām. Nebija tā – hop! – un lecu. Vienkārši es biju
tāds teātra cilvēks. Rostovā māte mani
veda uz dažādiem teātra pasākumiem.
Mani jau no bērnības interesēja teātris.
Kaut gan tā nopietni ar šo profesiju saistījos daudz vēlāk. Es beidzu Lauksaimniecības akadēmiju, bet, kad Pāvels
Homskis atvēra studiju, aizgāju uz to,
mācījos, strādāju. Pēc tam Ādolfs Šapiro
uzaicināja piecus cilvēkus uz Jaunatnes
teātri.
Kāpēc kļuvāt par režisoru? Vai bija
kāds, kas jūs iedvesmoja?
Nē. Es strādāju studijā, bet jutu, ka
visu laiku vēl kaut kā pietrūkst.
«Žadnij»biju (tas ir tik precīzs vārds, ka
negribas pat tulkot latviski – M.M.). Ļoti
gribējās vēl kaut ko pamēģināt. Vēlme
pēc režijas eksistēja visu laiku it kā blakus. Bet mūsu teātrī tas bija ļoti sarežģīti, jo tur režisors bija tikai Šapiro, un nevienam citam arī nevajadzēja būt. Teātrī
bija viens Dievs un viens cilvēks. Tajā teātrī vajadzēja mācēt sevi nosargāt. Un
šai ziņā man palīdzēja Valmiera. Mani
uzaicināja iestudēt dažas izrādes, un Šapiro saprata, ka izjūt diskomfortu bez
manis. Kad atbraucu no Valmieras, ieraudzīju, ka esmu jau nozīmēts par režisoru.
Vai Šapiro redzēja kādu jūsu Val-

mieras izrādi?
Uz Valmieru viņš nebrauca. Bet visu
zināja. Mums bija sarežģītas attiecības.
Visi uzskata, ka mēs bijām draugi.
Jā, man šķita, ka strādājāt it kā duetā.
Es drīzāk to nosauktu par dueli. Tas
bija ļoti grūti. Ārēji viss bija kā bija, bet
iekšēji tā bija liela savstarpēja pretestība.
Vai tagad abi satiekaties?
Nē, mēs nesazināmies. Teātri aizvēra. Mēs visi bijām uz skatuves. Pēc tam
es aizgāju un vairs nekad… Man ir sava
saprašana, kāpēc viss tā notika. Tas nav
tik viennozīmīgi kā liekas. Par to nerunāsim.
Kā jūs nokļuvāt Valmieras teātrī?
Mani uzaicināja Pēteris Lūcis un
Māra Ķimele. Es ļoti jutu viņu labestību
un vēlēšanos, lai nāku. Biju redzējis visas Valmieras teātra viesizrādes Rīgā, zināju labi visus aktierus. Protams, viena
lieta ir tad, kad skaties visu no malas. Cita, kad sāc strādāt pats. Bet man tika iedota laba komanda – Jānis Samauskis,
Ligita Dēvica. Un man patika ar viņiem
strādāt. Tik ļoti, ka uzreiz iestudēju otru
izrādi. No rītiem studēju vienu, bet vakaros – otru. Ādolfs mani noņēma praktiski no visiem darbiem, bet es gribēju
strādāt. Un Valmierā bija visas iespējas,
laba un radoša atmosfēra. Bija tāda aktrise Antonija Jansone, kura bija strādājusi ar Mihailu Čehovu. Viņa man daudz
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Felikss deičs: «mans režisora uzdevums ir noņemt aktieriem visu lieko. un tad aktieris
pats daudz precīzāk var atrast ceļu.» Foto – matīss markovskis
stāstīja par savu jaunības laiku. Bija ļoti
labi. Bez tam tur jau strādāja mani audzēkņi – Inese Ramute, Januss Johansons, Nikolajs Ērglis, Aigars Vilims. Es
jutu arī viņu atbalstu.
Par to tiltu būvēšanu… Tas bija
pirms teātra?
Jā, es mācījos Hidrotehnikas fakultātē.
Un pabeidzāt?
Jā.
Man no studiju laikiem spilgtā atmiņā ir jūsu stāsts par bēgošo, izplūkāto vistu, kura pēkšņi pēc ģīboņa atžirga
un skrēja tālāk, bet jūs ar kursabiedriem viņu vajājāt.
Tie bija studentu laiki. Bija daudz
kas smieklīgs. Kāpēc es to stāstīju?
TEĀTRA VĒSTNESIS 2015/II

Nezinu. Jūs ne tikai stāstījāt, bet arī
attēlojāt. Tas, ka apguvāt tiltu būvi, ir
noderējis teātrī?
Viss, ko dzīvē esi piedzīvojis, pie tevis kaut kad atkal atgriežas – situācija,
raksturs, varbūt kāds teksts. Man ir ļoti
smieklīga dzīve, un no tās, protams,
daudz kas iekļūst manos darbos. Un ne
vienmēr pats to pamanu. Blaumaņa No
saldenās pudeles iestudējot, ļoti daudz
amizantu izjūtu nāca tieši no manas
dzīves.
Jā, atceros, ka Saldenās pudeles
mēģinājumos ļoti daudz smējāmies.
Pie jums vienmēr ir tāda drošības un
pasargātības sajūta. Vai jūtat, ka aktieri jūs ļoti mīl?
Saproti – visa mana režisora daiļrade

sakņojas manā aktiera darbībā. Ja es nebūtu bijis aktieris, es nebūtu arī režisors.
Pret aktieriem izturos viegli, mierīgi, ar
humoru, jo zinu, kā viņi jūtas. Jaunībā
biju daudz neiecietīgāks. Kliedzu, skraidīju. Jā, biju pārlieku stingrs.
Kā tas beidzās?
Pats no sevis. Bet cieņa pret aktieri
manī ir bijusi visu laiku. Arī kad kliedzu.
Tā kliegšana jau ir no tā, ka neizdodas
panākt gaidīto rezultātu. Ja tiešām ir ļoti
slikti, liec mierā aktieri un tiec ar visu
galā pats. Bet, laikam ejot, daudz ko saproti, kļūsti gudrāks. Mans režisora uzdevums ir noņemt aktieriem visu lieko.
Un tad aktieris pats daudz precīzāk var
atrast ceļu. Man atliek tikai netraucēt.
Netraucēt un neiedzīt strupceļā. Lai aktierim nav neproduktīvi jātērē laiks.
Pie jums strādājot, lielākais brīnums ir tas, ka nekad nevaru saprast –
kā, bet viss notiek.
Tas ir pats labākais.
Un tev pēkšņi pielec, ka tas ir saskanīgs, savstarpējas cieņas caurstrāvots komandas darbs.
Tas ir ļoti, ļoti svarīgi, lai aktieris justos tā, ka viņš pats visu ir atradis un izdarījis. Man būtiski ir noņemt lieko un
virzīt turp, kur jāiet.
Un jūs to darāt ar tādu vieglumu.
Nekad mēģinājumos mūs nenomokāt,
drīzāk otrādi – apturat tad, kad gribas
vēl. Ja vien mēs mācētu šo pieredzi izmantot tad, kad netiekam galā ar lomām pie citiem režisoriem.
Cik režisoru, tik ceļu. Ļoti gribēju
kaut reizi aiziet uz kādu Krodera mēģinājumu. Paskatīties, kā viņš strādā. Saprotu, ka viņu vada ideja, bet kā viņš panāk vēlamo rezultātu, es nekādi nespēju
saprast.
Jā, to izstāstīt arī ir tikpat kā neiespējami. Bija ļoti interesanti.
Tas ir tāpēc, ka viņš ir garīgi bagāts
cilvēks.
Kroderam patika arī rādīt priekšā.
Viņš arī nekad nepacēla balsi. Vai jūs
pamanāt, ka aktieris atnāk uz mēģinājumu nesagatavojies?
Protams, tas ir uzreiz redzams, jo
viņš nav pieslēdzies. Tur nav jābūt psihologam.
Nezinu nevienu citu režisoru, kurš
tik neatlaidīgi un sirsnīgi rūpētos par
aktiera profesionālo izaugsmi. Kāpēc?
Pirmkārt, tas man pašam ir interesanti. Otrkārt – šādi strādājot, aktierim
jau ir kur pasmelt pašam no sevis. Un
tāpēc ir ļoti svarīgi, lai viņš uzkrāj, uzkrāj
un uzkrāj. Dažkārt var paiet vairākas
dienas un nekas nesanāk, un pēkšņi –
ņem un uzplaukst.
Kad izdomāju iestudēt Vasu Žeļeznovu, es zināju, ka vēl neesi šai lomai
gatava. Bet arī zināju, ka tā tev ir jānospēlē, lai pēc tam būtu šis pamatīgais
fundaments. Tev ļoti par labu nāca otrais bērniņš. Tu atgriezies teātrī pilnvērtīgāka. Gribēju tev iedot kā aktrisei
augstāku kvalitāti, lielāku atbalstu un
lielāku spēku. Dažreiz saka, ka nevajag
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dot pirms laika, bet man liekas, ka aktieriem jādod pakāpieni, pa kuriem kāpt.
Vai režisoram vienmēr ir jābūt labam pedagogam?
Nē, tas nav obligāti. Esmu saskāries
ar daudziem režisoriem, kuri pedagoģijas līnijai režijā nepievērš uzmanību.
Bet viņi tik un tā ir labi režisori.
Jūs, veidojot izrādi, noteikti katru
lomu izdzīvojat caur sevi.
Jā, man emocionāli jāzina šī izrāde.
Nevaru sākt izrādi un pēc tam meklēt.
Tāpēc man nepatīk etīdes. Man tās nav
vajadzīgas, jo zinu, kurp eju un ko gribu
no aktiera. Ja man mēģina iestāstīt, cik
etīdes ir labas – «mēs tur taisām desmit
etīdes», es saku: «Nu taisiet uz
veselību!»Varbūt kādam tās noder, bet
man etīdes neko nedod, man viss ir galvā. Ja ņemu Menniku vai Vāni, es zinu,
ko no viņām gribu un kurp viņas vedīšu.
Tas man ir svarīgi.
Režisoram ir jāzina viss. Tā ir bildīte,
kurai ir jābūt galvā. Citādi nav jēgas taisīt izrādi.
Kāpēc savām izrādēm gandrīz
vienmēr pats piemeklējat mūziku?
Jums nepatīk sadarboties ar komponistiem?
Man labāk patīk atrast mūziku pašam. Sākumā man ļoti patika klaviermūzika. Man likās, ka tajā ir iekšā viss…
Citreiz man vajag tauri, citreiz vijoli, citreiz vēl ko citu. Vieglāk pašam atrast savu melodiju, savu atmosfēru. Ar komponistiem strādāju, bet reti. Komponistam ir jāskaidro…
Kā pats strādājāt pie lomas?
Zini, tas bija tik ļoti sen, ka man jāmēģina atcerēties.
Karalis Līrs nabagmājā jau nav nemaz tik sen.
Tas kaut kā bija tik viegli. Saproti,
kad es sāku, visi jau strādāja. Un man viņi bija jāpanāk. Strauji metos tajā iekšā,
un tas man palīdzēja. Viss notika it kā
pats no sevis. Nezinu, vai rezultāts sanāca vai ne.
Un kā vēl sanāca! Mēs visi skatījāmies ar sajūsmu. Ļoti garšīgi tas bija.
Tur bija labi partneri un brīnišķīgs
režisors. Otars Bagaturija.
Bet pirms tam – kad spēlējāt Jaunatnes teātrī?
Es biju jauns un temperamentīgs,
un man piemita jaunībai raksturīgā atvērtība. To, protams, izmantoja. Man
gāja labi līdz brīdim, kad parādījās sarežģīta, grūta loma, kuru vajadzēja uztaisīt. Un es to neizdarīju. Tā bija Švarca
Ēna, tur ar jaunības šarmu nepietika.
Bija vajadzīga aktiermeistarība. Man
pietrūka prāta un pieredzes. Kad Šapiro
pamanīja, ka esmu šo lomu izgāzis, es
pazudu no viņa aktīvā redzesloka. Uzreiz. Jutos kā uz rezervistu soliņa. Tā bija
pamatīga mācību stunda. Un es to sapratu. Tālāk bija tā – viņš mani aicināja
tikai uz mazām, viņam pašam neērtām
un nesaprotamām lomām. Es to uztvēru
kā interesantu izaicinājumu un vienmēr
ar šīm mazajām lomām tiku galā. Un ti54

kai tādēļ, iespējams, kā balvu saņēmu
lielu lomu vēl vienu reizi. Tas bija Serebrjakovs Mežainī.
Man liekas, ka pie jums aktieri ir
laimīgi par jebkuru lomu.
Man ir bijis grūts periods, kad gatavojos iestudēt Nacionālajā teātrī. Gāju
un domāju – visi tādi vareni aktieri. Ko
es ar viņiem darīšu? Bet mēs labi sastrādājāmies. Man bija ļoti interesanti studēt Ibsena Mazo Eijolfu ar Ināru Slucku,
viegli bija strādāt ar Uldi Dumpi, Lolitu
Cauku (L. Nurēna Rudens un ziema – M.
M.), ar daudziem. Protams, gadās arī aktieri, ar kuriem neatrodu kopīgu valodu,
kuriem man neizdodas piekļūt. Bet tas
ir normāli.

Zinu, ka nevaru darīt to, ko var darīt
jebkurš cits cilvēks. Tas nosaka dzīvi, saskarsmi ar cilvēkiem. Tas ir jau no bērnības. Pie tam ņem vērā to, ka esmu, kā
toreiz teica, tautas ienaidnieka bērns.
Manu tēvu nošāva, kad man bija tikai 20
dienas. No bērnu dienām man līdzi nāk
ļoti daudz pārdzīvojumu. Varu sacīt, ka
mani tādu, kāds esmu, ir izveidojusi
bērnība.
Vai no bērnības ir arī kādas gaišas
atmiņas?
Ir, bet tās ir tik un tā kara caurstrāvotas.
Bērnība ir kā mājas pamati.
Jā, tāpēc, sākot strādāt, aktierim jautāju – kas ir bijis tur, bērnībā. Bērnība ir

SĀKOT STRĀDĀT, AKTIERIM
JAUTĀJU  KAS IR BIJIS TUR,
BĒRNĪBĀ. BĒRNĪBA IR ĻOTI
SVARĪGA
Kādam ir jābūt labam aktierim? Ko
jūs kā režisors gaidāt no aktiera?
Man ir svarīgi, lai aktieris būtu zinātkārs. Lai viņš grib strādāt. Ir aktieri, kuri
«visu zina», un man tas absolūti nav interesanti. Uldis Dumpis, piemēram, ir
ļoti zinātkārs. Viņš strādā ar milzīgu
baudu. Arī Slucka – viņa ir atvērta visam. Man tas ir ļoti svarīgi – cilvēks, kurš
gatavs riskēt, kurš grib sevi pārbaudīt,
grib saprast, grib izmēģināt, grib mainīties. Tas man ir labs aktieris.
Vai nav tā, ka, spēlējot citu dzīves,
savējo nobīdām malā? Vai mēs sevi neapzogam?
Diemžēl tāda ir šī profesija. Paša dzīve vienmēr paliks otrajā plānā. Jo tai laikā, kad veidosi savu lomu, tā būs svarīgāka par tavu dzīvi, svarīgāka par tavu
vīru un svarīgāka par taviem bērniem.
Pēc tam, kad radīšanas process būs beidzies un loma izdevusies, pārņems
pilnvērtības sajūta, sapratīsi, kam esi tērējis savas dzīves laiku.
Un tā paiet viss mūžs.
Jā.
(Pauze.)
Feliks, kas ir spilgtākais, kas palicis
atmiņā no bērnības?
Karš. Kā bezdibenis. Viss nāk no turienes – baiļu sajūta, bada sajūta, traģēdijas sajūta. Tu it kā aizmirsti, nedomā
par to, bet tā klātbūtne nekad nepazūd.
Bet, runājot godīgi, sajūta, ka esi ebrejs.
Arī tas ir saistīts ar karu. Tas ir tas, ko nekad nespēju un nespēšu aizmirst. Pat ne
ar tuvākajiem cilvēkiem. Ir sajūta, ka tas
atkal var notikt, un tā dēļ es nespēju dzīvot pavisam brīvi. Kompānijā, itin visur
vienmēr zinu, ka varu «dabūt pa degunu». Absolūti par neko. Tikai tāpēc, ka…

ļoti svarīga, jo tajā piedzīvotais cilvēku
tur pavadā visu mūžu. Tas ir ļoti būtiski
lomai. Zini, es varu neatcerēties to, kas
notika pirms desmit gadiem, bet to, kas
notika kara laikā bērnībā, atceros ļoti
spilgti. Atceros, kā mamma un māsa gāja uz nošaušanu. Pateicoties mammas
attapībai, viņas palika dzīvas un atgriezās. Visu atceros. Varbūt kaut ko esmu
izdomājis. Droši vien. Bet es to visu jūtu.
Tas, ko esat veicis tagad Latvijā, ir
izraisījis neviltotu mīlestību, cieņu un
apbrīnu. Vai tas nemazina pazemojumu, ko izjutāt padomju laikos?
Jebkurā gadījumā, ja esi no citas tautas, esi svešo vidū, vienmēr būs sajūta,
ka atšķiries.
Par to nebiju aizdomājusies.
Tas pats jau ir latvietim starp krieviem. Jo krieviem ir tāda nekaunīga attieksme pret citām tautām. Varbūt latvietis to neizjūt tādā pakāpē kā ebrejs,
bet šīs izjūtas ir pazīstamas.
Kas jums sagādā prieku? Esmu pamanījusi, ka smaidāt mēģinājumos,
bet dzīvē – ļoti reti.
Man prieku sagādā tas, ka atnāku uz
izrādi un redzu, ka aktieri strādā precīzi
un interesanti. Tas man ir vislielākais
prieks. Dzīvē tādu prieku neizjūtu. Bet
teātrī – pēkšņi – skaties un priecājies –
tik lieliski! Teātrī esmu pilnīgi atvērts.
Ko vērtējat cilvēkos visaugstāk?
Krietnumu. Uz krietnu cilvēku var
droši paļauties. Tāds nekad nenodos un
nepievils.
Kara laikā nodevība ir dzīvības jautājums, miera laikā pievilšana ir cieņas
jautājums. Nokavēt mēģinājumu pie
jums – tas ir ārprāts. Tas īpašais Deiča
skatiens, ja ierodies kaut ar dažu seTEĀTRA VĒSTNESIS 2015/II

Felikss deičs: «man etīdes neko nedod, man viss ir galvā. ja ņemu tevi vai elīnu vāni, es zinu, ko no jums gribu un kurp jūs vedīšu.»
sarunā ar māru menniku. Foto – matīss markovskis
kunžu nokavēšanos! Es ļoti nobijos,
kad pateicāt, ka vairs neko nestudēsit.
Bet, par laimi, nākamsezon jūs studēsit Gorkija Zikovus. Kā izvēlaties, ko iestudēt?
Man pats svarīgākais ir aktieris. Ja
esmu kaut ko izdomājis ar šo aktieri, es
ņemu lugu. Neizvēlos lugu tāpat vien.
Tāpēc ļoti ilgi pielāgojos. Es nevaru paņemt lugu, kas man ļoti patīk, ja man
nav aktiera.
Kas ir jūsu aktieri?
Daudzi uzskata, ka mani aktieri ir
Dace Everss un Tālivaldis Lasmanis, bet
es tā nevaru teikt.
Kāpēc?
Jo viņi ir strādājuši ar daudziem režisoriem un ar visiem strādājuši labi. Dace ļoti labi strādā ar Māru Ķimeli. Kā es
pēc tā varu sacīt – tie ir mani aktieri! Nē.
Man nav manu aktieru. Jā, ir tādi, kuri
man ir tuvāki. Bet sajūta, ka tas ir mans
aktieris, tās nav. No jūsu kursa esmu
strādājis ar visiem – ar citu vairāk, citu
mazāk. Bet pateikt – tas aktieris ir
mans... Pirmkārt, aktieris jau neteiks –
mans režisors ir Deičs. Pilnīgs sviests! Jo
aktierim ir jāstrādā ar visiem režisoriem.
Tāpat kā man ir jāstrādā ar visiem aktieriem.
Ja runājam par lugām, kas ir mūsdienu dramaturģijas problēma?
Tā pat nav īsti problēma. Saproti, kas
par lietu – tas ir cits domāšanas veids.
Mūsdienu cilvēkiem ir klipveida domāTEĀTRA VĒSTNESIS 2015/II

šana. Fragmentāri pat ļoti interesanti,
bet tajā nav vēriena, nav skata no putna
lidojuma. Tāpēc, ja atnāktu kāds spēcīgs
dramaturgs, kurš spētu to visu savienot,
izveidotu sistēmu, daudz kas nostātos
savās vietās.
Kas jūs ikdienā spēj sakaitināt?
Man derdzas nekaunība. Tas var
man likt aizsvilties, kaut arī esmu bijis

Ļoti daudz ko attiecībās ir mainījusi
nauda.
Zinu kolēģus, kas vispār neiet uz citiem teātriem. Un tas nav tikai laika trūkuma dēļ. Arī es agrāk skatījos visu. Bet
tagad iet un lūgties, un teikt, ka esmu
Valmieras teātra režisors… Visvairāk žēl
un kauns, ka neapmeklēju vairs pat Māras izrādes, agrāk spējām noskatīties

CILVĒKS, KURŠ GATAVS RISKĒT,
KURŠ GRIB SEVI PĀRBAUDĪT, TAS
MAN IR LABS AKTIERIS
ļoti mierīgs. Nekaunīga un nekrietna izturēšanās pret cilvēkiem – to es neieredzu. Tas var mani mirklī izvest no pacietības. Varu cilvēkam piedot jebko, bet to
gan ne.
Vai jums ir draugi ārpus teātra?
Paldies Dievam, vēl ir. Kaut gan visa
dzīve ir teātrī.
Ar ko atšķiras tagadējā teātra atmosfēra no tās, kas bija jūsu jaunībā?
Pirmām kārtām visi bija vairāk kopā,
teātrī rīkoja kopējus pasākumus, tos pašus «kapustņikus» ieskaitot. Tagad tas
nav iespējams, jo cilvēki neredz cits citu,
nesatiekas. Ir pavisam citas prioritātes.

savstarpēji visas. Un ļoti žēl, ka neesmu
redzējis Māras Aspaziju.
Vai jums nekad nav gribējies audzināt savu kursu?
Un kā vēl. Ļoti gribējās. Bet nu jau
par vēlu. Tas bija sapnis, kas tā arī nepiepildījās.
Vai ir kāda vieta, kurp jūs gribētu
aizbraukt?
Jā, uz Barselonu. Tā ir ļoti skaista
pilsēta. Esmu tur jau bijis. Tā ir unikāla vieta. Pirmkārt jau Gaudi. Augstuma sajūta. Brīvības sajūta. Un tur ir
arī silti. Man tas ir būtiski. Man nepatīk salt. 6
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Intervija

ĶERMENIM IR
SAVA DZĪVE
Ar Liepājas teātra aktieri Rolandu Beķeri
sarunājas Edīte Tišheizere

olands Beķeris
ir pusceļā no
jaunā aktiera
uz vienkārši labu aktieri – nupat beidzas piektā sezona, kopš Liepājas teātrī ienāca tam īpaši audzinātais
kurss, kas bija mācījies kaimiņos –
Klaipēdas universitātē. Kursa vadītāji
bija Vītauts un Velta Anuži – lietuvietis
un latviete, kas brīvi runā abās brāļu
valodās. Un, lai arī aktiermeistarības
priekšmeti tika mācīti latviski, šim
kursam piemīt kāds netverams «akcents». Gribētos to nosaukt par ķermeniskumu – un Rolands tam ir labs pierādījums. Viņš ir viens no šā kursa visvairāk pamanītajiem aktieriem, par
Jukuma lomu Minhauzena precībās ticis līdz nominācijai Gada jaunais skatuves mākslinieks, spoži nospēlējis
Uģi Indulī un Ārijā, neaizmirstams arī
sīkās lomiņās. Man personiski sekot
viņa un pārējo «klaipēdiešu» skatuves
dzīvei ir divkārt interesanti, jo biju viņu iestājeksāmenu komisijā.
Edīte Tišheizere. Kurā brīdī tu
nogriezi garos matus – līdz pusmugurai –, ar kādiem iestājies Liepājas
kursā?
Rolands Beķeris. Otrajā gadā pēc
iestāšanās universitātē. Netiku klāt tēlam – sāku ar kājām, pieliku klāt rokas,
tieku līdz matiem… neko es nevaru izdarīt! Uzliku brillītes – nekā… Sapra56

tu, ka jāgriež nost mati. Nogriezu, ienācu auditorijā, un pasniedzējs Anužis uzreiz iekliedzās (gluži automātiski
atdarina Vītauta Anuža balsi un akcentu): Velta, Velta, paskaties! – Es esot
bijis izliets viņu kursabiedrs.
Sandis Pēcis vispār nogrieza uzreiz
uz nullīti.
Ko jums simbolizēja tie garie mati?
Toreiz to nemaz tā neaptvēru. Mēs
abi ar Sandi mācījāmies Cēsu Valsts
ģimnāzijā eksaktajā klasē. Tie, kas virzījās uz zinātni, izskatījās pilnīgi citādi. Mēs gribējām atšķirties: klausījāmies hipiju mūziku no 60. – 70. gadiem, interesējāmies par alternatīvo
domāšanas veidu. Tad vēl klasesbiedrene pasauca uz amatierteātri. Nu, un
tad uz mums tā skatījās caur pirkstiem
– tie jau no teātra. Piedalījāmies visādos pasākumos, tāpēc mums piedeva
slikto mācīšanos.
Tas, kā jūs abi ar Sandi stājāties
kursā, nu jau ir leģenda. Labi, ka jūs
bijāt iepriekš atbraukuši uz konsultāciju – pilnīgi normāli čaļi, organiski,
sakarīgi. Un pēkšņi uz eksāmeniem
ierodaties ar kaut kādu iestudētu
programmu – pilnīgi aizvēsturisks
provinciālisms. Ārprāts! Kā jums
kaut kas tāds ienāca prātā?
Jā, jā! Acīmredzot domājām, ka tā
ir pareizi! Nesen skatījos raidījumu,
kur Prāta vētra teica, ka viņi nebūtu

braukuši uz Eirovīziju, ja zinātu, kas
tas ir. Bet viņi nezināja, kā vajag uzvesties tajā popmūzikas pasaulē. Mēs
arī nezinājām, kā vajag. To, ka kaut kas
nav kārtībā, es sapratu, kad pretī nāca
Maija Romaško un prasīja, ko esmu salietojies!
Tev vispār bija kāds priekšstats
par teātri?
Man šķiet, ka jā. Jo es jutu, ka tas,
ko mēs darījām amatierteātrī, nav pareizi. Mamma bieži brauca uz teātri un
ņēma mani līdzi. Redzēju tik daudz
sliktu izrāžu! Bet bija arī labas, un to
atšķirību sāku just jau tad. Un aktierspēlē arī. Man ļoti patika un iedvesmoja Uldis Anže. Sēdēju un domāju:
kā var tik labi sanākt! Jā, es nezināju,
kā var nonākt līdz tādai aktierspēlei,
bet jutu, ka ir kaut kāda kvalitāte, līdz
kurai ir jātiek. Tāpēc arī iestājos aktieros.
Tu pieminēji kājas, rokas, matus.
Tu būvē tēlu no «ārpuses» vai no
«iekšpuses»?
Klaipēdā tēlu mēs būvējām stipri
no ārpuses. Kad iestudējām diplomdarbu Mīla, džezs un velns, tas galaprodukts, man liekas, vispār nebija
domāts skatītājiem, mums vajadzēja
nonākt līdz tādam sakāpinājumam,
līdz kādam teātrī var nonākt ļoti reti.
Pēc tam, taisot kādu smalkāku lomu, ir
vieglāk, jo esmu jau bijis tajā milzīgajā
amplitūdā. Tagad, kad man bija jāspēTEĀTRA VĒSTNESIS 2015/II

rolands beķeris: «mēs vērojam ķermeņus, likteņus, stāstus. vecos aktierus vērojam. viņi arī mūs vēro.» Foto – edgars pohevičs

lē izrādē Zelta pods, domāju – ak dievs,
atkal liela, spēcīga forma, es nespēšu
to piepildīt. Bet izrādījās, ka Klaipēdas
skola man devusi labu pieredzi. Bet
vispār tikai pēdējā laikā sāku lomu apzināti veidot no iekšpuses. Man gribas,
lai katrs mēģinājumu process ir citādāks, gribas, lai nebūtu ērti.
Kā tev liekas, vai Indulis un Ārija
arī ir formas izrāde?
Kā uz to skatās. Tā ir tāda valoda…
Vienreiz Sergejs Zemļanskis mūs pasauca zālē un lika katram stāstīt par
savu tēlu. Un pēc tam pajautāja: un
kur tu to redzi tajā, ko dari uz skatuves? Tad sapratu, ka monologs vai dialogs ar partneri… tas jau notiek, tikai
citā valodā, caur formu.
Tavs Uģis krīt no šautriņu lietus.
Paklau, kā ir mirt uz skatuves?
Jāatbild ātri un godīgi? Tas ir kā savas bēres ieraudzīt. Mani vienmēr ir
interesējis, kā būs – vai spēlēs orķestris, ko teiks. Un tu skaties no augšas,
kāds ir bijis tavs mūžs. Ir skumji, bet
tāpēc, ka sāp Ārijai, sāp Indulim. Viņi
ir paņēmuši tavas pēdējās emocijas.
Saproti, aktieris jau nebauda savu spēli no malas – re, cik labi nospēlēju! Nekaifo par sevi. Bet, kad esi «miris», tev
ir iespēja paskatīties uz sevi no malas,
sajust situāciju! Tā ir laba sajūta. Konstantīns Bogomolovs Blasterā saka, ka
līķis izstaro tukšumu. Man liekas, ka
miris tēls uz skatuves izstaro vēl dzīTEĀTRA VĒSTNESIS 2015/II

vāku cilvēku, vēl lielāku siltumu.
Pēc tam jau vēl jāpaliek uz paklanīšanos.
Jā, tā ir dīvaina sajūta. Līdzīgi kā,
piemēram, tu skaldi malku, esi saskaldījis, tev vēl ir enerģija, bet viss – malka ir beigusies. Tāda sajūta: vai nav vēl
kaut kas, ko es varētu padarīt. Vai kā
hokejā – esi nonācis no laukuma, bet
gribi vēl iet un palīdzēt. Es gribētu vēl
spēlēt, dodiet man vēl kādu ainu!
Tev vispār ir bail no nāves?

ir izdomājusi par nāvi tādu «fišku»: viņa sapratīs kaut kad, kaut kur, citā
dzīvē.
Un tad domāju – vai man jābaidās
no nāves? Vai man jābūt ticīgam? Vai
tad, ja ticēšu, es sapratīšu, kas ir nāve?
Vienīgais – ja tu kādu mīli, kādam pieķeries, tad tā materiālā dzīve kļūst svarīgāka. Bet no otras puses… Nē, man
tā kā nav īsti bail.
Teātris jau arī to iemāca. Ja ar tevi
kaut kas notiek, tu aizej no teātra, pēc

KURŠ TAD NEVAR ZIRGU
NOSPĒLĒT!
Tas mainās pa gadiem. Nonācu pie
slēdziena, ka mēs par to nedomājam
visu laiku, bet padomājam un – noliekam plauktiņā. Aizbraucu pie savas
deviņdesmitgadīgās omes un kaut ko
rādu viņai planšetdatorā. Un skatos,
ka viņa… neredz, lai arī ar acīm viņai
viss kārtībā. Viņa skatās uz to aparātu
un saka: «Zini, nerādi man tagad to,
Rolandiņ. Kad nomiršu, es nākošajā
dzīvē iemācīšos šitos aparātus.» Viņa

nedēļas viss ripo tālāk.
Vai jūs vēl jūtaties kā vienots
kurss?
Domāju, ja mūs kā partizānus spīdzinātu…
Nu gan tev salīdzinājumi!
…un prasītu, kam mēs ticam, tad
katrs no sešpadsmit atbildētu savādāk.
Man liekas, ka ļoti daudz kas nebija tā,
kā bijām iedomājušies, bet mūs tam
gatavoja. Mūsu pasniedzēji vienmēr
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teica, ka visādi var būt. Sākumā nebija
intrigas, pēc tam bija, un tad sapratām, ka tas ir mūsu lauciņš un pašiem
vien jāravē. Pie tā strādājam. Kolektīvs
turpina saliedēties. Zini, kas mēs
esam? Novērotāji.
Novērotāji kā karā, kad notiek
kaujas?
Protams! Arī! Mēs vērojam ķermeņus, likteņus, stāstus. Vecos aktierus
vērojam. Viņi arī mūs vēro. Mēs uzsūcam cits no cita labo un reizē arī ne tik
labo.
Cik daudz tu atļaujies pats sevi vērot?
Tas ir ļoti labs jautājums. Katru
dienu ir savādāk. Vienu dienu es it kā
aizslēdzos…
Pats pret sevi?
Jā, jo jūtos ievainojams. Ne kā aktieris, bet kā cilvēks. Un tad tas gribot
negribot tiek uznests arī uz skatuves.
Dažreiz tas palīdz lomai, bet citreiz
traucē. Brīžiem ir labi aizslēgties. Tikt
skaidrībā par sevi. Mēs taču katru dienu esam savādāki.
Tev ir kādas «sarkanās līnijas»,
kaut kas tāds, ko tu no sevis uz skatuves nerādītu?
Man liekas, ka nē. Esmu gatavs atklāties. Tieši tāpēc jau gāju uz aktieriem, lai parādītu katru savu stūrīti,
atklātu slēptās emocijas.
Tu sevi vispār pazīsti?
Nē. Neviens jau tā īsti sevi nepazīst.
Viendien tā filozofēju. Man likās,
ka man oža palikusi sliktāka. Bērnībā
tā bija daudz spēcīgāka. Atceros smaržas, bet tagad, kad sajūtu, – tās ir it kā
blāvākas. Un tad sapratu, ka ne jau oža
man ir sliktāka. Bet gan tas, ka bērnībā
tās smaržas saodu pirmoreiz. Tās bija
kā koncentrāts. Arī tagad, ja kaut ko
daru pirmo reizi, tā sajūta ir spēcīga,
tu to piefiksē un saglabā, bet, nākamreiz jūtot, tā kļūst blāvāka.
Otrā reize ir blāvāka. Bet, lomu
spēlējot, taču ir otrā, trešā… padsmitā reize.
Artūrs Skrastiņš teica – galvenais,
ka vienā mēģinājumā izdodas aizskart
dvēseles stīgas, pēc tam jau tu vari saspēlēt. Paga, paga, domāju, vai tad tu
no divdesmit trīs mēģinājumiem vienreiz liec nodrebēt dvēselei un pēc tam
zini, kurp jāiet? Tad jau tev nemaz nav
mērķis katrreiz aiziet tā, līdz galam.
Sāku domāt, kā ir man. Diezgan līdzīgi. Ir bijis mēģinājums, pēc kura gāju
mājās un purēju aiz pārdzīvojuma, bet
nākamreiz jūtu, ka reāli atstrādāju iepriekš pārdzīvoto. Staņislavskis arī,
man liekas, teica, ka ir aktieri, kas
vienreiz nospēlē, un ir tie, kas spēlē
katru reizi. Visi grib to otro variantu,
lai spēlē katru reizi. Bet tā jau nav. Aktieri iet uz to, lai katru reizi nospēlētu,
bet ir ļoti grūti aizskart sevi tā līdz
sirds dziļumiem.
Tad tu sāc sīkumos meklēt nianses.
Mēģini sevi izsist no ērtuma. Mans ko58

lēģis Sandis arī pieder pie tiem, kas
bišķi upurē kādu ainu tikai tāpēc, lai
kā aktieris, kā cilvēks iegūtu jaunu
smaržu, jaunu sajūtu lomai. Tas tevi
uztur tādā konfliktā ar lomu, dod adrenalīnu.
Loma nevar reizēm būt stiprāka
par tevi pašu?
Tas ir tas pats jautājums par sevis
pazīšanu. Tu jebkurā gadījumā ņem
no sevis, tikai tevī iekšā ir citu cilvēku
tēli jeb raksturi, kurus esi pirms tam
absorbējis. No filmām, no grāmatām,
no dzīves. Un, ja tev no dabas ir dots to

lai savukārt tas parādītos rezultātā.
Bet, ja cilvēki nezina, ko dara, tā, manuprāt, ir slikta režija.
Kāpēc tad neprasi?
Es prasu! Un viņš atbild, bet tikpat
tas kontakts nerodas. Varbūt puse izrādes ansambļa viņu vispār nesaprot.
Ļoti reti ir gadījumi, ka pilnīgi visi zina
savu uzdevumu, zina, ka var izdarīt to,
ko režisors prasa. Viņi nezina, ko tur
dara. Tā man liekas slikta režija. Jo,
ejot ar draugiem uz parku pastaigāties, es zinu, ko daru – es eju pastaigāties.

STUNDU STĀVĒT UZ TRAMPLĪNA
UN NEDRĪKSTĒT LĒKT  PĒC TAM
TU TĀ ARĪ NENOLĒKSI
visu saglabāt, tad tevī reizēm atrodas
kaut kas, ko nepazīsti. Pats brīnos – no
kurienes tas nāk? Es ļaujos un pēkšņi
saprotu – tas ir tas čalis laukos!
Mani vecāki maz skatās manas izrādes. Tēvs ir redzējis labi ja pāris izrāžu. Man liekas, viņš nejūtas ērti, jo
mani tajās nepazīst. Esmu bijis kaut
kāds noteikts Rolands saviem vecākiem, un tagad viņš zina, ka esmu izaudzis, bet redz mani pilnīgi nepazīstamu uz skatuves. Un tas laikam baida
– it kā mēs būtu sveši.
Bija laiks, kad Egonam Dombrovskim bija ļoti ekspresīvas lomas – Pīļu
medībās, Jurčiks Hananā. Un pēkšņi
pieķēru sevi pie domas – es taču viņu
pazīstu tikai tādu, kāds viņš ir teātrī.
Bet ja nu viņš tāds ir arī dzīvē? Bišķi
bail no tāda psihopāta! Es negribētu
būt viņa draudzene tādos brīžos! (Smejas.) Bet man jau ir bijis tāpat – Mīlā,
džezā un velnā… Pasniedzēji man teica: tu izvelc to psihu no sevis, iepazīsti
un noliec plauktiņā. Un tad tas vairs
īsti neesmu es, viņu esmu norakstījis.
Tā, kā noraksta izrādes, kad tās ir nospēlētas.
No katras izrādes paņemu un saglabāju kādu lietu. Man ir tāds maciņš
ar visādām lietām. Tā es no lomas atvados.
Tu neskaties uz sevi no malas?
Tas ir ļoti slikti, ja aktieri tā dara.
Mēs cits citam to mēdzam teikt, jo to
jau var just. Bet gadās. Tas ir tad, ja neesi salicis aktierspēles pamatiņus vai
ir slikta režija.
Ko tev nozīmē slikta režija?
Slikta režija, man liekas, ir tad, kad
divi cilvēki sanāk kopā un grib kaut ko
uztaisīt, bet nav izrunājuši visu līdz
galam. Ir izņēmuma gadījumi, kad tas
jau no sākuma ir bijis sarunāts kā darba procesa mērķis, piemēram, Bogomolova Stavangerā visu neizrunājām,

Un ko tu dari, kad nezini, ko darīt?
Tad sākas «strādāšana»: aktieris
vairs nav brīvs, viņš sāk vērtēt – kaut
ko. Jo aktieris jau ir gudrs, viņš zina, kā
virzīt publikas uzmanību, kā likt tai
kaut ko sajust. Vispirms viņš cenšas
noņemt uzmanību no sevis, bet parasti sanāk tieši otrādi.
Vai tad tā nav tavas profesijas daļa
– zināt savu uzdevumu?
Jā, bet ir virsuzdevums. Piemēram,
varu braukt makšķerēt, pa ceļam iebraukt Statoilā, sakauties, iekāpt laivā
ar zilu aci, salauztu roku, bet man
vienalga būs uzdevums – braukt makšķerēt. Vari visu ko darīt, bet galu galā
ir jāizdara tas galvenais. Ja ne, tu bezjēdzīgi rosies, lai to noslēptu.
Manuprāt, tas tā ir jaunajiem. Vecie kaut kā māk vismaz vienā mēģinājumā pastumt citus malā, lai noprasītu: kas man tur ir? Ja režisors nedzird,
prasa otro, trešo reizi, un beigu beigās
dabū to savu skaidrību. Bet jaunie bieži vien nobīstas. Man pašam tā ir bijis.
Bet esmu sapratis no pieredzējušiem
aktieriem: vispirms tu mēģinājumā
domā par savu lomu, pēc tam – par visu pārējo. Ja ar tēlu kaut kas nav kārtībā, to jūt arī skatītāji, un enerģētika
neapmainās.
Inga Apine man nesen intervijā
teica, ka visnozīmīgākā viņai liekas
mazā Zelmiņas loma Indrānos.
Jā, es to labi saprotu! Tāda maza loma var būt tik mīļa, tā ir kā – bērnībā
neaizmirstama vasaras nometne, ko
visu gadu pēc tam atceries! Atceries tikai labo.
Tev ir bijusi tāda mīļa mazā lomiņa?
Man jau lielākoties tādas vien ir bijušas, to lielo nemaz nav tik daudz.
Tu esi spēlējis «nelaiķa Nikolaja
Popova zirgu» Čehova stāstos.
Ārprāts! Tā bija grūtākā loma, kas
TEĀTRA VĒSTNESIS 2015/II

rolands beķeris (uģis): «pirms Induļa un Ārijas izrādes esmu piekusis, jo ķermenis atceras, cik tas būs smagi.» vizbulīte – '
anete berķe. Foto – ziedonis safronovs
man ir bijusi! Mums kursā ir tāds teiciens – kurš tad nevar zirgu nospēlēt.
Tas ir tik grūti! Trešā plāna loma, kur
tu spēlē attieksmi pret lietām – tu dod
publikai norādes. Tev nav no kā atsperties, neviens nezina tā zirga «vēsturi», tu vienkārši mauc. Mēs bijām
četri – Sandis, Gatis Maliks un Ilze Jura. Kā mēs strādājām!
Pie Valda Lūriņa, kam parasti ir lielie ansambļi, mums ir tāds jociņš – tu
esi akmens. Ko tu spēlē? – Akmeni.
Tiem parasti ir vislielākā nostrādāšanās, daudz deju, pārģērbšanās, viņi ir
nostrādājušies slapji.
Kas Stavangerā ir grūtāka loma –
Ods vai autiskais Tomass?
Tomass. Tur ir fiziski grūti. Es sāku
izrādi, tad filmēju, tad man jāguļ, un
tad, kad visa uzmanība ir uz mani,
man vairs nepietiek koncentrēšanās,
lai iznestu to emociju. Manuprāt, Gatim Malikam ir līdzīgi šajā izrādē. Viņam izrādes vidū jāsāk runāt garš monologs, bet balss un ķermenis ir jau
noguris. Citreiz pat aizlūst balss. Ķermenis jau stundu ir gatavojies. Tas ir
kā stundu stāvēt uz tramplīna un nedrīkstēt lēkt – pēc tam tu tā arī nenolēksi!
Izrādē Gogolmogols Everitai Pjatai
un Agnesei Jēkabsonei bija visu cēlienu jāguļ un pēc tam jādzied. Tas esot
bijis nāves numurs!
Tev visu laiku eksistē tava ķermeTEĀTRA VĒSTNESIS 2015/II

ņa sajūtas. Tā ir Klaipēdas skola?
Varbūt. Tas varētu būt arī tāpēc, ka
mani vecāki ir bijuši profesionāli sportisti.
Mani priecē, ka mēs kā aktieri
esam citādāki nekā kolēģi Rīgā vai Valmierā. Ķermenis dod ļoti daudz. Ja tu
zinātu, kā esmu piekusis pirms Induļa
un Ārijas izrādes! Jo ķermenis atceras,
cik tas būs smagi. Mums ar Mārtiņu
Kalitu pirms tam vienmēr galva plīst
pušu. Tas ir ķermenis, kas atceras, ka

māli smagi. Tava apziņa saprot, ka nedarbojas, bet ķermenis iet tik smagiem
soļiem. Jo tavas domas nevar ietekmēt
ķermeni. Diez vai kādā citā profesijā
par tādām lietām būtu aizdomājies.
Tu sarunā vairākkārt pieminēji
vārdus «darbs», «strādāt» tādā negatīvā nozīmē. Kāpēc?
Īsti neuzskatu teātri par strādāšanu. Mani tas pacilā, jūtos dzīvs, man ir
iespēja mainīties. Man liekas, ka aktieriem nav pārāk daudz dzīves ārpus te-

MAZA LOMA VAR BŪT TIK MĪĻA
KĀ BĒRNĪBĀ NEAIZMIRSTAMA
VASARAS NOMETNE
tevi tūlīt sitīs, tev sāpēs, un – jau sāp.
Bet sākas izrāde, ieej tajā, un viss ir
kārtībā. Pēc izrādes pat neesi īsti piekusis. Adrenalīns! Aizej mājās, un tikai
nākamajā dienā sāk sāpēt.
Tāpat ir ar iziešanu no lomas. Ar
domām vari iziet, bet ķermenis atceras. Ķermenim ir sava dzīve. Bogomolovam bija labs piemērs. Metro ir eskalators, un, ja pie tā ir uzrakstīts, ka nedarbojas, tu sāc kāpt, un tas ir nenor-

ātra. Māra Ķimele vienreiz teica – labi,
ja aktierim ir daudz hobiju, tad viņa
krāsu palete ir daudz bagātāka. Aptvēru, ka tik daudz laika pavadām teātrī,
ka mums nekā ārpus tā īsti nav. Ko varēšu pastāstīt saviem bērniem? Par
jaunību. Par dzīvi. Kāds ir mans stāsts?
Ja man nebūtu teātra, kas tad es vispār
būtu…
Tāpēc gribu, lai teātris ir kaut kas
vairāk par darbu. 6
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LATVIJAS UN
MĀKSLAS
PATRIOTE
Dinai Kuplei – 85
ANDA BURTNIECE

ogad 1. aprīlī Dinai Kuplei, izcilai
Latvijas skatuves
māksliniecei, būtu
jubileja. Taču dižā
aktrise,
Tautas
skatuves māksliniece (1971), Bertas
Rūmnieces balvas (1993) un Triju Zvaigžņu ordeņa (2008) ieguvēja, dzīves gaitas beidza 2010. gada 2. maijā.
Ļoti šaurā dažu tuvāko draugu lokā
savā mazajā dzīvoklī Dina vēl paguva
nosvinēt 80 gadu jubileju. Rīkot plašas
svinības teātrī viņa nevēlējās. Darbu bija pārtraukusi jau 2001. gadā. Atceros,
kā māksliniece jubilejas dienā priecājās,
kad telefoniski viņu apsveica Valsts prezidents.
Pēc jubilejas mēs vēl sazvanījāmies,
taču tikties vairs nesanāca. Dinas veselība nebija stipra, un viņa biežāk uzturējās meitas Artas ģimenē, kas dzīvoja Jūrmalā.
Esmu dienasgrāmatā atzīmējusi vairākas epizodes, kas raksturo mūsu ilggadējo draudzību. Dažas citēšu. «2. maijā
no rīta ap 8.00 mūžībā aizgāja mana tuvākā draudzene Dina Kuple. Artiņa (Dinas meita) man piezvanīja 9.00 un pateica šo sēru vēsti. Mēs ar tēti posāmies
ceļā uz baznīcu. Dina esot aizgājusi
smagi, nevienu vairs nav pazinusi. Pēdējais laiks viņai bijis grūts.
Bet es, ierodoties baznīcā, iegāju pie
mācītāja Jura Rubeņa un lūdzu viņu aiz60

lūgt par Dinu Kupli. Viņš to arī izdarīja.
Rubenis pazina Dinu labi, jo viņi Tautas
frontes laikā bija aktīvi sadarbojušies.
Arī Dina man par to tika stāstījusi.
Dzīve neapstājas. Artiņas un Raimonda dēli Krišs, Dāvis, Toms un Gustavs turpinās un paplašinās savas vecmāmiņas dzimtu. Tā sazarosies un palīdzēs plaukt Latvijai, kuru Dina tik ļoti
mīlēja.
Izvadīja Dinu Kupli no Dailes teātra
Mazās zāles. Aktieri stāvēja goda sardzē.
Marina Janaus pie zārka teica sirsnīgus,
kodolīgus, dziļi izjustus atvadu vārdus.
Tie būtiski raksturoja Dinas Kuples izci-

lēto lomu klāsts ir raibs un daudzveidīgs, strādājot Dailes un Jaunatnes teātrī, arī filmējoties. Uzskaitot vien tās sasniegtu vairākus desmitus.
Tomēr cenšoties raksturot Dinas
Kuples radošo darbību, jāuzsver daži
būtiski fakti, jāpiemin viņai tuvākie
jaunrades meistari, kas īpaši svarīgi, jo
viņi lielā mērā ietekmējuši viņas mākslas gaitas un veicinājuši profesionālo izaugsmi. Pēteris Pētersons un Gunārs
Priede. Visi trīs prata novērtēt cits citu.
Dina Kuple Dailes teātrī sāka strādāt
pēc Teātra fakultātes beigšanas 1955.
gadā. Latviešu dramaturģijā tajā pašā

TIKPAT KĀ KRONI GALVĀ VIŅŠ
MAN UZLIKA, SACĪJA PATI
AKTRISE PAR ŠEN TE LOMU
lo personību. Skatuves mākslinieci atminējās arī vēl citi aktieri.
Meža kapu kapličā mācītājs teica
svētrunu. Dinu Kupli guldīja blakus vīram Edgaram Tonam.»
Atmiņu lāde ir kā neizsmeļama aka,
un Dinas Kuples mūžs ir notikumiem
un pārdzīvojumiem bagāts. Tajā netrūkst ne sāpju, ne prieka. Teātrī nospē-

gadā ienāca arī Gunārs Priede. Viņa pirmo lugu Jaunākā brāļa vasara iestudēja
P. Pētersons, izvēloties Dinu Kupli Ērikas
lomai. Tā sākās viņu kopīgā sadarbība.
Dina stāstīja, ka esot spēlējusi sešpadsmit Priedes lugās. Pēc Ērikas sekoja Elga (Lai arī rudens, 1956), Gundega (Normunda meitene, 1958), Viktorija (Vikas
pirmā balle, 1960) un vēl citas. SadarbīTEĀTRA VĒSTNESIS 2015/II

dina kuple tā iedziļinājās lepnās, pašapzinīgās šteina kundzes būtībā, ka likās – māksliniece uzšķērda viņas dvēseli un sirdi.
Saruna Šteinu namā par klātneesošo fon Gētes kungu (1982)
TEĀTRA VĒSTNESIS 2015/II
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ba ar Pētersonu un Priedi lielā mērā veicināja un nostiprināja Dinas Kuples uzskatus, izpratni un profesionālo izaugsmi. Viņi teātrī ienāca kā jaunu ceļu meklētāji. Īpaša nozīme šai ziņā ir Pētera Pētersona darbībai.
Dina Kuple spēlēja galvenās lomas
režisora lielajos inscenējumos. Spīdolu
Ugunī un naktī (1965) Meiteni, Studenti
un Svešo Motociklā (1967), Nastasju Fiļipovnu Idiotā (1969). Aktrise aktīvi sadarbojās un atbalstīja Pētersonu jaunu
lomu un ideju meklējumos. Man tuva
bija viņas Spīdola toreiz kritizētajā
Uguns un nakts izrādē. Viņa šai tēlā dega kā gaismas stars scenogrāfiski smagnējā iestudējumā. Skatījos to ar interesi
un sirdssāpēm vairākkārt. Ne velti Gunārs Priede rakstīja dienasgrāmatā: «Dina Kuple un Lidija Freimane ir izcilākās
aktrises šodien.»
Dina Kuple ar Pētersonu labi sapratās. Atceros, kā mēs kopīgās pārrunas
turpinājām arī Dinas mājās, kur režisors
mēdza iegriezties. Tās bija spraigas debates ar viņu galvenajā lomā.
Pētersona lielie inscenējumi prasīja
daudz laika un darba, tāpēc teātrī sākās
nemieri aktieru vidū, kaut izrādes bija
apmeklētāju pieprasītas. Piemēram, tas
pats Motocikls, kurā skanēja Imanta
Kalniņa komponētā Imanta Ziedoņa
dzeja un kas atmiņā palikusi uz mūžu.
Tāpat kā Motocikls ar Imanta Kalniņa mūziku, izcils bija Fjodora Dostojevska Idiots, Kurta Fridrihsona vizualizēts.
Es gāju uz šo izrādi kā uz dievkalpojumu. Dina Kuple arī to vērtēja kā Pētera
Pētersona režijas augstāko virsotni. Aktrise tajā veidoja Nastasjas Fiļipovnas
tēlu. Atceros viņu tumšās drānās tērptu,
kā lepnu, neatkarīgu, izaicinošu dāmu.
Dina Kuple aktīvi piedalījās un panākumus guva arī vairākās citās Pētersona izrādēs, taču vēlos uzsvērt, ka Pētersons bija pirmais, kas pievērsās Bertolta Brehta dramaturģijai, iestudēja
Krietnais cilvēks no Sečuānas (1958),
galveno dubultlomu Šen Te un Šui Ta
uzticēdams Dinai Kuplei. «Tikpat kā
kroni galvā viņš man uzlika,» sacīja pati
aktrise par šo lomu. Viņai tas bija krietns
pārbaudījums – asi groteskā formā spēlēt vienlaikus divas lomas: maigo, sievišķīgi pievilcīgo Šen Te un negaidīti ātri
pārvērsties skarbajā, nežēlīgajā pretmetā Šui Ta ar kokainām kustībām un rupju balsi. Arī bārda un parūka noderēja.
Taču abu kopīgai sadarbībai Dailes
teātrī pienāca beigas. Jo, kā Dina Kuple
sacīja, Pēteris Pētersons tika padzīts. Viņa meklējumi un jaunu formu izveide
tolaik neguva atsaucību un atbalstu
nedz kolektīva vairākumā, nedz augstākās iestādēs. Tas bija smags laiks režisoram.
Dina vēl kādu laiku turpināja strādāt
Dailes teātrī, taču galu galā izšķīrās par
citu iespēju un pārgāja uz Jaunatnes teātri. Tas vienīgais tolaik atbalstīja Pēteri
Pētersonu, piedāvājot viņam darbu.
Tur tapa vairāki spoži režisora iestu62

dējumi, kuros piedalījās arī viņa iecienītā aktrise Dina Kuple. Sākās ar Pētersona lugas Bastards (1978) uzvedumu, kuru iestudēja pats autors, Agnes lomu uzticot Dinai. Šis tēls, manuprāt, veidojās
kā paša autora prototips – sabiedrībā,
kas viņu un viņas (Agne) darbu nespēj
īsti novērtēt un pieņemt.
Taču viens no spožākajiem Dinas sasniegumiem Jaunatnes teātrī bija saistīts ar Pētera Haksa lugu Saruna Šteinu
namā par klātneesošo fon Gētes kungu
(1982), ko iestudēja Pētersons ar Ilmāra
Blumberga scenogrāfiju un Dinu Kupli
vienīgajā Šteinas kundzes lomā. Tā bija
unikāla izrāde, skatījos to vairākkārt, un
katru reizi Dinas varone atšķīrās no iepriekšredzētās. Brīžiem likās – tā taču
nav Dina Kuple. Sēdot krēslā, viņa tajā
grozījās, mainīja pozas vai pēkšņi apsēdās rampas malā, runājot ar skatītāju.
Aktrise tā iedziļinājās šīs lepnās, pašapzinīgās dāmas būtībā, tik niansēti smalki atklāja viņas slēpto jūtu un emociju
pasauli, sāpes un prieku, sievišķīgo neaizsargātību, vieglo ievainojamību, mazās viltībiņas un pašpārliecinātību par
savu taisnību, ka likās – māksliniece uzšķērda viņas dvēseli un sirdi.
Tik daudz lomu un iespaidu... Labāk
izvēlēšos pāris dienasgrāmatas ierakstus no 1985. gada. «Šodien, 26. februārī, skatījos Jaunatnē G. Priedes Centrifūgu (Ādolfs Šapiro rež., Andris Freibergs scen.). Dina Kuple Irmas lomā –
centrā. Satriecoša izrāde. Dina nospēlē
manu mammu... Es domāju, ka sirds no
sāpēm salūzīs. Tautas traģēdija. Vienā
pusē krievi, otrā vācieši, pa vidu nelaimīgie latvieši, kuri nevienam no viņiem
nav vajadzīgi. Bet mūsu zeme un jūra.
Dekorācija satriecoša. [..] Izrāde uz asociācijām.»
Bet 28. februārī – «Pirmizrāde
Centrifūgai. Bijām ar Jānīti. Priede
šķiet gandarīts. Tā ir trīsdesmitā viņa
luga. [..] Vienīgā luga par tautas vēs-

trāciju, sevis turēšanu, lai neraudātu.»
Tik daudz izcilu, spožu lomu nospēlēts, tik daudz grāmatu izlasīts. Mēs
abas vienu laiku regulāri mainījāmies
ar grāmatām, kuras izlasa viena un dod
otrai. Bija laiks, kad labas grāmatas reti
laimējās nopirkt. Un dzeja. Es nezinu,
vai ir daudz latviešu dzejnieku, kuru
darbus Dina nezinātu. Viņas dzejas vakari bija brīnišķīgi. Vizma Belševica,
Imants Ziedonis, Elza Stērste, Jānis Liepiņš, Mirdza Bendrupe, Andrejs Eglītis
un vēl, un vēl citi. Eglītis pēc atgriešanās no emigrācijas Latvijā kādu reizi,
Dina man stāstīja, uzdāvinājis viņai savu grāmatu ar ierakstu «izcilai aktrisei». Tas notika pēc svinīga vakara, kurā viņa norunājusi trīs viņa dzejoļus.
Lasu vēl kādu ierakstu savā dienasgrāmatā. «Šodien dežurēju. Pēc
darba gāju pāri tiltam uz Raiņa muzeju, kur bija Annai Brigaderei veltīts
dzejas vakars. Maruta Stelmana stāstīja par Brigaderi, bet Ārija Stūrniece
un Dina Kuple runāja viņas dzeju. [..]
Pirmā sāka Stūrniece. Formāli labs
lasījums, bet viss pagāja garām, neviens dzejolis neaizķērās pašai un paslīdēja garām arī man. Žēl. Ar bažām
gaidīju, kas būs ar Dinu. Varbūt Brigadere vainīga? Nē. Dinas sniegums
vienkārši satrieca. Raudāju. Katrs
dzejolis vesela pasaule. Tāda domu,
asociāciju gūzma, ka varētu rakstīt
romānu. Dziļi, personiski, traģiski izskanēja dzejolis par tautu. Par savu
sāpi. Daba atklājās kā brīnums, tikko
skatīts kopā ar aktrisi. Neparasta pasaule, dziļa, bagāta.» Izteiksmīgi, izjusti, vienmēr individualizēti viņa runāja arī citu dzejnieku dzeju. Tie bija
domu, jūtu, pārdzīvojumu, prieka
piepildīti bagāti vakari.
Taču Dina Kuple bija arī īstena patriote. Kad sākās Tautas frontes laiks,
viņa aktīvi iesaistījās tās darbībā. Atce-

DINA PACĒLA VISUS AR MILZĪGU
SPĒKU. PĀRCILVĒCISKU. VIŅA
PIEPILDĪJA VISU SKATUVI
turi šajā periodā. [..] Dina pacēla visus ar milzīgu spēku. Pārcilvēcisku.
Viņa piepilda visu skatuvi. Finālā traģiskās sajūtas arvien paplašinās. [..]
Dina priekšā uz krēsla. Šie rati, uz kuriem ir sakrautas gultas un citas
mantas. Tēlaini atklājas ceļš. Daudz
kas izrādē tiek stāstīts ar mizanscēnām, īpaši nozīmīgām finālā. [..]
Dina Kuple saka – šī izrāde viņai prasot milzīgu spēku un iekšēju koncen-

ros, 1991. gadā gulēju slimnīcā, tā bija
pustukša, jo tika taupītas vietas iespējamiem ievainotiem sadursmēs. Dina
mani apciemoja un stāstīja: naktīs bieži neguļot, regulāri dežurējot uz barikādēm. Mūsu valsts, tās brīvība un neatkarība bija un palika viņai dārga un
nozīmīga visu mūžu.
Latvija ir, bija un būs, pateicoties
tādiem cilvēkiem kā Dina Kuple.
Bet man viņas joprojām pietrūkst. 6
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LIELAIS
KĀRLIS
Varoņtenoram Kārlim Zariņam – 85
ANDRIS BLAUMANIS

iņa vārdu zina
pat tie, kas
Operas teātrim mēdz iet
tikai garām.
Un pat Edgara Liepiņa kādreiz dziedātajā populārajā ziņģē par trim runčiem ir
pieminēts Kārlis Zariņš.
Bet man bija laime ilgus gadus dziedāt ar viņu kopā uz vienas skatuves vai,
pareizāk sakot, piedziedāt viņa izrādēs.
Kad sāku savas solista gaitas, Kārlis Zariņš jau dziedāja gandrīz vai visas galvenās tenora partijas. Tajā laikā dziedāja
arī Miķelis Fišers un strauji uzlecošā
zvaigzne Jānis Zābers, kuru gan diemžēl
pāragri pieveica smaga slimība. Bet patiesībā visu repertuāra slodzi pamazām
pārņēma un uz saviem pleciem iznesa
Kārlis Zariņš.
Ja man gadījās būt vienā izrādē ar viņu un kādā cēlienā biju brīvs, no aizkulisēm bieži vien klausījos un vēroju «lielo Kārli» (kā mēs viņu saucām, lai nejauktu ar «mazo» – basu Kārli Miesnieku) un sajūsminājos par vareno skanējumu un spožo aktierspēli. Viena no viņa lomām, par kuru es jūsmoju, bija
Tanheizers. Īpaši mani fascinēja 3. cēliena skats pēc svētceļnieku atgriešanās no
Romas, kad Tanheizers novājējis, bārdas
rugājiem apaudzis, netīrs un izspūris,
svētceļnieka paltrakā ar kūju rokā bezcerībā un izmisumā tik satriecoši stāsta
par savu veltīgo gājienu, par pāvesta atteikšanos piedot viņa grēkus, ka šermuļi
TEĀTRA VĒSTNESIS 2015/II

skrēja pār kauliem skatoties un klausoties. Un es katrā izrādē gāju atkal un atkal noklausīties šo Tanheizera stāstu. Pa
šiem gadiem esmu redzējis ne vienu
vien Tanheizera izrādi dažādu teātru
uzvedumos, bet varu ar pilnu atbildību
teikt, ka Kārlis Zariņš bija labākais Tanheizers Eiropā un droši vien pasaulē.
Vēl viena loma, kuru centos katru
reizi no aizkulisēm noskatīties, bija Kārļa dziedātais Otello. Šī laikam gan ir viņa
labākā loma, kuras izpildījumā negribu
izcelt kādu atsevišķu epizodi, bet kura
kopumā ir īsts meistardarbs. Jau pats
Kārļa vizuālais tēls Otello tērpā un grimā varētu būt par šīs lomas etalonu.
Kad viņa mājā pie sienas ieraudzīju milzīga izmēra fotogrāfiju, kurā Kārlis redzams Otello lomā, pie tās negribot bija
jāapstājas kā muzejā pie izcilas gleznas
un ilgāku laiku tā jāaplūko. Bet ārējais
veidols nebūtu nekas, ja uz skatuves to
nepiepildītu ar izcilu dziedāšanu un aktierspēli. Vēl šodien skan ausīs Kārļa Zariņa jūsmīgā, kvēlā un vienlaicīgi maigas mīlas pilnā kantilēna 1. cēliena duetā ar Dezdemonu un greizsirdības un
izmisuma pilnais monologs 3. cēlienā.
1984. gadā mūsu teātra viesizrādēs Maskavā Kārlis Zariņš tika nosaukts par labāko Otello Padomju savienībā, tāpat kā
Vladimirs Okuņs par labāko Jago.
Mani vienmēr ir sajūsminājis arī
Kārļa Zariņa Herods Riharda Štrausa
operā Salome. Katrā izrādē, kad pašam
nebija jādzied, skatījos viņa Heroda, šī

baudkārā tēviņa, dialogu ar Salomi 2.
cēlienā. Šajā skatā viņš bija tik skaisti
riebīgs, ka to gribējās redzēt un dzirdēt
atkal un atkal. Un tad vēl šie bezgalīgi
garie teksti ātrrunas formā vācu valodā!
Taisni jāapbrīno Kārļa vokālā virtuozitāte, savienota ar meistarīgu aktierspēli.
Ne velti festivālā Vācijā, kur bijām 1992.
gadā, pēc izrādes vislielākās ovācijas saņēma nevis galvenie varoņi Salome un
Johanaans, bet Kārļa Zariņa dziedātais
Herods.
Jautāts par savu mīļāko lomu, Kārlis
atbild, ka svarīgākā viņam ir bijusi tā,
pie kuras viņš tajā brīdī ir strādājis, gatavojis to. Bet pēc neilgām pārdomām atzīst, ka mīļākā loma laikam gan tomēr ir
Radamess Džuzepes Verdi operā Aīda.
Un droši vien tāpēc, ka tā ir pirmā nozīmīgā Rīgā nodziedātā loma pēc atgriešanās no studijām Bulgārijā pie profesora Ilijas Josifova.
Bet savas dziedātāja gaitas viņš sācis
vokālajā studijā pie Operas tenora Osipa
Petrovska. Pēc tam Latvijas Valsts konservatorijā mācījies pie profesora Aleksandra Viļumaņa. Bet tur sākušies lieli
un karsti strīdi: kas Kārlis ir – baritons
vai tenors? A. Viļumanis uzskatījis, ka tenors, bet pedagogs Edgars Miķelsons
uzstāja – nē, baritons! Un 1957. gadā,
kad Rīgā viesojās slavenais itāļu tenors
Tito Skipa, toreizējais Filharmonijas direktors ar Kārli aizgājis uz viesnīcu pie
viņa, lai izšķirtu šo strīdu. Tito Skipa noklausījies Kārli un uzdāvinājis viņam sa63

kārlis zariņš pārliecinoši nospēlēja Hermani Pīķa dāmā (1966) – karsti un nelaimīgi
iemīlējušos virsnieku, kuru pamazām pārņēma maniakāla tieksme pēc bagātības
vu fotogrāfiju ar veltījumu: «Sveicu ar
panākumiem tenoru Kārli Zariņu!» Un
no tās dienas Kārlis nu ir tenors, bet šī
fotogrāfija ierāmēta stāv goda vietā Kārļa mājā.
Drīz vien Kultūras ministrija komandē Kārli stažēties Bulgārijā, un tur
1960. gadā profesora I. Josifova vadībā
tiek sagatavota Radamesa loma, kuru
viņš ar lieliem panākumiem nodzied Rīgā un pēc tam neskaitāmas reizes gan
Maskavā, gan citur bijušajā Padomju savienībā. Un faktiski ar to arī sākās Kārļa
Zariņa uzvaras gājiens pa Padomju Savienības un Austrumeiropas teātru skatuvēm. Pēc piedalīšanās Dž. Verdi Rekviēma atskaņojumā Drēzdenē viņam
piedāvā angažementu turienes operā.
Viņu neatlaidīgi aicina arī kļūt par Lielā
teātra štata solistu, bet Kārlim nav viegli
pamest ģimeni Rīgā un arī lielo darba
apjomu Rīgas Operā. Bet Lielajā teātrī
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viņš dzied gandrīz tikpat daudz kā Rīgā.
Un visbiežāk Maskavā dziedātie ir Hermanis Pētera Čaikovska operā Pīķa dāma, Manriko Dž. Verdi Trubadūrā, Radamess Aīdā u.c. Par Hermani maskavieši ir tādā sajūsmā, ka tas tiek pieprasīts vēl un vēl. Lielajā teātrī Hermaņa
pēdējā cēliena slavenā ārija «Kas mūsu
dzīve ir?» tiek dziedāta toni zemāk, t.i.,
la mažorā, bet Kārlis dzied oriģinālajā
toņkārtā, si mažorā. Kāds no vecajiem
Lielā teātra solistiem viņam saka: «Golubčik, eto opasno.» (Balodīt, tas ir bīstami – krievu val.) Bet Kārlim augstais si
mažors nesagādā nekādas grūtības un
skan vēl spožāk nekā parasti daudzos
teātros dziedātais la mažors.
Arī man ne reizi vien ir gadījies dziedāt kopā Pīķa dāmas izrādē tepat Rīgā,
un katru reizi mani ir pārsteidzis un satriecis Kārļa dziedātais Hermanis, izcils
gan vokāli, gan aktieriski. Viņš tik pārlie-

cinoši nospēlē šo karsti un nelaimīgi iemīlējušos jauno virsnieku, kuru pamazām pārņem maniakāla tieksme pēc bagātības, ka liekas, mums ir darīšana ar
kādu izcilu dramatiskā teātra aktieri. Un
divās pēdējās ainās Kārlis jau ir tik naturāls, ka viņa sejā un acīs es lasu gandrīz
patiesu ārprātu. Tāpēc arī Hermanis laikam ir Kārļa visvairāk dziedātā loma
Lielajā teātrī. Bet, ja tik bieži jālido šurp
un turp, tad arī notiek visādi starpgadījumi. Tā reiz uz Maskavu līdzvestais čemodāns ar Hermaņa kostīmu aizceļo uz
Novosibirsku. Lielajā teātrī visi kostīmi
Kārļa augumam ir par mazu. Kārlis zvana uz Rīgu, lai steidzami izsūta televīzijas uzvedumam speciāli šūtu kostīmu.
Arī Lielā teātra skroderiem tiek dots
kaujas uzdevums – dienas laikā uzšūt
kostīmu. Pirms pašas izrādes no Novosibirskas atceļo nomaldījies Kārļa kostīms, no Rīgas tiek atsūtīts televīzijas
kostīms, un arī Maskavas skroderi ir izpildījuši «partijas uzdevumu» un kostīms ir gatavs. Un tā nu Kārlis varējis izvēlēties no trim, bet viņš gan devis
priekšroku jau ievalkātam un iedziedātam Rīgas Operas kostīmam.
Pie šeit minētajām izcilajām Kārļa
Zariņa lomām vēl jāpieskaita Kanio Rudžēro Leonkavallo operā Pajaci, Hozē
Žorža Bizē Karmenā, Rūdolfs Džakomo
Pučīni Bohēmā un daudzas citas, kā arī
tenora partijas Ludviga van Bēthovena
9. simfonijā, Dž. Verdi Rekviēmā un citos lielās formas skaņdarbos. Viņš dziedājis arī gandrīz visās latviešu komponistu operās, sniedzis ļoti daudz solokoncertu. Es negribu uzskaitīt visas viņa
dziedātās lomas, bet laikam gan ir ļoti
maz to, kuras viņš nav nodziedājis, un
pie tam visaugstākajā līmenī. Liekas, ka
viņam vokālajā ziņā nebija nekādu
problēmu. Katrā mēģinājumā, kaut vakarā ir izrāde, viņš dziedāja tikai pilnā
balsī, ar pilnu atdevi un it kā rotaļādamies.
Es reiz Lielajā ģildē (toreizējā Filharmonijā) klausījos Dž. Verdi Rekviēmu un
pirms sākuma vēroju, kā iznāk solisti uz
skatuves. Lilija Greidāne un Maija Krīgena iznāk un apsēžas uz krēsla taisnas
kā sveces, kā paraugskolnieces eksāmenā. Kārlis Miesnieks apsēžas un sagumst, it kā visas pasaules smagums
nospiestu viņa plecus. Bet Kārlis Zariņš
atgāžas krēslā, pārmet kāju pār kāju, un
viņa publikai pievērstā, bezrūpīgā seja it
kā pauž: «Nu ko? Jums vajag bišķiņ uzdziedāt? Nav problēmu!» Tas ļoti spilgti
raksturo viņa spējas un varēšanu. Bez
šaubām, esmu pārliecināts, ka pirms izrādēm un koncertiem viņš izjuta tādu
pašu atbildību un gatavojās tikpat nopietni kā visi citi, bet no malas likās, ka
viņam viss ir tīrā «špicka». Kārļa dzīvesbiedre Regīna stāsta, ka bija dienas, kad
pirms īpaši smagām, nozīmīgām lomām mājās vajadzēja būt klusumam un
mieram, un tas arī tika respektēts.
Atceros, kā es pirms izrādēm vismaz
pusstundu bļaustījos, pēc tam dziedāja
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kārlis zariņš bija labākais Tanheizers eiropā un droši vien pasaulē. r. vāgnera Tanheizers (1964)
mana (Lilija Greidāne – red.), un beigās
vēl meita (Kristīne Blaumane – red.) ņēmās ar čellu. Kaimiņi vairākkārt ir zvanījuši pie durvīm, augšstāvā dauzījuši kājām grīdu vai apakšstāvā klapējuši pie
griestiem. Bet kā tad Kārlis? Viņa balsij
taču decibelu ir krietni vairāk! Kā tad reaģējuši viņa kaimiņi? Bet izrādās, ka viņš
ar savu absolūto dzirdi lomu gatavojis
klusumā, lasot notis kā grāmatu un it kā
iekšēji izdziedot. Tāpēc viņam muzikālā
materiāla apguvē nekad nevajadzēja
pianista – koncertmeistara palīdzību
un, kad sākās skatuves mēģinājumi un
orķestra caurlaides, Kārlis jau dziedāja
perfekti un vienmēr pilnā balsī.
Nevar neminēt arī Kārļa Zariņa pedagoģisko darbību Mūzikas akadēmijā,
kur viņš ir izaudzinājis daudzus jaunos
dziedātājus, kas dziedājuši dažādos Eiropas teātros: Ingu Pētersonu, Aleksandru Poļakovu, Jāni Sproģi, Jāni Kurševu, daļēji arī Sergeju Jēgeru u.c.
Vienu laiku Kārlis bija pat Operas direktors. Tas bija 90. gados, kad teātris tika slēgts remonta dēļ un izrādes notika
gan Dailes, gan Operetes teātrī. Toreizējais kultūras ministrs Raimonds Pauls
pierunāja Kārli Zariņu uzņemties teātra
direktora pienākumus. Daži cilvēki, nokļūstot augstos posteņos, kļūst iedomīgi
un vairs lāgā nemana tos, kas ir zemāk
par viņiem. Šajā sakarā nevaru nepieminēt Lielo teātri. Kad mūsu Opera 1984.
gadā viesojās Maskavā, mēs tikām brīdiTEĀTRA VĒSTNESIS 2015/II

nāti, ka nedrīkstam atrasties koridorā,
kurā ir Lielā teātra direktora kabinets.
Tikai nevaru saprast, kurš kuram būtu
pielaidis kādu sērgu, ja arī mēs uz brīdi
saskrietos ar Lielā teātra direktoru? Bet
Kārlis vienmēr ir palicis tas pats vecais
kolēģis, biedrs un draugs, postenis viņu
neizmainīja.
Tomēr Kārlis Zariņš mūsu Operas
direktora amatā sabija tikai kādu gadu
un atteicās no šā goda, jo bija ļoti grūti
savienot administratīvo darbu ar nopietnu un intensīvu dziedāšanu. Turklāt
90. gadi, brīvību atguvušās Latvijas pirmie gadi, sākās ar aktīvām mūsu Operas
viesizrādēm Rietumeiropā. Kārļa Zariņa vareno balsi beidzot iepazina gan Vācijā, gan Zviedrijā, gan Austrijā u.c. Dalhallas brīvdabas teātrī (Zviedrija) viņa
Kalafs pārī ar lietuvietes Irēnas Milkevičūtes Turandotu tā pārsteidza ap 4000
Dž. Pučīni operas skatītāju, ka viņi izbrīnā sacīja: «Nezinājām, ka otrpus Baltijas
jūrai ir tik labi dziedātāji.»
Kārlis ir arī devies individuālās viesizrādēs. 2003. gadā viņš vairākkārt dziedāja Grācā Riharda Štrausa operā Elektra. Tomēr, ja tev ir jau pāri 60 gadiem,
tad ir jau stipri par vēlu sākt veidot karjeru ārzemju teātros, kaut arī tev balss
skan brīnišķīgi. Bet 2000. gadā, savā 70.
jubilejā Kārlis nodziedāja Otello tāpat
kā savos labākajos gados. Pārskatot savu
dienasgrāmatu, es lasu, ka 2004. gadā
esmu sajūsminājies par Kārļa nodziedā-

to Kalafu vairākās izrādēs ar spožu augšējo do, bet Ismailu Dž. Verdi operā Nabuko viņš dziedāja vēl 2005. gadā.
Ne tik sen mūsu Operas koris sniedza koncertu Monako kopā ar Elīnu Garanču un šodienas spožāko varoņtenoru
Jonasu Kaufmani. Kad koris atgriezās, es
dažiem no viņiem jautāju, kāda tad bija
sajūta redzēt un dzirdēt superzvaigzni
Kaufmani tuvplānā? Un viņi uzreiz ar
sajūsmu atbildēja: «Kaufmanis dziedāja
par 200 procentiem!» Nu, lūk, tad es gribu tagad teikt, ka Kārlis Zariņš savā laikā
dziedāja par 199 procentiem. Tikai tas
bija tāds laiks, kad savus spožākos gadus Lielais Kārlis bija spiests pavadīt padomju valstī un nekur tālāk par Austrumvāciju netika laists. Un pat uz turieni biežāk brauca savējie, maskavieši, jo
tie tika uzskatīti par labākiem, bet galvenais – par uzticamākiem. Ja Kārļa Zariņa
karjera veidotos šodien, viņš neapšaubāmi ierindotos pasaules labāko tenoru
skaitā.
No pagājušā gadsimta 60. gadiem
līdz 90. gadu beigām un vēl mazliet ilgāk – tas ir vesels laikmets, Kārļa Zariņa laikmets, kas neizdzēšamiem burtiem ierakstīts mūsu Operas vēsturē.
Mākslinieka 85 gadu jubilejā no sirds
novēlu viņam veselību un dzīvesprieku un ceru, ka atradīsies kāds žurnālists vai cits rakstu pratējs, kas uzņemsies uzrakstīt grāmatu par šo unikālo
dziedātāju. 6
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Jaunie teātrī

LABAIS
DĒLS
Valmieras drāmas teātra aktieris Rihards Jakovels
EVITA SNIEDZE

alu galā pārlasot uzrakstīto,
šis
nesanāca
stāsts tikai par
vienu jaunu latviešu aktieri. Rihardu Jakovelu Valmieras teātrī, aktieri, kurš pagājušajā sezonā izdarīja milzīgu darbu. Drīzāk par
tendencēm Latvijas teātrī, kur svarīgāka ir zvaigžņu atzīmēšana, nevis procesa analīze un spēja ieraudzīt jaunas
metodes, piemēram, lai piesaistītu teātra skatītāju lokam jauniešus. Tuvredzība, personību trūkums un nerealizētas ambīcijas nav tikai Latvijas teātru diagnoze. Diemžēl, tas tik ātri nemainīsies, un jaunam cilvēkam, dodoties teātra iekšienē, jāzina, ka nekas
salds tas nekad nebūs – nepietiekamās
finanses agri vai vēlu aizmidzinās
ideālismu, nenovērtētības sajūta smacēs, kādu mirkli ļaus domāt, ka visi ir
muļķi, bet tad patiešām sāks dzīt kompleksos, un tad pats galvenais – tikai pa
pusei iespējama ģimenes dzīve, jo teātris vienmēr bijis nežēlīgs personības
patērēšanā.
Un kur nu vēl teātra atrašanās vieta, kas diktē zināmus noteikumus gan
radošo plānu, gan skatītāju pirktspējas
un gaumes ziņā, arī uzņēmībā tērēt
laiku ceļam līdz teātrim. Tāpēc būt
Valmierā jaunam aktierim nozīmē
daudz vairāk kā tikai darba vietu. Tāpēc Valmieras teātrim, izvēloties jau66

nos aktierus, ir jāuzmin daudz vairāk
nekā talants. Jo te ir jāgrib būt. Jāgrib
nedaudzos brīvos vakarus pavadīt teātrī kopā ar kolēģiem vai iet uz vienīgo
kinoteātrī pilsētā, vai uz sporta zāli.
Vai arī staigāt gar Gauju un smelties iedvesmu un svaigu gaisu. Vēl var dibināt ģimeni kopā ar kolēģi, vai pierunāt
savu otro pusīti pārcelties uz pilsētu,
kur grūti atrast labu dzīvokli īrei par
pieņemamām cenām. Te ir jāgrib kopā
ar jaunajiem režisoriem, kas te ierodas
– dažs iestudēt vienu izrādi, dažs – pa-

brauc uz Valmieru, turpinot mītu, ka
uz šī teātra izrādēm nevar dabūt biļetes. Te ir jāpamana tas izrāviens, kas
Valmieras teātri iemeta elites grupā,
kas nozīmē skatītāju mīlestību, jaunu
režisoru vēlmi debitēt šeit un lielisku
iespēju pirmajām lomām. Te ir jāiemācās aizstāvēt savu patību un vietu, kad
teātrī netiek paņemts viss kurss reizē,
kas nodrošinātu milzīgu jaunas enerģijas vilni, kam nevar pretoties un kas
dod pleca sajūtu. Te, lai cik labvēlīgi
noskaņots būs kolektīvs, jāsaprot, ka

BŪT VALMIERĀ  TAS IR LIELS
IZAICINĀJUMS, KO IZTUR TIKAI
SPĒCĪGAS, PAŠPIETIEKAMAS
PERSONĪBAS
likt uz ilgāku laiku, meklēt novatoriskus ceļus mākslas patiesībai, te ir jāgrib kopā ar vecajiem režisoriem turpināt profesijas pamatu apguvi, kas tikko
Kultūras akadēmiju beigušajiem jauniešiem ir prakses vietā. Te ir jāsamierinās, ka visbiežāk uz izrādēm atbrauks jau ceļa noguruši, pienākumam
uzticīgi vērtētāji. Te ir jāpriecājas par
Rīgas intelektuāļiem, kas joprojām

tikai ar savu darbu un atvērtību tu izkapāsies līdz tam, lai kolēģi (jo Valmieras teātrī gada labāko aktieri nosaka
paši kolēģi, aizklāti balsojot) tevi nosauktu par gada labāko. Jau trešajā sezonā.
Vārdu sakot, būt Valmierā – tas ir
liels izaicinājums, ko iztur tikai spēcīgas, pašpietiekamas personības, saskatot iespēju attīstībai, izaugsmei. TāTEĀTRA VĒSTNESIS 2015/II

rihards jakovels. labi audzināts. ar sportista treniņos iedresētu spēju mobilizēties
darbam, nečīkstēt un neskaitīt stundas. ā, vienīgais – ēst gan viņam vajag.
Foto – matīss markovskis
pēc Rihards Jakovels spēj uzskatīt par
laimi piedalīties epizodēs Indras Rogas fundamentālajā lieliestudējumā
Zojkina kvartira, tās izgaršojot, jo zina,
ka sagaidīs savu Romeo. Tāpēc viņš
novērtē iespēju tikt pamanītam, jau
pirmajā sezonā spēlējot galvenās lomas, tostarp Krodera pēdējā iestudējumā Līgava bez pūra. Trīs sezonās nospēlētas jau 15 lomas, pērn iestudēta
monoizrāde Regnāra Vaivara režijā,
gūstot kolēģu apbrīnu un saņemot Valmieras teātra gada labākā aktiera balvu. Protams, ideālisms mainās, un pēc
pāris gadiem teātrī arī viņš saņemas
runāt par mazo algu un pieļauj domu,
ka jāmeklē cita profesija, kaut arī viņš
zina, ka teātris tieši ar viņu saista lielas
cerības.
Teātra direktors ir tas, kurš uzrunā
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jaunos aktierus, un tur viņi paliek – atmiņā – ar savu pirmo reakciju – prieku,
apmulsumu un apņēmību. Mārtiņš
Meiers, kuru pēc īsas sarunas par fantastisku atradumu teātrim nodēvēja
Kroders, Rūta Dišlere, kas Kultūras
akadēmijas kabinetā histēriski smējās,
nevarot apvaldīt satraukumu, Kārlis
Neimanis, valmierietis būdams, mērķtiecīgi gaidīja tieši Valmieras teātra
piedāvājumu. Un es nekad neaizmirsīšu sarunu ar Inesi Pudžu un Rihardu
Jakovelu 2011. gada jūnijā Vecrīgas
Double Coffe, kad mēs norunājām
praktiskās un juridiskās lietas par viņu
abu nākšanu uz Valmieru. Ar viņiem
abiem teātrī ienāca neticams gaišums.
Tāds burtisks, uzreiz pamanāms – apskaužams dzīvesprieks, fantastiskas
darbaspējas, kolosāla darba ētika.

Sprādziens, pat Valmieras teātrī. Viņi
dievināja Feliksu Deiču un viņa pedagoga prasmes, pie kura viņiem bija pirmais darbs teātrī – Kārlēns un Ieviņa
Laura Gundara Adventā Silmačos
(2012). Viņi uzticējās un priecājās būt
pie visiem režisoriem – sākot no Oļģerta Krodera, Vara Braslas, Jāņa Znotiņa
un citiem.
Cita starpā Rihards Jakovels savā
kursā nebija tas pamanāmākais, un atsauksmēs par viņu studiju gados galvenais bija teikums, ka Rihards ir ļoti
strādīgs. Un tas, ka gandrīz divmetrīgs,
arī, protams, spēlēja zināmu lomu.
Tāds čipendeils pēc fiziskā veidola. Tāpēc jau viņa Romeo Mārtiņa Eihes izrādē 2014. gadā bija skaistulis, kuram
nebija īsti no kā baidīties. Ak, jā, tas,
kas viņu satrauca, pie ziņojuma dēļa
izlasot, ka viņam iedota Romeo loma,
bija bailes tikt ieģērbtam zeķubiksēs –
tāda bija viņa pirmā reakcija, uzzinot,
ka viņam tikusi Romeo loma. Tiešs,
strādīgs, pacietīgs. Labi audzināts. Ar
sportista treniņos iedresētu spēju mobilizēties darbam, nečīkstēt un neskaitīt stundas. Ā, vienīgais – ēst gan viņam vajag. Jauns, ārkārtīgi jauns. Tāpēc Rihardam joprojām labāk izdodas
runāt par basketbolu, bet ne par mīlestību. Tāpēc pie Krodera nospēlētais pavedinātājs Paratovs Aleksandra Ostrovska lugas Līgava bez pūra iestudējumā bija tāda avansa loma, kurā viņa
bērnišķīgi naivais mulsums bija vienīgais, kas radīja iemeslu Ievas Puķes Larisas iespējamajai aizgrābtībai ar Paratovu. Tāpēc arī viņa Romeo un Rūtas
Dišleres Džuljeta vairāk ir čomi, kuriem jāiztur bezjēdzīgās pasaules ārprāts, ne mūža mīlētāji. Skaisti, jauni
cilvēki, kuru nāve bezjēdzīga tāpēc, ka
šajā Mārtiņa Eihes skatuves versijā atstāti bez mīlestības dzimšanai nepieciešamā laika. Tāpēc Riharda pirmā loma Valmieras teātrī – Kārlēns Adventā
Silmačos bija diezgan precīzs vēstnesis
Riharda pāri plūstošajai enerģijai –
tāds kumeļš, kas labticīgi metas uz
priekšu, raudams citus līdzi ar savu
enerģiju. Jebkurā no lomām, kur Ricītis
(tā viņu iesaukuši teātrī) metas iekšā,
viņu raksturo milzīga pašatdeve, nešķirojot lielākas vai mazākas lomas,
epizodes vai galvenās lomas.
Nākošajā – 2015./2016. gada sezonā
Jakovela uzvārdam pretī ir piecu režisoru uzvārdi, mēģinot dabūt Rihardu
savā radošajā komandā. Ar viņu vienkārši ir ļoti viegli un patīkami strādāt.
Lai viņš izaugtu – vēl un vēl. Atrastu
lielās lomas pie citiem režisoriem. Jo
pašlaik ir skaidrs viņa domubiedrs teātrī – režisors Regnārs Vaivars.
Pirms Riharda nozīmīgākā darba,
monoizrādes Basketbols, viņš ar Regnāru Vaivaru bija strādājis studiju gados, un tad viņus bija pārņēmusi trakā
ideja uztaisīt izrādi par basketbolu. Tobrīd mēģināšanai atlika vien brīvais
laiks pēc rīta un vakara mēģināju67

riharda jakovela monoizrāde Basketbols piesaista teātrim jaunu skatītāju. Tādu, kuram svarīgi redzēt un dzirdēt, ka vērtīgāks par
ātriem panākumiem ir attīstība un darbs. Foto – matīss markovskis
miem, jo oficiāli Basketbols bija iecerēts kā ārpusplāna darbs – līdz
mirklim, kad būs skaidra dramaturģija
un aptuvens galarezultāts. Un tas tiešām bija satriecoši – t.s. work in progress stadijā jau bija skaidrs, ka ir tapis
darbs, kas piesaistīs teātrī jaunu skatītāju. Tādu, kuram būs svarīgi redzēt un
dzirdēt, ka vērtīgāks par ātriem panākumiem ir attīstība un darbs. Patriotiska, vīrišķīga, lakoniski vienkārša un
skaista ir šī izrāde, kuras pirmajā daļā
jauns censonis lielās ar augumu un
spēku, taisa slam dunk, mudinot asociēties ar daudziem «nenotikušiem» Latvijas sportistiem, bet otrajā daļā, izpildot NBA elka gājienu – uzmetot sev virsū gaisā talku, pārtop par sirmu ūsaini,
kādu no Latvijas basketbola leģendām
– visvairāk savam tēlam patapinot no
kolorītā Pētera Višņēvica personības.
Tāds Latviešu stāsts par cilvēku, kura
laiks ir pagājis, kura atrašanās ārpus
uzmanības loka ir neviennozīmīga un
rūgta. Stundu divdesmit minūtes garā
izrāde pirmoreiz ievilinājusi teātrī
pusaudžus un ...sportistus – Latvijas
bobslejistu un basketbola valsts vienības spēlētājus, olimpisko čempionu
BMX Māri Štrombergu, un vēl un vēl.
Vienas sezonas laikā piedzīvojusi 30 izrādes, kļūstot par sociālu fenomenu,
piesaistot cilvēkus, kuri māk un nemāk
spēlēt basketbolu, un piedzīvojot satriecošo klātbūtnes efektu, kad attēlotais varonis atpazīst pats sevi un viņa
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audzēkņi, aizmirstot, ka atrodas teātra
zālē, «piedalās» savās atmiņās, skaļi jūtot līdzi notiekošajam.
Rihards Jakovels bez domāšanas
gatavs iet karā, ja vajadzēs, un tas,
diemžēl, vairs nav abstrakts patoss.
Un, domājot, par dēliem, es nevaru atturēties Riharda sakarā runāt par viņa
vecākiem, brīnišķīgiem cilvēkiem, ārstiem. Jo šis ir uzmetums stāstam par
aktieri, kurš vēl top, kuram ir dots viss,
lai mestos ceļā, jo ir tikai sākums. Dabīgi, ka sākums. Un viņš pats to zina.
Un teātris to zina. Nākošajā sezonā
viņš septembri pavadīs Eiropas čempionāta basketbola spēlēs Rīgā, uz ku-

Viņi vienmēr – ir un būs – mamma un
tētis, tāpat kā es viņiem vienmēr būšu
– ducis, dūdis, pēpuks. Uzraksti, ka es
vienkārši viņus mīlu. Jau sešas stundas es domāju, ko lai par viņiem saku,
bet – goda vārds, es sapratu, ka neesmu nekāds rakstnieks un neko labāku
par to, ka viņus mīlu, es neizdomāšu...
Viņi man ir devuši pilnīgi visu, un es
viņu dēļ būtu gatavs atdot visu, un viņu profesija ir būt maniem vecākiem.
Es viņus atbalstītu vienmēr un visur,
un to, ko viņi man ir devuši, tikai tagad tā spēju novērtēt. Man ir divi bračkas – Gints un Armands, un es bieži
starp viņiem jūtos kā Antiņš un pasta-

LAI CIK MAN BŪTU GADU, LAI
CIK VECS ES BŪTU, LAI CIK TAS
NAIVI NEIZKLAUSĪTOS, ES NEKAD
SAVU MAMMU UN TĒTI
NESAUKŠU VĀRDOS
rām biļetes viņš iegādājies jau sen, un
strādās pie Indras Rogas Azazello lomā
Meistarā un Margaritā. Un tā tālāk.
«Lai cik man būtu gadu, lai cik vecs
es būtu, lai cik tas naivi neizklausītos,
es nekad savu mammu un tēti nesaukšu vārdos. Viņi man tādi ir tikai vieni.

rītis, jo viņi man ir soli priekšā, bet es
zinu, kā viss beidzās pasakā. Man ir
divi kolosāli piemēri.» Vēl viņš visticamāk pie sevis piemetinātu – «dabīgi»,
jo pēc Basketbola viņš ir pārņēmis Pētera Višņēvica strupo pašsaprotamo
atbildi. 6
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Jaunie teātrī

ZĪLE NESA VĒSTI.
PAR TALANTU
Latvijas Nacionālā teātra aktrise Agnese Cīrule

IEVA STRUKA

urnāla numurs iznāks ap to laiku,
kad Latvijas Kultūras akadēmijā
diplomus saņems
jaunie aktieri Annas Eižvertiņas vadītajā kursā, kurā kā otrais pedagogs visus četrus gadus strādāja Edmunds
Freibergs. Viņš arī bija tā pirmā zīle,
kas ieradās teātrī pirms četriem gadiem ar ziņu, ka starp pirmkursniekiem ir kāda meitene no laukiem, kuras talants šķiet esam neikdienišķs. Šodien jautāts, ko viņš tobrīd apzīmēja ar
«neikdienišķs», režisors atbild – absolūta intuīcija, sievišķīgs trauslums apvienojumā ar garīgu spēku un emocionalitāte.
Meitene no laukiem izrādījās Rīgas
Kultūras vidusskolas absolvente, tomēr
patiešām nākusi no Praulienas Madonas pusē – Agnese Kostigova (studiju
laikā apprecoties mainījusi uzvārdu).
Izmantojot iespēju vērot, kā tapušas pirmās piecas Agneses Cīrules lomas uz profesionāla teātra lielās (NB!)
skatuves, vēlos Edmunda Freiberga doto raksturojumu papildināt ar vēl dažiem apzīmējumiem pirmajai portretskicei Teātra Vēstnesī – Agnesei Cīrulei
ir asa un veselīga domāšana, skatuviskā pievilcība un personības noslēpums, kuru gribas minēt. Un vienlaikus šķietams «bezpersoniskums», kas
ļauj potenciāli spēlēt visu – pielāgot seTEĀTRA VĒSTNESIS 2015/II

jai/augumam/dvēselei daudz dažādu
raksturu un likteņu.
Man viņu pirmoreiz izdodas redzēt
tad, kad otrā kursa ziemā jaunieši aktiermeistarības eksāmenā spēlē Turgeņevu. Savā fragmentā Agnese Cīrule
pārsteidz ar profesionalitāti – ar smalkumu tiek nospēlēta iekšējā darbības
līnija, kas padara caurspīdīgu tēla pašsajūtu – nekas nav tik vienkārši kā izklausās. Kursabiedri vēl ne tuvu nespēj
vienlaikus risināt dialogu ar partneri
un dzīvot tikpat intensīvu un skaidri
nolasāmu emocionālo iekšējo dzīvi.
Turklāt kursa meitenes joprojām ir
meitenīgi stūrainas, kursa čaļi – pusaudziski kautrīgi un stīvi un labprāt
paslēpjas aiz sava tēla raksturošanas,
izņemot Agneses Cīrules partneri šai
fragmentā Raimondu Celmu. Teātris
rēķinās, ka pēc trim gadiem trupai būs
spēcīgs papildinājums. Bet – dzīve visu
maina un ... paātrina.

pirmā lOma
2013. gada pavasarī Nacionālajā teātrī
top Lilioms, viena no Jūlikas lomai paredzētajām tēlotājām – Liene Gāliņa ģimenes apstākļu dēļ no lomas atsakās,
un Edmunds Freibergs uz teātri atved
Agnesi Cīruli kā dublanti Ingai Misānei, jo arī Liliomi ir divi – Kaspars
Dumburs un Kaspars Zvīgulis, ko vēlāk
nomaina Ivars Kļavinskis. Agneses Cīrules Jūlikas lielā kārts, protams, ir vi-

ņas jaunība, trauslums un naivitāte,
kas Molnāra 20. gadsimta sākuma
bestsellerā ir neizbēgama nepieciešamība. Ingas Misānes Jūlikai ir zemes
spēks, un viņas un Lilioma attiecības ir
jutekliski piepildītas un harmoniskas,
par spīti tam, ko domā Holendera
krustmāte, Muškātne vai pat Jūlikas
draudzene Marija, un varbūt tieši tāpēc
tik traģiska ir Lilioma nāve un tik rezignēts Lilioma monologs abu atvadu skatā. Turpretī Agneses Cīrules Jūlikā dominē bērnišķīgums un dvēseles tīrība.
Tas liek uzšvirkstīt viņas lepnumam sadurē ar Muškātni, tas liek pazemīgi pieņemt sadzīves apstākļus pie Holendera
krustmātes un paciest Lilioma izlēcienus. Līdzās viņai arī Kaspara Dumbura
Lilioms nav vis švīts vai rūdīts bohēmists, bet kucēns, kas tikai iepazīst gan
dzīvi, gan mīlestību, un izmisums Jūlikā, atvadoties no Lilioma, ir tāpēc, ka
viņa uzzina, kas ir nāve, bet Liliomā no
tā, ka tagad, tieši tagad varētu sākt dzīvot. Savādā kārtā tikpat spēcīgi kā pieredzējušākā kolēģe Agnese Cīrule nospēlē izrādes epilogu skatuves avanscēnā – pusdienas ar meitu Luīzi (Sanita Pušpure), kad abas uzmeklē Debesu
Policijas atsūtītais Lilioms. Nekādu racionāli aptvertu, izskaitļotu zināšanu
par pusmūža cilvēka psiholoģiju vai
domāšanu jaunajā aktrisē nav, kā liecina viņas pašas teiktais par nākamo
darbu pie Edmunda Freiberga – Dž.B.
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agneses cīrules jūlikā dominē bērnišķīgums un dvēseles tīrība. no izrādes Lilioms (2013). Foto – jānis deinats
Prīstlija lugas Laiks un Konveju ģimene
iestudējumā gadu vēlāk.

40 gadi, ak šausmas!
Izrādē Laiks un Konveju ģimene Agnese
Cīrule spēlē Keju Konveju, meiteni, kas
vēlas kļūt par rakstnieci, bet kļūst vien
par dzeltenās preses žurnālisti. Prīstlija
lugas šarms un pārbaudījums ir laika
jēdziena apspēle – lugas 1. un 3. cēliens
notiek vienā laikā, bet 2. cēliens veido
pārrāvumu, pārceļot darbību 19 gadus
vēlāk vai varbūt liekot iztēloties, kas varētu notikt 19 gadus vēlāk. Kaut arī sižets rotē ap ģimenes galvu Konveja
kundzi, jo bērnu šai ģimenē daudz, lu70 !

gas un izrādes jēdzienisko slodzi veido
divi no Konveju bērniem – Keja un
Alens. Sakāpināts jūtīgums piemīt arī
jaunākajai no māsām – Sanitas Pušpures Kerolai, kura «zina», ka dzīvos ilgi,
bet mirst jau pāris gadus pēc 1./3. cēliena notikumiem, tomēr Edmunda Freiberga interpretācijā tieši Agneses Cīrules Kejas jūtīguma dēļ 2. cēliens gandrīz
noteikti pārvēršas vīzijā, nevis reālos
notikumos, kuros mums ļauts ielūkoties agrāk par lugas varoņiem. Lielās zāles formāts nav pateicīgs tik smalka veicamā uzdevuma pilnvērtīgai uztverei,
tāpēc jaunās aktrises darba nianses paliek nenovērtētas. Protams, izšķirošajos

Kejas un Alena (Ivars Kļavinskis) dialogos, kā arī Kejas pēkšņajā atskārtas brīdī pie ģimenes tējas galda režisors izceļ
aktrisi ar gaismas maiņas palīdzību, tomēr bez šiem «stopkadriem» varbūt pat
vēl augstvērtīgāka ir aktrises dzīve pārējā izrādes laikā, kas aizrit pa daļai dibenplānā, kad viņa vienlaikus darbojas
(turklāt 1./3. cēlienā pat ļoti aktīvi, jo
pilda vakara režisores lomu māsas
dzimšanas dienas ballītē) un vienlaikus
vēro notiekošo. Tas ir tik sarežģīti un
vienlaikus aizraujoši, jo te jau pati luga
paredz «dubultu» skatuves dzīvi, pie
kam iekšējā domu gaita un emociju
gamma – par laiku, dzīvi, nāvi, sapTEĀTRA VĒSTNESIS 2015/II

ņiem, ģimeni, jēgu – ir daudz nozīmīgāka par reālo rosīšanos. Protams, 2. cēlienā skats, kad aktrise ar smagu nopūtu paziņo, ka viņai šodien paliek 40, lielākajai daļai publikas izraisa smaidu,
bet to, kas ir neīstenoti sapņi, apzinās
visi, arī tie, kam vēl ir 20 gadi un par kuriem režisori lieto apzīmējumu «neikdienišķs talants».

kaislība uz džezu
Un tad Berlīnē sākas ballīte, vai, šā raksta
sakarā runājot, Agnese Cīrule satiek citu
Nacionālā teātra režisoru – Indru Rogu,
kas iestudē pasaulslaveno mūziklu Kabarē, par spīti Fosa filmas popularitātei
pārlasot Išervuda lugu no jauna un vērīgi
pamanot, ka Sallijai Boulsai ir 22 gadi un
viduvējs skatuves talanta potenciāls. Izrādes muzikālā partitūra ir sarežģīta, un
tomēr tā izrādās pa kaulam Agnesei Cīrulei, kas Kultūru vidusskolā nonākusi ar
domu profesionāli mācīties dziedāt džezu pie pedagoģes Nadeždas Buharovas,
un tieši džeza pamatu pārzināšana padara tik pievilcīgu viņas Salliju – te ir improvizācijas valdzinājums (Neteic mammai!), brīvība, ko dod muzikalitāte (Mans
kungs), humora izjūta (duets ar Mārtiņa
Brūvera Konferansjē Money), dramatisks
pārdzīvojums (Dzīve ir kabarē) un visbeidzot enerģētiska jauda (Varbūt šoreiz), kad aktrise paliek gaismas starā viena pati pret visu skatītāju zāli un dzied
«vājš tu nedrīksti būt». Tai mirklī pārklājas Sallijas Boulsas liktenīgā apņēmība,
kas, kā nojaušams, atnesīs viņai bojāeju
Otrā pasaules kara neprātā, jaunas aktrises atskārta par pašas izvēlēto ceļu, kas
tik bieži būs atkarīgs no citiem, kā arī jebkura skatītāja izjūta par dzīvi, kas vienkārši nepieļauj jūtināties ap savām sāpēm un ciešanām.
Partnerībā ar Aināra Ančevska Klifordu Agnese Cīrule emocionāli jūtīgi
izspēlē to attiecību dzimšanas brīdi, kad
spēle (jo tieši tāda ir Sallijas ierašanās
Klifa īrētajā istabelē pie Šneidera jaunkundzes) kļūst par nopietnību, un dramatisko lūzumu, kad Sallija Boulsa pilnīgā apmātībā izšķiras starp skatuvi un
mīlestību, pati to apjēdz, bet nespēj
vairs apstāties lepnā rakstura dēļ. Savukārt pats izrādes sākums, kur jāiezīmējas Sallijas «vētrainajai» pagātnei un liberālajiem uzskatiem par morāles normām, ir visai nenoteikts – vai nu tāpēc,
ka aktrise un režisore nav vienojušās par
konkrētu sociālo slāni, no kura nāk Sallija, vai arī aktrise savu varoni sliecas pacelt garīgi augstāk, nekā Sallija spēj izprast pasauli. Šī ir visai tīra meitene, kas
ir gatava maksāt daudz, lai būtu uz skatuves, bet nav pieņēmusi lielpilsētas
zaņķi visā tā krāšņumā.
Pēc spoži nodziedātās un nospēlētās
Sallijas lomas, kas kļūst par vienu no labākajiem aktierdarbiem visas Nacionālā
teātra sezonas kontekstā, Agnese Cīrule
tiek pieņemta Nacionālajā teātrī kā štata
aktrise. Vēl priekšā 4. kurss Kultūras akadēmijā, bet darba dzīve ir sākusies. NaTEĀTRA VĒSTNESIS 2015/II

cionālā teātra vēsturē šis patiešām ir
īpašs gadījums, jo štata līgumu (jeb kā nu
kurā vēstures periodā tas saukts), vēl studenti būdami, ir parakstījuši tikai daži –
Velta Līne, Arnis Līcītis un Gunta Virkava.

pirmā sezOna TeāTrī
Migels de Unamuno Eiropas teātrim (ne
intelektuālajai sabiedrībai, protams) ir
neatklāta teritorija, tāpēc vēsums, ar kādu ne tikai publika, bet arī Latvijas teātra pasaule sagaidīja Indras Rogas izrādi
Migla un ignorēja ambiciozo materiāla
izvēli, ir saprotams, pat ja nepelnīts. Ierastais «teātris teātrī» princips vai «tēla–
maskas» princips šeit tiek aizstāts ar vēl
vienu augstākas sarežģītības pakāpes
lomu spēli – aktieri spēlē grāmatas personāžus, ko noteiktā skatuves laika nogrieznī «šeit un tagad» rada autors, ko
arī spēlē aktieris, respektīvi, lielākoties
aktierim jāspēj sajust saikne starp sava
tēla dzīvi un Gundara Grasberga spēlētā
autora Viktora Goti darbību. Pirandello
motīvi, protams, atpazīstami, tomēr uz
tik rafinētu attiecību režģi aicina pats
Unamuno. Agnesei Cīrulei te ir jāspēlē
lepnā Euhēnija Domingo del Arko, ko
krustvecāki mēģina izprecināt turīgam
un augstdzimušam preciniekam, kas sagadīšanās pēc ir Augusto Peress (Mārtiņš Brūveris), kamēr viņa pati sevi maldina ar mīlestību pret Maurisio (Kaspars
Dumburs). Uz pelēcīgās miglas fona visi
izrādes varoņi – gan jaunie mīlētāji, gan
vecie – tērpti krāšņos kostīmos, tiek izmantotas gan parūkas, gan spilgti sejas
grimi, gan stilizēta kustību partitūra, kas
padara viņus gandrīz neatpazīstamus.
Tā Euhēnija tērpusies lillā kleitiņā, viņai
ir tumši rūsgani mati, savīti copītēs, cepurīte un pāris plandošu matu cirtu, pie
kurām pieturēties šaubu mirkļos, viņa
pārvietojas pa skatuvi līdzīgi vēja dzītai
lapai, it kā uz viņu Autors laiku pa laikam paskatītos un tad atkal novērstu
skatienu. Lauzītās roku kustības un sastinguma brīži meiteni asociē ar marioneti, ko vada autors, bet tikpat iespējama ir līdzība ar mirušo gariem, kas veļas
pa zemi un savieno pagātni ar tagadni,
iedomu ar realitāti. Psiholoģisko zīmējumu un sadzīves loģiku te pilnībā aizstāj Autora iztēles un gribas radīti impulsi, tāpēc visiem aktieriem ir sarežģīta
lomas struktūra, kuras iemiesošanā atliek paļauties uz intuīciju, pieredzi un
režisores definētiem uzdevumiem. Agneses Cīrules Euhēnija vairāk izveidojas
kā precīza raksturloma, kurā ir kaisle uz
Maurisio un pretestība pret dīvaino precinieku, tomēr sarežģītā Euhēnijas domu gaita, kurā tīksme tiek gūta arī no
nežēlības atgrūšanās–pievilkšanās spēlē
ar Augusto, paliek bez nolasāmas jēdzieniskas slodzes kopējā zīmējumā,
acīmredzami nedaudz pietrūkst pieredzes un saprašanās ar režisori izvēlētās
profesionālās valodas ziņā.
Īstu aktiermeistarības skolu, par ko
intervijās pirms pirmizrādes runājusi arī
pati aktrise, Agnese Cīrule iegūst pie po-

ļu vidējās paaudzes režisora Andžeja Bubeņa, sagatavojot Mariannes lomu Ēdena fon Horvāta Vīnes meža stāstos. Atšķirībā no kaprīzās un pretrunīgās Euhēnijas Marianne Bubeņa interpretācijā ir ļoti skaidra loma tēla gribas līnijas ziņā,
bet vienlaikus grūta loma, jo nepieciešama plaša emocionālā amplitūda, izprotot un attaisnojot vairākus psiholoģiskos
kūleņus jeb negaidītus pagriezienus tēla
iekšējās pasaules attīstībā. Meitenīgās
Mariannes griba visas izrādes garumā ir
viena – dzīvot. Tās ir viņai pašai nesaprotamas alkas, kas motivē rīcībai, nevis
kontemplācijai par dzīvi un sevi tajā. Viņu vienlaikus biedē citu – tēva (Voldemārs Šoriņš) un kaimiņu puiša Oskara
(Raimonds Celms) – aktivitāte, tomēr
tieši šādu rīcības veidu viņa izvēlas kā
vienīgo iespējamo brīdī, kad iemīlas Ulda Anžes spēlētajā Alfrēdā – tver pie rokas, ved sev līdzi, paziņo, ka grib bērnu,
un, pilnīgi tāpat kā tēvs vai bērnības
draugs, «nedzird», kad viņai netop atbildēts ar mīlestību. Viss tālākais stāsts ir
par salauztu dzīvi un sapņiem, kurus
dzīve/cilvēki piespiež piezemēt un atstāj
tādus pavisam maziņus, bet ļoti, ļoti svarīgus – par goda atlieku saglabāšanu,
kad tevi grib apmelot un fiziski izmantot, par dēliņa pabarošanu, par eksistences nodrošināšanu saviem spēkiem. No
apburoša puķu bērna Donavas krastā,
kurā enerģija kūsā pāri malām, līdz
biklai un nedrošai visu (arī dēlu) zaudējušai sievietei, kuru Oskars joprojām sola mīlēt, bet kura nespēj atbildēt viņa jūtām. Arī viņas pēdējais spēka izvirdums
– mešanās virsū Alfrēda Vecaimātei, kas
vainīga bērna nāvē, tiek apturēts. Režisors neatbild, kas sekos pēc tam, kad rīcība/kustība ir zaudējusi jēgu.

pelnu sanaTOrija
Atgriežoties pie zīles nestās ziņas. Par
talantu. Ir vēl kāds režisors, kurš neikdienišķumu Agnesē Cīrulē pamanīja jau
pirms trim gadiem, tātad ilgi pirms viņa
tika ieskaitīta «pieaugušo» aktieru kārtā,
un tas ir kinorežisors Dāvis Sīmanis.
Viņš Agnesi Cīruli izvēlējās galvenajai
sieviešu lomai – medmāsiņai Emmai –
savā pilnmetrāžas spēlfilmā Pelnu sanatorija, kuras pirmizrāde gaidāma 2015.
gada rudenī un darbības laiks ir Pirmā
pasaules kara beigas Kurzemē. Agneses
Cīrules partneris šai lomā būs pazīstams vācu kino un TV aktieris Ulrihs
Matess. Pēc rondo principa lai raksts
noslēdzas ar to, ko Dāvis Sīmanis nosauc kā neikdienišķo Nacionālā teātra
jaunās aktrises talantā: «Agnesei piemīt
emocionāla atbildība pret lomu, viņa
niansēti izjūt, nevis tikai intelektuāli izprot tēlu. Agnesei ir senatnīgs, varētu
teikt, vēsturisks skaistums, ko viņa apzinās, tāpēc spēlējot izmanto ķermeni un
balsi, turklāt tas piedod viņas aktierspēlei tādu pārlaicīgu (tagadnes–pagātnes)
enerģiju. Un visbeidzot – lai arī viņa ir
ļoti jauna, Agnesei ir izteikta gaumes
prasība pret sevi un pret režisoru.» 6
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GAISMA UN
STULBUMS
(tvitera pārdomas)

MĀRTIŅŠ FELDMANIS

ienmēr
tiek
runāts
par
gaismas
un
tumsas attiecībām, gan fiziskām, gan mentālām, gan mākslā, gan
vispār. Bet nekad nav cilātas gaismas un
stulbuma attiecības. Mēdz teikt, ka ļaunumam ir daudz seju. Stulbumam to ir
miljoniem.
Gaisma tiek pozicionēta kā radošais
gars. Tumsa arī ir radoša. Ļaunums atrodas ārpus tumsas un gaismas, bet arī
spēj būt radošs. Stulbums ir ļaunuma
vergs.
Gaismai vienmēr vajag, ko apspīdēt.
Mūsu gadījumā vēlams uz skatuves. Te
pie apvāršņa parādās Režisors, Scenogrāfs un Gaismu mākslinieks. Ja šo cilvēku starpā ir saskaņa un harmonija, tad
apspīdēšana izdodas radoša, jēgpilna
un rezultatīva. Ja savstarpējās saprašanās nav, tad kaut kur aiz stūra jau lūr
Stulbums.
Reizēm gan pietiek, ja saskaņa ir
starp Scenogrāfu un Gaismu mākslinieku, jo ne visi Režisori ir apveltīti ar labu
gaumi. Tādā situācijā Scenogrāfa un
Gaismu mākslinieka pienākums ir palīdzēt Režisoram radīt izrādi vizuāli baudāmu.
Stulbums ir tad, ja par sevi nepārliecināts Scenogrāfs sāk akli izpildīt bezgaumīgas Režisora iegribas. Tad tiek izveidota ne pārāk skaista, ne pārāk labi
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izgaismojama skatuve. Skatuve tiek piekarināta ar bezpersoniskām plēvēm, kurās sapinas gan aktieri, gan gaismas. Labi, ja šādā gadījumā ir pieaicināta lieliska Tērpu māksliniece, kuras radītie kostīmi ienes vienīgo skaistumu šajā kopējā
bēdu ielejā.
Manā izpratnē ir divu veidu izrādes
– tās, kas Stulbumam izdabā, un tās, kas
ar Stulbumu cīnās. Stulbumam izdabājošās vairumā gadījumu tiek radītas ar
konkrētu mērķi – nopelnīt naudu sev un
teātrim. Nav svarīgi, vai tās ir komēdijas
vai traģēdijas, jo stulbi uztaisīt var gan
vienu, gan otru. Atsevišķa kategorija,

dēļ) piedalīties šādā projektā, tad tas ir
jādara ar vislielāko atbildību pret savu
profesiju.
Izrādes, kas cīnās ar Stulbumu, man
atgādina tādu kā misiju. Režisori ņem
sarežģītus, intelektuāli emocionālus
materiālus un cenšas uzrunāt skatītāju,
pamodināt viņā kādu snaudošu domas
dzirksti. Reizēm cilvēciņiem un cilvēcītēm ir vajadzīga pat skatuviskā šoka terapija. Šādos mākslas darbos radoši
līdzdarboties ir viena vienīga bauda, jo
tā ir varena sajūta – piedalīties kaut kā
nozīmīga tapšanā, pat ja reizēm gaismu
mākslai tur nav tik lielas nozīmes.

UZ TV EKRĀNA PARĀDĀS KAKA
PĻAVIŅĀ. SKATĪTĀJU ZĀLĒ VIENA
RINDA PIECEĻAS KĀJĀS UN IZIET
kur jau tieši sāk iesaistīties Ļaunums, ir
Stulbumu vairojošās izrādes. Tas ir mājsaimnieču seriālu pārlikums uz skatuves. Skatītājam tiek atņemta iespēja domāt. Un ar nedomājošu cilvēku ir vieglāk manipulēt. Vecais Romas imperatoru triks – dot pūlim maizi un izpriecas.
Taču, ja tu kā Gaismu mākslinieks esi
piekritis (vienalga, naudas vai slavas

Labi, ka, pavērojot Latvijas teātru repertuāru, var redzēt, ka cīņa ar Stulbumu sāk kļūt aktuāla visiem. Man ir tā laime un prieks visbiežāk strādāt Liepājas
teātrī, kurš pašlaik ļoti nodarbojas ar
gudrām, domāt liekošām, skatītāju audzinošām lietām. Ui, kā tas daļai cilvēciņu ļoti nepatīk! Mazā pilsētā tas ir ļoti
sajūtams un saredzams. Šosezon tas jūTEĀTRA VĒSTNESIS 2015/II

mārtiņš Feldmanis: «pavērojot latvijas teātru repertuāru, var redzēt, ka cīņa ar
stulbumu sāk kļūt aktuāla visiem.» Foto – mārtiņš vilkārsis
tams gandrīz pēc katras izrādes: no diskusijām teātra mājas lapā, masu medijos, sociālajā vidē. Arī teātra aprakstniekiem ir ko darīties un izpausties.
Un te nu var pavērot, kā Stulbums
sasparojas un izpaužas, cīnās par savām
pozīcijām.
1984. Labi, ka liela daļa skatītāju zina Orvelu. Liela daļa zina, kā jāizskatās
Orvelam. Laura Groza ar savu radošo
komandu šo priekšstatu nojauc. Pelēkas, smirdīgas vides vietā tiek radīta krāsaina pasaule ar TV šovu. Atgādināts, ka
Ļaunums ir tepat, mums blakus. Par to
jādomā. Stulbumam tas nepatīk. Ja jau
tāda tēma, tad labāk lai pelēka un smirdīga. Tad tas nav par mums. Tad par to
nav jādomā. Un traki ir tas, ka domājošie neizzūd. Viņi vēl piebrauc klāt no citām pilsētām.
Tad seko nākamais – Zelta pods. Jans
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Villems van den Boss ar domubiedriem
rada fantasmagorisku, mistiski marginālu vidi, liekot skatītājiem izdzīvot dīvainu E.T.A. Hofmaņa stāstu. Atkal jādomā līdz, jāmeklē asociācijas. Domājošie
turpina braukt šurp.
Džilindžera veidotajā Paradīzē Mārtiņš Vilkārsis uzliek uz skatuves da Vinči
Svēto vakarēdienu. Ir ļoti interesanti likt
gaismu, vadoties pēc da Vinči gleznas,
meklēt pareizos rakursus, gaismēnu rotaļas, priecāties par telpisko ģenialitāti.
Domājošie to pamana un novērtē, bet
kāda rakstoša cilvēcīte nosauc par «Vilkārša bezpersonisko pelēko telpu».
Emocionāli intelektuāla šķēpu laušana sākās jau ar sezonas pirmo darbu –
Sergeja Zemļanska veidoto Raiņa Induli
un Āriju. Tiek mainīti cilvēku priekšstati
par Raini. Dižo un Neaizskaramo. Stulbumam paskaidroju, ka šeit es ironizē-

ju. Bet Stulbums neliekas mierā, turpina
kladzināt: «Tas nav Rainis, tas nav Rainis, tas nav Rainis, tas nav...» Cilvēcītes,
kas iedomājušās, ka ir Raiņa mentālās
mazmeitas, turpina to savos aprakstos
kultivēt. Bet Domājošo šoreiz ir vairāk.
Un cilvēki zālē raud...
Un pienāca aprīlis... Un notika nepiedodams uzbrukums Stulbumam.
Konstantīns Bogomolovs iestudēja savu
Mans blasters ir izlādējies. Izrādi par cilvēku. Izrādi par nāvi. Pēc šīs izrādes nav
vienaldzīgo. Cilvēki tiek piespiesti domāt. Pat tādi, kam izrāde nepatīk, atzīstas, ka pēc tam domājuši pusi nakts. Arī
gaismai šajā izrādē uzdevums nebija
vienkāršs. Māksliniece Larisa Lomakina
radījusi skaistu, metālisku telpu. Gaismas uzdevums – gaismot tā, lai «nav
smuki». Tas ir grūtāk nekā – «lai ir smuki». Šajā telpā visas gaismas grib izskatīties smuki. Bet Stulbumam grūti. Uz TV
ekrāna parādās kaka pļaviņā. Skatītāju
zālē viena rinda pieceļas kājās un iziet
no zāles. Nenoklausoties stāstu. Stāsts ir
traģisks un aizkustinošs – par Ļeņingradas blokādi. Stulbumam vienalga: «Man
parāda sūdu, es eju prom. Neko negribu
dzirdēt!» Un Stulbums neiet prom klusi.
Viņš piecērt durvis – tā, lai māja nodreb.
Viņš te nav nekāds domātājs, ja Virsstulbenis saka, ka jāiet prom, tad jāiet. Izrāžu aprakstītājiem arī ir ko pērties. No sajūsmas līdz noliegumam. Līdz vietu ierādītāju aptaujāšanai: «Cik ta cilvēku
aizgāja? Tik daudz? Ai, ai, ai...»
Arī pēdējā sezonas izrāde Liepājas
teātrī nav no vienkāršajām. Regnārs
Vaivars iestudējis Mārtina Makdonas
Klibais no Inišmānas. Skaudrs un ironisks darbs. Mārtiņš Vilkārsis radījis
skaisti bezcerīgu vidi, kurā Gaismai rotāties ir viens vienīgs prieks. Scenogrāfija burtiski saplūst ar teātra skatuvi, it kā
ieaug tajā. Arī personāži, kuri šo vidi apdzīvo, ir visnotaļ dīvaini, bet katrs ar savu sāpīti, savām ilgām. Bet... Atkal jādomā. Atkal jāmeklē sevī līdzjūtība. Skaisti,
bet ne vienkārši. Stulbums aiz stūra
burkšķ kaut ko par bezcerību. Par to, ka
kaut ko tādu taču katru dienu uz ielas
var redzēt: «Vai ta nevar uztaisīt kaut ko
smieklīgu, kādu komēdiju, vai? Tā, lai
var izsmieties, atpūsties un nedomāt!»
Tāds variants kā «pasmieties un padomāt» netiek pieļauts.
Stulbums sāk kļūt rafinētāks. Viņš
saprot: lai uzvarētu Domājošos, ir jārada
līderi – Virsstulbeņi. Virsstulbeņiem iestāstīts, ka vislabāk ir darboties, meklējot atbalstu pūlī, tautas masās. Vajag
pietiekami daudziem nedomājošiem,
nelasošiem un lētticīgiem ļaužiem iestāstīt, ka kaut kas aizskar viņu tikumīgās un reliģiskās jūtas, savākt parakstus
un censties Mākslu nogremdēt. Vislabāk
ar cenzūru, ar «tikumiskiem» likumprojektiem, ar «tikumiski reliģiskām» masu
mediju padomēm, ar reliģiskiem «līderiem». Kāds teiks, ka Stulbums to visu
nav spējīgs izdomāt. Protams, nav. Bet
Stulbums ir Ļaunuma vergs. 6
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INTRAVERTS
AIZ ĶĪNAS MŪRA
Apsveikums operdziedonim Samsonam Izjumovam
GUNTIS GAILĪTIS

olistu rindas nemitīgi aug un papildinās. Septiņdesmito un astoņdesmito gadu
mijā uz skatuves savu pirmo opersezonu jau sekmīgi uzsākuši solisti
Ludmila Bora (mecosoprāns), Jānis
Kalējs (tenors), Samsons Izjumovs
(baritons) un Sergejs Martinovs
(bass), – tā savas grāmatas Jaunās balsis nobeigumā 1981. gadā rakstīja mūzikas zinātniece Vija Briede.
Strādājot operā no 1975. līdz 2005.
gadam, man ir nācies vērot daudzu
operas mākslinieku karjeras izaugsmi un veiksmes vai arī tieši pretējo.
Bet katram jau savs liktenis un ceļš,
visu nosaka Dieva dotais talants un
mūžīgais «perpetuum mobile» – griba
sevi apliecināt, indivīda ego, dabas
dotumi skatuves mākslas pilnvērtīgai
realizācijai un vecāku vēlme ieraudzīt
sava «turpinājuma» panākumus. Protams, tam visam pamatā ir izglītība
un pedagogu darbs, kas bieži mūsdienās tiek aizmirsts. Bet šodienas jubilārs gan var būt gandarīts par savu
studiju laiku Jāzepa Vītola Latvijas
Mūzikas Akadēmijā (toreiz konservatorijā) un pedagogu lielo devumu viņa
panākumu kaldināšanā. Bet visvai74

rāk jau pateicības, liekas, pienākas
lieliskajam vokāla pedagogam Gurijam Antipovam, mūsu operas basam
un ilggadējam vadošam solistam.
Man nācies vērot darbā un arī
strādāt kopā ar Samsonu Izjumovu
dažādos operu iestudējumu atjaunojumos, oriģināliestudējumos, brīvdabas uzvedumos: Sergeja Rahmaņinova Aļeko, Džuzepes Verdi Traviatā, Rigoleto, Nabuko, Donā Karlosā, Pjetro
Maskaņji Zemnieka godā, Gaetāno

teikta darba kārtība un principi gan
operas namā, gan mākslas pasaulē
vispār. Brīvais operas redzējums un
tā skatuviskā izpausme, kā tas ir šobrīd, nebija ne iedomājami, ne iespējami. Katram māksliniekam, protams, ir savs redzējums, vērtējums,
vīzijas, domas par savu lomu un izrādi kopumā. Diriģentam, režisoram,
radošajai komandai viss jāapvieno
skaidrā konceptuālā veselumā. Bet
visa pamatā ir mūzika, un tas jau ju-

IZSKANOT PĒDĒJAM RIGOLETO
AKORDAM, ZĀLĒ IESTĀJĀS
ŠOKĒJOŠS KLUSUMS
Doniceti Mīlas dzērienā, Lucia di
Lammermoor, Žorža Bizē Karmenā.
Iestudējuma procesi nav bijuši viegli,
bet diskusiju un dažādu viedokļu un
vēlmju pilni. It sevišķi jubilāra karjeras sākumposmā, kad dominēja no-

bilāram ir pats galvenais – cieņa un
respekts pret mūzikas autoru, viņa
domām un idejām. Izjumova personības starojums, viņa pretstatījumi, arī
pretargumenti vienmēr deva mums,
izrādes veidotājiem, labu «radošo doTEĀTRA VĒSTNESIS 2015/II

samsona izjumova radošā laboratorija ir tabu, tā ir aizslēgta un ir tikai viņam pieeja(
ma personīgā pasaule. Foto – no lnO arhīva
pingu», kā rezultātā veidojās mākslinieciski pilnvērtīgi un emocionāli
piepildīti iestudējumi.
Nerunājot jau par lielisko vokālo
sniegumu, Samsons Izjumovs katrai
lomai piešķir kaut ko ļoti individuālu,
emocionāli dziļu, harmonisku un saskanīgu, kas viņu izceļ pārējo mākslinieku vidū. Jubilārs ir ne tikai spilgts
itāļu mūzikas (īpaši Doniceti, Verdi,
Maskaņji) interprets, bet arī lielisks
krievu mūzikas izpildītājs, īpaši tas
jaušams romancēs. Tāpat uzteicama
TEĀTRA VĒSTNESIS 2015/II

ir mākslinieka plašā emocionālā skala – no dziļi izjustā dramatisma līdz
komismam un humoram, piemēram,
Belkores lomā Doniceti operas Mīlas
dzēriens 80. gadu leģendārajā iestudējumā. Viņa kroņa loma, protams, ir
Nabuko, kas nu jau gandrīz 20 gadus
dzīvo uz mūsu operas nama Skatuves
un ar kuru viņš daudz viesojies arī citur
pasaulē, vienmēr un visur aizkustinot
skatītāju sirdis un prātus.
Darbs veido meistaru. Tāds visus
šos gadus ir bijis Samsons Izjumovs,

cītīgi radot savu lomu plašu galeriju.
Rūpīgs individuālais ikdienas darbs
pie jaunās lomas, tad darbs ar koncertmeistaru, diriģentu, režisoru un
pārējiem operas izrādes veidotājiem
ir spēcīgs pamatu pamats. Jubilāram
laimējies, ka viņa dzīves draugs ir
augstas klases operas žanra profesionāle – LNO koncertmeistare Laila
Holberga, kuras sapratne, palīdzība
un sadarbība nav izmērāma. Darba
process katram operas māksliniekam
ir stipri individuāls, savdabīgs un
unikāls. Arī, protams, Samsonam.
Bet – caur ērkšķiem pie zvaigznēm,
kā vēsta senais teiciens. Tikai taisni
uz priekšu, un tad jau viss arī notiek!
Visiem šiem posmiem ik gadu jubilārs ir gājis cauri. Un sasniegto mēs
visi redzam, un par to ir vienmēr milzīgs prieks gan kolēģiem, gan skatītājiem zālē, ne velti pēc veiksmīgi nodziedātas ārijas, dueta vai operas izskaņā saklausām starp ovācijām arī
«bravo» saucienus. Spilgti atmiņā ir
viena darba epizode 80. gados operas
Rigoleto ģenerālmēģinājumā, kad, izskanot pēdējam operas akordam, zālē
iestājās šokējošs, ilgs klusums un tad
bija dzirdamas slēptas raudas un
šņuksti. Tas bija fināla skats, kad
Samsona Izjumova Rigoleto atver
maisu un atrod tur meitas Džildas
(Inese Galante) līķi. Parasti šo tā saucamo maisa duetu inscenētāji vēlas
kupīrēt, un galvenais iemesls tam ir
nespēja ne tikai vokāli, bet arī emocionāli to piepildīt. Šeit dramatiskā
kulminācija bija sasniegta vispārākajā pakāpē, ko diezgan reti šodien varam dzirdēt un redzēt operā.
Samsons Izjumovs ir intraverts
mākslinieks, viņa radošajai personībai un viņa individualitātes radošajiem noslēpumiem vienmēr apkārt ir
«Ķīnas mūris», nevienam nav lemts
tam tikt pāri vai ieskatīties, kas aiz tā
notiek. Viņa radošā laboratorija ir tabu, tā ir aizslēgta un ir tikai viņam
pieejama personīgā pasaule.
Es nepazīstu nevienu savu draugu
vai kādu citu laikabiedru šajā pasaulē
ar tādu vārdu. Samsons! Senais antīkais Bībeles varonis ar neizmērojamo
spēku emocionāli un mākslinieciski
spilgti ir parādīts Kamila Sen Sansa
operā Samsons un Dalila. Samsona
vecākiem, arī mākslas pasaules cilvēkiem, dodot dēlam šādu vārdu, noteikti bija liela vēlme, lai tas palīdzētu
un viņš varētu īstenot savus mērķus!
(Bet varbūt sasniegtu arī viņu pašu
nerealizēto dzīves piepildījumu?) To
viņš ir izdarījis, kas tikai pierāda, ka
senās leģendas dzīvo un tiešām palīdz!
Lai māksliniekam spēks un veselība, labas domas un pašam prieks par
paveikto!
Lai skan! Lai veicas! Lai izdodas
viss iecerētais arī nākamajos gados! 6
75

Vārds teātra cilvēkiem

LABIRINTA
VIDŪ
JANA ČIVŽELE

kvienam no mums dzīvē gadās
notikumi, kurus mēs novērtējam ar mīnuszīmi – aiziet tuvs
cilvēks, netiekam pie kārotās
lomas, izbeidzies piens brokastu kafijai – tas var būt jebkas. Tā
ir dzīve. Ir lietas, ko mēs varam ietekmēt, bet ir lietas, ko nevaram (un labi,
ka tā!). Te ir runa par attieksmi, manuprāt. Par attieksmi pret notikumiem,
līdz ar to – attieksmi pret savu dzīvi, darbu, līdzcilvēkiem. Tas, ko es mācos no
jauna, – paskatīties uz šiem notikumiem
no likumsakarību skatu punkta. Mācos
redzēt kopainu un dzīves notikumus
skatīt kopsummā, nevis katru atsevišķi.
Teātris ir neatņemama manas dzīves
sastāvdaļa, tāpēc savas sajūtas par teātri
nevaru skatīt atrauti no tā, kā uztveru
savu dzīvi tad, kad noņemu teātra grimu
un aizveru aiz sevis savas grimētavas
durvis. Nav tādas teātra Janas un mājas
Janas, tā ir viena Jana, kas pēdējā gada
laikā ir iemācījusies uz dzīvi paskatīties
savādāk: radinu sevi pie spējas saklausīt
klikšķi, kas palīdz man saredzēt notikumu likumsakarības, lai nākotnē nevērstos pret sevi brīžos, kad nesaprotu,
kāpēc notiek tas, kas notiek.
Teātrī lomas tiek plānotas ilgu laiku
uz priekšu. Ir vajadzīgs spēks, kad lomu
ir daudz, bet vēl grūtāk ir tad, kad lomas
nenāk. Ir divas «opcijas», ko šādā gadījumā darīt: variants A – satraukties, variants B – nesatraukties. Kādreiz es visbiežāk satraucos un vērsos pret sevi, mokoties ar nemieru un stresu. Man kādreiz
likās, ka es esmu tā, kas veido savu dzīvi
un kārto notikumus pa plauktiņiem savā dzīves bibliotēkā, es veidoju plānu,
izsapņoju lomas, ko vēlētos nospēlēt,
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tēlus, kurus izdzīvot, un vainoju sevi
tad, ja netiku pie plānotā. Bet, tikai paejot laikam, es sapratu, ka nedabūju to,
kas man nepienācās vai ko man nevajadzēja, un ka, baidoties no tā, kas, iespējams, varētu notikt (vai nenotikt) nākotnē, es sabojāju esošo mirkli. Man ir sajūta: ja visu laiku tiktu tikai dots un mēs
saņemtu visu, ko vēlamies, mēs neiemācītos tik daudz. Nesaņemot kāroto,
sākam šķetināt sevi un meklēt ceļu uz
izaugsmi. Šis būs stāsts par likumsakarībām, kuru lomu savā dzīvē es arvien
spēcīgāk apzinos.
Nr.1: Diena. Steidzos uz mēģinājumu un pa ceļam uz teātri runāju pa telefonu ar māsīcu. Man garām iet sirms vīrietis un pēkšņi nikni uzsit man pa roku,
nomurminot kaut ko par to, lai beidzu
runāt uz ielas pa telefonu. Es apstulbu.
Šokēta. Viņš man iesita! Svešs cilvēks.
Kaut kad iepriekš es būtu «cepusies» par
šo situāciju dienu vai pat divas, analizējot «Kas ar mani? Kāpēc es šai cilvēkā izraisīju tādu agresiju?», bet tagad mācos
vērot. Ne visam, kas ar mani notiek, ir
tieša saistība ar mani šeit un tagad. Es
neesmu pasaules naba. Pārtraucu meklēt vainu sevī, saprotu, ka esmu tikai garāmejoša daļa no šā vīrieša stāsta: varbūt
neizgulējies, slims vai paģirains. Iekāpju
tramvajā, atskan zvans un man piedāvā
piedalīties fantastiskā projektā (negaidīts zvans no modes mākslinieces Keitas
piedalīties fotosesijā! Man tas bija pārbaudījums, jo es to nemāku darīt, kaut
arī esmu aktrise un viss liekas pašsaprotami). Un es domāju, vai būtu šo lielisko
piedāvājumu saņēmusi, ja tagad grimtu
negatīvismā par svešo nikno kungu, kas
izsita man no rokām telefonu?

Nr.2: Bijām Cīrihē. Apmeklējām Alvja Hermaņa izrādi Skaistākās nāves ainas operas vēsturē. Tās laikā es skatījos
uz izrādes aktieriem un apbrīnoju tos.
Aplaudēju, biju sajūsmā par izrādi! (Pusi izrādes domāju, ka tie ir vecās paaudzes aktieri + grims, bet izrādes vidū pamanīju rokas, kuras bija grimētas, bet
aiz grima slēpās jaunu cilvēku rokas!
Aktieru ansamblis bija tik vienots, ka
neviens nepārkāpa robežu būt spilgtākam, labākam. Man izrāde palikusi atmiņā kā laba smarža, ko veidoja viss kopā – kostīmi, mūzika, gaisma, aktieri.)
Pēc tam vērsos pret sevi, sākot analizēt,
ko varu izdarīt es. Nākamajā dienā es
stāvu uz tās pašas skatuves, un manis
vakar apbrīnotie aplaudē man. Līdzsvars. Ja vien varētu iztikt bez vēršanās
pret sevi.
Nr.3: Agra pavasara rīts. Pamostos.
Mājās nav piena kafijai. Jāiet uz veikalu.
Slinkums. Bet kafiju bez piena nevaru
iedzert un kafiju gribu. Pāri pidžamai
uzvelku vējjaku, apsienu šallīti, uzmaucu kājās zābakus, pat neuzvelkot zeķes,
un, izejot uz ielas, pie sevis nodomāju,
ka izskatos smieklīgi, bet ir pārāk agrs
rīts, lai satiktu kādu pazīstamu. Čāpoju
tālāk pa savu mazo kvartālu. Garām uz
velosipēda pabrauc dāma spilgti krāsotām lūpām un izstaro daili un grāciju.
«Cik skaisti!» – nodomāju es savā pidžamā. Nopērku pienu un dodos atpakaļ uz
mājām, un sastopu to pašu sievieti, kas
nu guļ uz ietves un virsū tai pašas velosipēds. Nokritusi, salauzusi roku. Steidzos
palīgā, saucam ātro palīdzību, sarodas
arvien vairāk cilvēku, un tikai tad apzinos situācijas absurdumu – es taču esmu pidžamā! Mums izveidojās ļoti tuvs
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jana Čivžele: «nav tādas teātra janas un mājas janas, tā ir viena jana, kas pēdējā gada laikā ir iemācījusies uz dzīvi paskatīties
savādāk.» Foto – matīss markovskis
kontakts ar šo jauko ārzemju latviešu
dāmu, un vai es ar viņu iepazītos tad, ja
stundu ilgāk būtu pucējusies, lai neizietu uz ielas pidžamā?
Spēja saredzēt likumsakarības kādam ir dabas dota, bet es to mācos. Tā
TEĀTRA VĒSTNESIS 2015/II

nav akla un gļēvulīga paļaušanās, bet
gan centieni saredzēt kopainu, nevēršoties pret sevi. Ja esi labirinta vidū, ir
viegli apmaldīties un sisties pret labirinta sienām kā apmulsušam naktstauriņam, bet, paceļoties virs labirinta, sare-

dzi brīnumskaistu rakstu, kura daļa esi
tu pats. Runā, ka Visums ir labvēlīgs un
ikviena mīnuszīme kopējā vienādojumā
noved pie rezultāta ar pluszīmi. Ir jāmācās vērot un paļauties, jo tu nekad nezini, kā būs patiesībā. 6
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MĀKSLINIEKI IR
SLIKTĀKI PAR...
Par kādu laiku ir «Mefisto» Ādolfa Šapiro režijā
IEVA STRUKA

aldies
dievam,
virsrakstiem ir ierobežots zīmju
skaits, jo patiesībā šī frāze no
Ādolfa Šapiro jaunākās izrādes Mefisto
uz Maskavas Dailes teātra lielās skatuves skan vēl skarbāk. Par žīdiem. Mākslinieki ir sliktāki par žīdiem. Skaidrības
labad – артисти хуже жидов. Protams, kā jau mākslas darbā pieklājas –
ne par ebrejiem ir izrāde, bet par vāciešiem. Nu, vai sajauktu asiņu īpašniekiem Hitlera laika Vācijā. Un laiku, kas
uz mūžu vienu nāciju padarīja par noziedzniekiem ar vainas apziņu, bet otru
par upuriem, kuru asinis brēc pret debesīm atriebt un atgādināt.
Piederība ebreju tautai vienmēr ir
bijusi jūtīga tēma, kas 20. gadsimta laikā
Latvijas teritorijā ir aplūkota no dažādiem skatupunktiem un, atļaujos domāt, šobrīd, pateicoties vainas apziņai
par atsevišķu tautiešu noziegumiem Otrā pasaules kara laikā, atrodas relatīvi
neitrālā teritorijā, jo viegla zobgalība par
šo tēmu oficiāli sastopama vien Blaumaņa lugu interpretācijās. Krievijā pret
ebrejiem ir mazāk neitrāla attieksme, kā
liecina kaut vai tikai pavirša ielūkošanās
interneta dzīlēs, meklējot datus par to
vai citu šīs tautības mākslinieku.
Noskatoties Ādolfa Šapiro izrādi, kas
veidota pēc biogrāfiskā Klausa Tomasa
dēla Manna romāna Mefistofelis. Stāsts
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par kādu karjeru (1936) par māsas Ērikas
vīru – aktieri, režisoru Gustavu Grindgensu (Gründgens), kurš sadarbojies ar
Trešo reihu (un šīs precīzi iezīmētās biogrāfijas dēļ romāns Rietumvācijā bijis
aizliegts līdz pat 20. gadsimta 80. gadiem), ir déjà vu sajūta. Un vienlaikus
pārliecība, ka šo sajūtu nerada Šapiro
cienījamais vecums vai radošais izsīkums, tieši otrādi – ka tēma un līdzekļi,
kā to risināt, tad arī ir Šapiro mūža tēma
un viņam patiešām šķiet svarīgi šodien
par to runāt no lielākās/centrālās Krievijas teātra skatuves. Brīvība ir augstākais
ideāls un mērķis, tās vārdā var mirt.

vās Jaunatnes teātra izrādēs, kas saturiski ir radniecīgas Mefisto – Trešās impērijas bailes un posts, Rīt bija karš, Sniegotie kalni, Centrifūga vai Nacionālajā (tolaik Drāmas) teātrī iestudētajā Moljērā.
Izrāde iestudēta, izmantojot romāna
formas piedāvāto brīvību – tas ir eklektisks teātris ar episkā teātra elementiem,
kur darbības vietas iezīmē to nosaukumi videoprojekcijā, psiholoģiski dialogi
mijas ar kabarē tipa songiem, parodija
par teātra struktūru mijas ar nopietnu
patētisku intonāciju galvenās lomas –
aktiera un režisora Hendrika Hefgena
(Alekseja Kravčenko) traktējumā, kam

ŠAPIRO JOPROJĀM DZĪVO
AUTORITĀRĀ, KAUT ARĪ PAVISAM
CITĀ IEKĀRTĀ, UN ATKAL SAVĀ
IZRĀDĒ UZSTĀJAS PRET TO
Māksla ir veids, kādā apelēt pie sirdsapziņas un atgādināt par brīvību. Jebkura
autoritāra sistēma izslēdz brīvību. Mākslinieka uzdevums ir būt pret autoritāru
varu. Jebkura autoritāra sistēma nav attaisnojums cilvēcības trūkumam. Māksliniekam savos darbos jābūt humānistam. Šo secinājumu virkni varētu turpināt, jo tieši par to Šapiro runājis tais sa-

kulminācija ir tieša vēršanās pie skatītājiem zālē. Tieši mākslinieks izrādās atbildīgs ne tikai par sevi, bet arī par saviem kolēģiem, un lēmumu par kompromisiem attiecībās ar varu viņš pieņem ne tikai savas, bet arī citu dzīvības/
labklājības vārdā.
Izrādes pirmajā daļā, kas norisinās
Hamburgas teātrī, režisors kopā ar sceTEĀTRA VĒSTNESIS 2015/II

ir autoritārs režīms, un ģenerālis nikolaja Čindjaikina atveidojumā dodas pieņemt vai noraidīt priekšnesumu. skats no mdT
izrādes Mefisto. Foto – jekaterina cvetkova
nogrāfi Mariju Tregubovu uzbūvē aizskatuvi kā darbības vietu – te mākslinieks risina savas privātās dzīves problēmas
starp uzgājieniem uz skatuves, te satraukts mīņājas teātra direktors, slinko
un iedzer aktieri, no šejienes, skatuves
dibenplānā atskanot vētrainiem aplausiem, visi izrādes a la russe stilā iesaistītie
dodas paklanīties un saņem ziedus. Virs
skatuves visā tās dziļumā ir skaitā trīspadsmit dažādu krāsu skatuves priekškari no samta, kas ļauj pēc vajadzības
«aizklāt» izrādē apspēlētā teātra skatuvi
un padarīt spēles telpu par lokālu vietu –
buduāru, kabinetu, mēģinājumu telpu.
Teātris te ir vieta, kur virmo kaislības, kur
viena mūza nomaina otru un mīlestība
dzīvo cieši līdzās aprēķinam, un tas viss
no malas izskatās komiski. Kaut kādā
mērā tā ir burvīga pašironija par Šapiro
teātrim atdotiem 50 gadiem no dzīves.
Izrādes otrajā daļā, kad Hendriks
Hefgens ir pārcēlies uz Berlīni, jo lolo
sapni nospēlēt Mefistofeli Faustā uz
valsts centrālās skatuves, mēs savukārt
redzam pilnībā atvērtu tukšu skatuvi,
kur vienīgais dekorācijas elements ir
krēsli un sofites, uz tās līdzās aktieriem
atrodas teātra orķestrīša mūziķi. Ir autoritārs režīms, un Ģenerālis (izrādē pārstāv Trešā reiha varu) Nikolaja Čindjaikina atveidojumā dodas pieņemt vai
noraidīt priekšnesumu. Hendrika mākslinieka «spēlmaņa» daba liek viņam pārbaudīt robežas, ciktāl viņš drīkst atļauTEĀTRA VĒSTNESIS 2015/II

ties koķetēt ar varu, jo viņš cer ar savu
vārdu glābt nacionalitātes dēļ apdraudētos kolēģus. Un tomēr šī robeža nav
pārlieku tāla. Jau otrajā viņa vizītē pie
Ģenerāļa, kad Hendriks klapato par kolēģa Otto atbrīvošanu no ieslodzījuma
nometnē, Ģenerālis viņam uzbrēc:

pasaules karā, šis stāsts ir par Vāciju, parādot tās cinismu pret cilvēku/cilvēci?
Vai ir iespējams par šodien radītu mākslas darbu spriest, atsaucot atmiņā citus
darbus, tapušus pirms gadiem un gadu
desmitiem? Ja jā, tad šis darbs ir smalka
līdzība par Šapiro pašsajūtu šodienas

IZVELK NO SIRDS KABATAS
VAILDA BURVĪGO ATZIŅU PAR
MĀKSLAS AMORĀLO DABU UN
PIEVIENOJAS TAI
«Māksliniek, aizveries!» Tieši šai daļā arī
rezignēti izskan atziņa par mākslinieka
dabu. Un tai brīdī es atceros, ka skatos
izrādi Maskavā, kas gatavojas svinēt 9.
maija svētkus, ka Ādolfs Šapiro, kurš savas dzīves labākos gadus pavadījis vienā
autoritārā iekārtā, konsekventi savos
darbos uzstādamies pret to, joprojām
dzīvo autoritārā, kaut arī pavisam citā
iekārtā, un atkal savā izrādē uzstājas
pret to. Un tomēr – no mana kā Latvijas
iedzīvotājas skatupunkta mulsinoša
šķiet materiāla izvēle – Trešais reihs un
māksla. Vai šī izrāde joprojām ir jāuztver
Ēzopa valodā un Vācija ir tikai līdzība,
kā runāt par Krieviju? Vai tomēr, pirmizrādi pieskaņojot Krievijas uzvarai Otrajā

Krievijā. Ja mākslas darbs jāuzver tikai
«šeit un tagad» koordinātēs, konkrētā izrāde tomēr bija par 30. gadu Vāciju. Pats
režisors ievadvārdos izrādei uzsver – ja
mēs restaurējam to, kā bija, mēs varam
sevi pasargāt no tā, kas mūs sagaida, vai
vismaz to saprast.
Bet vai viss ir tik vienkārši? Varbūt,
neļaujot man kā skatītājai nolasīt un nespējot sev un citiem tieši pateikt, kas tad
ir šodienas Krievija, Šapiro apzināti vai
neapzināti izvirza apsūdzību pats sev,
izvelk no sirds kabatas Vailda burvīgo
atziņu par mākslas amorālo dabu un
pievienojas tai, puskoķeti, pusizmisuši
piebilstot – mākslinieki ir sliktāki par...
Nu, tad jau acīmredzot par visu.6
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TEĀTRIM PIEMĪT
MILZĪGS SPĒKS 
UZDOT JAUTĀJUMUS
Vācvalodas zemju izrāžu izlase – 2015
MARGARITA ZIEDA

osaukumam
ņemtais
citāts
pieder vācu kritiķim
Pēterim
Laudenbaham,
ar kuru Teātra Vēstnesis satikās desmit
ievērības vērtāko Vācijas, Austrijas un
Šveices izrāžu festivālā Theatertreffen,
kas ik maiju notiek Berlīnē. Un viņam
var piekrist, jo tie daži darbi, kuri šogad
kļuva par notikumiem, liecina, ka izrādēm svarīgs ir tomēr saturs. Tikai ar formas meklējumiem vien, un vācvalodīgais teātris ir pasaules lielmeistars šajā
ziņā, novārtā paliek sarunas spēks.
Teātru tikšanās Berlīnē saucas šī
septiņu vācu teātra kritiķu veidotā izlase. Un lielā mērā tā ir ne tikai aktuālās
teātra situācijas, bet arī vācu kritikas
spogulis, kas šīs izrādes izraugās. Jo aizvien ir iespēja izraudzīties kaut ko pavisam citu. «Režisori spēlē šahu ar kritiķiem, un skatītājs paliek kaut kur malā,»
savulaik, svaigi ienācis vācu teātra teritorijā, konstatēja Alvis Hermanis un nekautrējās to pateikt intervijā vācu profesionālajā žurnālā Theater Heute.
Skatoties Theatertreffen 2015 izrādes
citu pēc citas, nevar nepamanīt, ka akcenti ir masīvi pārvietojušies. No cilvēkiem uz veidu, kā šodien uz skatuves ar
teātra līdzekļiem pasniegt tekstu. No tēlu
psiholoģijas un sarežģītas iekšējās pasaules pārraidīšanas uz vienkāršu teksta
lasīšanu no lapas. No sarunas jēgas uz
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sarunas formu. Lai gan loģiski liktos, ka
forma jau arī izsaka jēgu, daļa Theatertreffen izrāžu uzskatāmi demonstrēja, ka
tā nebūt nav. Ar formu ir iespējams ņemties tiktāl, kamēr sen ir aizmirsusies jēga,
kāpēc tā saruna vispār tika aizsākta.
Aktuāla šogad bija tieši ņemšanās ap
pašu teātra mašinēriju, iespēju un robežu testēšana.

Fasbindera zīmē
Šāds megauzsvars uz formas meklējumiem liek domāt par to, ka vispār jau tie
ir ar gandrīz tikpat ilgām tradīcijām kā
psiholoģiskais teātris. Un pat vairs nevar
saprast, kurp atkāpties, domājot par šo
izrāžu izlasi. Uz 20. gadsimta 20. gadiem, kad formu meklējumos dzima arī
Luidži Pirandello metateatrālās spēles?
Uz 60. gadiem, kad pasaulē vēlreiz iezīmējās virziens uz eksperimentēšanu ar
izteiksmes formu?
Turpat teātra foajē pirms katras no
«uzmanības vērtajām izrādēm» bija ierakstos skatāmi Rainera Vernera Fasbindera 60. un 70. gadu teātra darbi un viņa
uzņemtā filma Teātris transā, kas dokumentēja starptautiskā festivāla Theater
der Welt izrāžu teātra valodu 80. gados. Ja
to visu aplūko kopā, tad nākas konstatēt,
ka nekur tālu formas meklējumos teātris
aizvirzījies nav, vienīgi ar to atšķirību, ka
tas vairs nav avangards mazos beznaudīgos off teātrīšos, bet šodien tāds ir valsts
dāsni dotēto teātru pamatrepertuārs.

Kritizēt teātra aizvirzīšanos prom no
cilvēka, padarot to uz skatuves līdzvērtīgu krēslam vai galdam, liktos tāds latvisks «uzbrauciens» vācu teātra kultūrai,
ja vien festivāls pats par tādu kā moto
vai saturisko uzsvaru nebūtu licis Rainera Vernera Fasbindera vārdu un viņa atstāto mantojumu. Šā gada maijā režisoram tiktu svinēta 70. dzimšanas diena.
Pirms 33 gadiem viņu atrada mirušu paša Minhenes dzīvoklī no narkotiku pārdozēšanas. 37 gadu vecumā Fasbinders
bija paguvis uzņemt 40 filmas, uzrakstīt
14 lugas un tās arī iestudēt. Par spīti rafinētajiem formas meklējumiem un izsmalcinātajiem atradumiem, Fasbindera milzīgā uzmanības intensitāte bija
vērsta uz cilvēkiem un viņu sarežģīto,
samežģīto, sapostīto, neizdevušos jūtu
pasauli. Un ko tā dara ar cilvēku un viņa
līdzcilvēkiem. Teritorija, kurai tolaik vācu jaunais kino meta milzīgu līkumu.
Šogad Theatertreffen ietvaros Martina
Gropiusa Bau muzejā tika atklāta apjomīga izstāde Fasbinders – šobrīd, kurā
tas viss ir vēlreiz skaidri ieraugāms. Ka
darba forma nebūt neizslēdz fascinējošus cilvēkus, bet tieši otrādi – vienam otru ir iespējams paspilgtināt un padziļināt. Un kāpēc šodien tieši cilvēki ir tik
garlaicīgi uz skatuves?

sTrupceļā
Par dziļāku samulsumu aiz sevis atstājošiem notikumiem izvērtās TheaterTEĀTRA VĒSTNESIS 2015/II

Baāls ir brīva režijas interpretācija, brehta lugai kalpojot kastorfam vien par iedvesmas avotu gigantiska, transkontinentāla
teātra kosmosa radīšanai. Foto – Thomas Aurin
treffen atklāšanas un noslēguma izrādes, liekot domāt vispār par to, cik teātris ir šodien spēcīgs, cik – bezspēcīgs.
Vispirms Franks Kastorfs. Dekonstrukcijas ģēnijs un Eiropas leģendārās
avangarda skatuves Berlīnes Volksb¸ hne am Rosa Luxemburg Platz vadītājs
ceturtdaļgadsimta garumā. Ar šā režisora gan citviet, Minhenes Rezidences teātrī iestudēto Bertolda Brehta lugu
Baāls noslēdzās festivāls, izvēršoties par
teātra pasaules pēdējā pusgada diskusiju kulmināciju, teju vai manifestāciju.
Teātra skatītāju protesta iniciatīvu
«Volksb¸ hne muss bleiben»*, kas aicināja parakstīties par viena no spēcīgākajiem Eiropas teātriem saglabāšanu, bija
apjozuši cilvēki tādā pūlī, ka pie solidaritātes apliecināšanas nevarēja teju pat
izlauzties.
Kas tad bija noticis? Pirms gada, līdzīgi kā mūsu Nacionālajā operā, pateicoties pareizajai partijas biedra kartei,
par Berlīnes kultūras dzīves vadītāju,
proti, Senāta kultūras sekretāru, negaidīti bija kļuvis bijušais popmūzikas menedžeris. Šogad viņš ir ķēries klāt pie teātra dzīves pārveidošanas, pārliecībā, ka
pilsētai nepieciešami «jauni impulsi».
Visradikālāk ķeroties klāt Volksb¸ hne
am Rosa Luxemburg Platz, kas ir nozīmīgu režisoru Renē Poleša, Kristofa
Mārtālera, Herberta Friča un Franka
Kastorfa, kā arī lieliska aktieru ansambļa
mājvieta. Šis teātris pieder pie vislabāk
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apmeklētajiem visā Berlīnē, ne reizi nekļūdams komerciāls, lēts, publikai pakaļ
skrejošs. Tā ir joprojām viena no mākslinieciski svarīgākajām un interesantākajām vietām visā vācvalodīgajā teātrī. Un
tāda tā arī solās palikt vēl vienu sezonu.
Pēc tam teātra vadītāju Franku Kastorfu nomainīs Londonas modernās
mākslas galerijas Tate Modern direktors
Kriss Derkons (Chris Dercon). Popmūzikas menedžeris jaunu impulsu raidītāju
teātra mākslai saredzēja vizuālās mākslas menedžerī. Un, par spīti milzīgām,
sīksmalki argumentētām diskusijām visos lielajos vācu laikrakstos, nozīmīgāko
vācvalodīgo zemju teātra inten- dantu
protesta vēstuli, kas iestājās par ansambļa teātra saglabāšanu ar mākslinieciskā
vadītāja, nevis menedžera veidotu repertuāru, viss notiks, kā izdomājis cilvēks, kuram uz brīdi ir teikšana. Tā ir šobrīd vācvalodīgā teātra lielā sāpe, apjukums un bezspēcība popdomāšanas
priekšā. Un, kā raksta kolēģi vācu medijos, sākums īstai cīņai, jo šim «gadījumam» ir potenciāls kļūt par jaunu attīstības tendenci. Jo nu gan ir atvērušās
acis, ka aktieru ansamblis ir nopietna
vērtība. Kas līdzīgi dabas aizsargājamām joslām ir kopjama un norobežojama no postošiem notikumiem. Tikai tad
tā spēj uzplaukt pilnā spēkā. Ir atvērušās acis, ka vērtība ir arī režisoru ilgtermiņa darbam vienā teātrī, nevis vienai
satikšanās reizei kāda projekta ietvaros,

jo ilgākā sadarbības laikā kopīgi veidotām izrādēm veidojas jauna līmeņa kvalitāte. Theatertreffen noslēguma izrāde –
Kastorfa Baāls izvērtās jaudīgā publikas
solidaritātes apliecinājumā.
Uz Theatertreffen gan Franks Kastorfs tika ielūgts jau labu laiku pirms visiem šiem notikumiem. Cita nolieguma
sakarā. Kuram arī pretī stāties jutās aicināts Theatertreffen. Brehta tiesību mantiniece bija iesūdzējusi tiesā Minhenes
Rezidences teātri par Kastorfa iestudējuma neturēšanos pie rakstītā burta un
prāvu vinnējusi. Baāls tiešām ir brīva
režijas interpretācija, Brehta lugai kalpojot Kastorfam vien par iedvesmas
avotu gigantiska, transkontinentāla teātra kosmosa radīšanai. Divreiz noliegts
varas turētāju priekšā, Kastorfs iznāca
pēc izrādes paklanīties, pretī saņemot
skatītāju stāvovācijas. Pēc izrādes, saņemot Rainera Vernera Fasbindera balvu,
savu darbu vēl VDR aizsākušais režisors
pateicības runā teica, ka nekad nebūtu
domājis, ka pēc četrdesmit gadiem viņš
atkal piedzīvos sava darba aizliegumu.

bezspēcība Tēmu priekšā
Festivāls noslēdzās izteikti apliecinošā
gaisotnē, taču aizsākās tas kā vēl nekad
– pēc izrādes visa svinīgi sapostā teātra
pasaule samulsusi izklīda. Pat nepaliekot uz vīna glāzi. Nebijis gadījums festivāla vēsturē.
Atklāšanai izvēlētais iestudējums
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Aizbilstamie, kuru režisors Nikolass
Štēmans veidojis pēc Nobela prēmijas
laureātes Elfrīdes Jelinekas jaunākās lugas, runā par Vācijas morālo kapitulāciju problēmas priekšā, kurai risinājumu
pārtikušākajā pasaules daļā šobrīd nespēj atrast neviens. Proti, ko darīt ar Āfrikas bēgļiem, cilvēkiem, kas klauvē pie
aizslēgtajām Eiropas durvīm?
Vācijai šis nav abstrakts cilvēces jautājums, bet konkrēta problēma. Tie pārsimt tūkstoši, kuri, vārda burtiskā nozīmē riskējot ar dzīvību, ir jau nonākuši
šajā zemē, te nevienam nav vajadzīgi.
Viņi ir ārpus likuma, tātad bez darba, tātad bez eksistences līdzekļiem.
Bēgļu provizoriskā mājiņa, ko viņi
bija ierīkojuši Berlīnes Orānienlaukumā, kādā naktī tika nodedzināta. Citā
Vācijas pilsētā mērs, kas bija devis rīkojumu celt bēgļiem mājas, saņēma tik intensīvus draudus, ka atkāpās no amata.
Un celtniecība tika apturēta. Interesanti, ka tieši bijušo Vācijas Demokrātiskās
republikas zemju iedzīvotāji šodien izceļas ar fašistiskām runām un akcijām,
jelkādu cilvēcisku solidaritāti uzskatot
par neiespējamu. Taču vēl tik nesen Eiropa pati devās bēgļu gaitās, kad tūkstošiem un tūkstošiem cilvēku tur draudēja
nāves briesmas. Ko darīt kultūras nācijai
šodien šajā situācijā?
Elfrīdes Jelinekas poētiskais, grieķu
traģēdijas spēkam tuvu elpojošais dramatiskais teksts ir iedvesmojies no Aishila traģēdijas Lūdzējas un bēgļu zemcilvēka dzīves noteikumiem Vīnē. Tas ir
vienlaidus rakstīts teksts, bez pieturzīmēm, skaidri izzīmētas tēlu sistēmas,
bez norādēm iestudētājiem. Tā ir vienlaidu teksta masa, ar kuru interprets tiesīgs rīkoties un radīt no tās teātri pēc saviem ieskatiem.
Nikolass Štēmans Hamburgas Thalia teātra iestudējumā šo tekstu bija uzticējis trim aktieriem un reālai bēgļu
grupai. Liekot sajaukties teātra realitātei
ar dzīves realitāti, Jelinekes sacerētajam
tekstam ar reāliem stāstiem, mākslinieciski apstrādātam izmisuma protestam
ar dzīvu cilvēku niknumu un pazemojumu. Režisoram īpaši galvu nelauzot par
jautājumu, kā skatītāju empātiski saslēgt ar šiem cilvēkiem uz skatuves, lai
rastos cita līmeņa – cilvēciska, ne tikai
informatīva saskarsme un uztvere, ļaujot ar visu jaudu zālē gāzties iekšā negatīvai un destruktīvai enerģētikai, vakars
attīstījās gribēti nepatīkamā gultnē. Turklāt ar tik intensīvu pēcgaršu, ka viegli
iedomāties vēl otrā rītā pie brokastu galda samulsušo skatītāju, kam maizīte
strēgst kaklā.
Taču jautājums, ko raisa šī izrāde, ir
šāds – vai nepatīkamība bez empātijas ir
īstais ceļš uz cilvēciskiem risinājumiem?
Kaut vai katra paša privātajā teritorijā.
Vācu kolēģi šo izrādi dēvē par teātra
kapitulāciju dzīves problēmu priekšā.
Teātris ir pārāk nespēcīgs un vājš, lai
piedalītos sarunās par nopietnākiem
dzīves jautājumiem. Lai gan tieši senajā
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Grieķijā taču tas dzima, lai savienotu
dialogā ne tikai dievus un cilvēkus, bet
arī runātu un domātu par to, kā cilvēki
paši ir iekārtojuši savu kopīgo zemes
dzīves telpu un vai tas ir labi un pareizi.

kOpīgā bāze – CoMMon GrounD
Vienīgā no Theatertreffen izrādēm, kurā
savienojās cilvēciskums, mākslinieciskums un vēlme runāt par kaut ko vairāk,
nevis tikai pīt metateatrālas mežģīnes
kā lielajā vairumā šā gada darbu, bija
Berlīnes Maksima Gorkija teātra izrāde
Common Ground, ko veidojusi Izraēlas
režisore Jaele Roensa (Yael Ronens).
Izrādes centrā ir teātra līdzekļiem
veidots pētījums par to, kā traģiski notikumi nogulsnējas cilvēkos un kā šīs
traumas, dvēseliskie jēlumi liek sevi manīt citā laikā, citā vietā un citā realitātē.
Izrāde sākas ar konvencionālu vācu referātu par to, kas tad īsti notika Dienvidslāvijas karā, kas risinājās pašā Eiropas vidū no 1991. līdz 1995. gadam.
Daudzajos videomonitoros tiek demonstrētas tā laika ziņas, sajauktas ar
popkultūras drumslām. Un vienā brīdī
kļūst skaidrs, ka referāti, mediju darbs,
intelektuāla refleksija pārraida faktus,
bet tie nav instrumenti, kas spētu ielūkoties cilvēku dvēselēs.
Tie, kas to spēj, ir paši cilvēki. Kādi
pieci, seši šā teātra aktieri ir cēlušies no
Dienvidslāvijas, bet gājuši skolā un ieguvuši aktieru izglītību jau Vācijā, jo vecāki viņus ir izveduši no kara ieņemtas
dzīves telpas.
Šodien tie ir spilgti un pievilcīgi vācu
aktieri, kuru sapostīto cilvēcisko pagātni
ir neiespējami nojaust, ja par to nekas
nav iepriekš zināms. Divas šīs izrādes
aktrises Jasmina Musica un Mateja Mededa ir cēlušās no vienas un tās pašas
pilsētas Bosnijā. Jasminas tēvs kādu dienu tika aizvests un ieslodzīts koncentrācijas nometnē, kurā Matejas tēvs strādāja par uzraugu. Izrādes sagatavošanas
laikā aktieru grupa, tostarp abi šie upuru un bendes bērni, veica ceļojumu uz
agrāko notikumu vietām, lai mēģinātu
rast ceļu uz saprašanos.
Šai izrādei izdodas arī skatītāju paņemt sev līdzi dvēseliska līmeņa ceļojumā, rādot bez klišejām, pilnīgi šķērsām
jebkādam politkorektumam, vācu teātrim neierasti atkailinātā emocionalitātē
un vienlaikus bez asaraini puņķaina naturālisma, kā tas ir – mēģināt atrast izlīdzinājumu starp cilvēkiem, kuru vecāki
viens otru ir pazemojuši un iznīcinājuši.
Kā to atrast, ja tas nav noticis izdomātā
mākslinieciskā realitātē, bet īstajā dzīvē?
Šie neatbildamie jautājumi paņem skatītāju izrādes varā, iedarbina viņu visu –
no smadzenēm līdz dvēselei, un liek par
šo izrādi domāt vēl ilgi pēc tās noskatīšanās, atceroties tās dzīvos, nerutinētos,
jūtīgos aktierus – cilvēkus.
Kad festivāls jau tuvojās izskaņai, izdevās satikt īsai sarunai Berlīnes teātra
kritiķi, Theatertreffen žūrijas locekli Pē-

teri Laudenbahu.
Cik nozīmīgs šodien Vācijā ir teātris?
Statistika liecina, ka gada laikā Vācijā
tiek pārdoti 35 miljoni teātra biļešu. Tas
liecina, ka cilvēki uz teātri iet, ka par to
ir interese. Taču laiks, kad teātris izraisīja nopietnas sabiedriskas diskusijas, ir
pagājis. 60. gados Pētera Veisa lugas Izmeklēšana iestudējumi satricināja patiešām visu Vāciju, aizsākās sabiedriskas
diskusijas. Šis spēks teātrim vairs nepiemīt.
Bet kāds spēks tam piemīt?
Sliktākajā gadījumā teātris ir tikai tāda vakara izklaide. Tas ir pats garlaicīgākais variants, bet pilnīgi noteikti šodien
sastopams. Taču, un tas ir viens no svarīgākajiem aspektiem, teātrim joprojām
piemīt spēks, labi, ja ne izraisīt, tad vismaz padziļināt diskusijas sabiedrībā.
Un Berlīnes Maksima Gorkija teātrim
arī tāpēc ir tik lieli panākumi.
Jā, šis teātris jau pēc pirmās savas
sezonas žurnāla Theater Heute aptaujā
tika atzīts par būtiskāko gada teātri
vācvalodīgajās zemēs. Tam ir izdevies
uztaustīt tēmas, kas ir svarīgas pilsētai
un tās cilvēkiem, tēmas, kas viņus reāli
nodarbina, bet par kurām neviens cits
teātris nerunā. Interesanti ir arī tas, ka
tieši caur precīzu un būtisku tēmu izvēli teātris ir kļuvis ne tikai par svarīgāko un interesantāko, bet arī par modīgāko vietu – pirmizrādēs vairs pat
prominences nevar tikt iekšā. Un vienlaikus šis teātris ir lielisks liecinieks
tam, ka cilvēkus teātrī interesē tomēr
sarunas saturs, nevis tikai rafinēti izvirpināta forma, aiz kuras rēgojas tukšums.
Jā, bet arī tēmas, par kurām runā citās vietās un citi mediji, Maksima Gorkija teātris atklāj savādāk. Piemēram, tā
pati migrantu tēma. Šajā teātrī caur cilvēku stāstiem un biogrāfijām es pietuvojos šai tēmai pavisam citādāk, nekā
tas notiek, avīzi lasot, vai kad es eju cauri Kroicbergas rajonam Berlīnē. Es nonāku tēmā caur cilvēkiem, un tieši caur
viņiem tēmas iekšpusē attīstās milzīgs
spēks. Es tēmu sāku saprast pavisam citādi, nekā lasot avīžu rakstus.
Es ticu, ka teātra spēkos ir arī būt par
vietu, kurā sabiedrība mēģina tikt skaidrībā par jautājumiem, ar ko tā ir konfrontēta. Tāda bija Nikolasa Štēmana izrāde Aizbilstamie, kurā ieraugāms Vācijas šodienas morālais skandāls. Teātrim
piemīt milzīgs spēks – uzdot jautājumus. Un spēks izsist cilvēkus no viņu
pārliecības pozām, no viņu viszinības,
sākt likt šaubīties.
Šogad bija pārsteidzoši daudz jaunās režijas darbu. Septiņi no desmit.
Ar ko šī režijas paaudze atšķiras no Lika Bondī, Pētera Šteina, Pētera Cadeka
paaudzes?
Viņi ir ļoti dažādi. Sūzena Kenedija
veido konceptuālo teātri. Bet katrs ir izstrādājis savu teātra valodu. Teātra cilvēki interesējas par to, lai nebūtu noTEĀTRA VĒSTNESIS 2015/II

nikolass štēmans Hamburgas Thalia teātra iestudējumā Aizbilstamie elfrīdes jelinekas tekstu uzticējis trim aktieriem un reālai
bēgļu grupai. Foto – Krafft Angerer
slēgta estētika, bet viena darba iekšpusē darbotos dažādas estētikas. Man liekas, ka šajos darbos nav nolasāmas nekādas tendences, bet pastāv liela
daudzveidība. Milzīga stilu un spēles
veidu palete.
Pētera Šteina un Lika Bondī rīcībā
bija cits finansiāls segums, kas ļāva viņiem veidot krāšņus iestudējumus, šodien tas vairs nav iespējams. Bet ir arī cita atšķirība, jaunie režisori ir uzauguši
ar popkultūru, ar televīziju, un viņi apietas ar teātri citādi nekā Pētera Šteina
paaudze.
Vīnes Burgteātra izrāde Smieklīgā
tumsa, piemēram, ir ļoti precīza un inteliģenta reakcija uz tekstu. Tā smejas
par teātri, smejas par vācu un austriešu
aktieriem, kuri spēlē, it kā būtu nonākuši mežonīgos džungļos, Afganistānā. Viņi spēlē tādu paradoksālu teātri patiesībā – «es izturos, it kā es būtu afgānis».
Man bija problēmas ar aktierspēli
izrādē Smieklīgā tumsa. Aktieri spēlē
pilnīgi bez psiholoģijas, sievietes uzlīmē ūsas un bārdu un dod vaļā tekstu
no lapas. Kaut kā liekas tas viss par
vienkāršotu. Tāds 16. gadsimta Hansa
Vursta teātris. Manā skatījumā atšķirība no iepriekšējās režisoru paaudzes
vēl ir tāda, ka šos režisorus neinteresē
aktieris, kas spēj pārraidīt cilvēka iekšējās pasaules sarežģītus procesus.
Lielie vācu aktieri – Ulrihs Matess un
Korina Harfūha šogad bija redzami
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skatītāju zālē un saņemot balvas, bet
ne izrādēs.
Vai šodien no aktieriem tiek gaidīts
kaut kas cits? Ja jā, tad kas?
Jā, jums ir taisnība. Šajās izrādēs nav
nekādas identifikācijas ar lomu, nekādas iejušanās otra ādā. Bet var ar tēliem
apieties arī ironiski. Ir vienkārši daudz
vairāk iespēju. Es tomēr neteiktu, ka psiholoģiskais teātris šodien ir anahronisms un tas ir palicis vakardienā. Lai
gan, jā, ir cilvēki, kuri tiešām labprāt redzētu teātri šādi attīstāmies. Man tas
liktos nožēlojami, ja tā patiešām notiktu.
Šogad Theatertreffen svinēja Rainera Vernera Fasbindera dzimšanas
dienu, izveidojot veselu paralēlo programmu, kurā bija redzami viņa darbi.
Un tieši šajā kontekstā bija skaidri ieraugāms, cik ļoti vācu teātris vairās no
jūtām un cilvēku sarežģītās iekšējās
pasaules. Labāk viendimensionāla paironizēšana.
Ir jau arī tā, ka daudzi režisori vienkārši to nemāk. Neprot un nevar neko
izdarīt. Un tad viņi izvēlas citas formas.
Milzīgi panākumi šajā ziņā ir Tomasam
Ostermeieram Berlīnes Schaub¸ hne teātrī, publika vienkārši tur laužas. Viņš
taisa klasisko, psiholoģisko teātri.
Un tomēr uzmanības vērtajos iestudējumos Ostermeiera iestudējumi
nenonāk?
Arī tas taču var mainīties. Jums ir

taisnība – šajā izlasē ir maz psiholoģiski
reālistiskā teātra, bet es neņemtos apgalvot, ka tā ir ideoloģija.
Pirms vairākiem gadiem nomira režisors Jirgens Gošs. Viņa pēdējās izrādes
Tēvocis Vaņa un Kaija bija ieaicinātas
uz Theatertreffen, tie bija ļoti precīzi psiholoģiski darbi.
Bet tādas izrādes Theatertreffen izlasē ir absolūti izņēmumi. Gadās reizi
pa 30 izrādēm.
Bet tie arī ir izņēmumi. Jo tik lieli
mākslinieki ir izņēmuma parādība.
Meistardarbi rodas ārkārtīgi reti. Es domāju, ka arī Pētera Šteina laikos to bija
ļoti maz. Tā tas vienkārši teātrī ir. Ir ļoti
daudz vāja psiholoģiskā teātra. Ir ļoti
daudz viduvēju popteātra izrāžu. Ir milzīga masa viduvēja teātra. Meistardarbi
rodas reti.
Šogad uzaicināti bija veseli pieci
jaunās dramaturģijas darbi. Tātad autors vēl nav nomiris. Kādus svaigus impulsus teātris saņem no jaunajiem autoriem?
Interesanti, ka ļoti daudzi darbi, kurus mēs ieaicinājām, atšķirīgos veidos
atsaucas uz politiskām tēmām. Bet netaisa vairs veco kreiso aģitpropteātri.
Šodien politiskais teātris tiek veidots
bez frāzēm un ar lielu pretrunīgumu.
Tas man liekas svarīgi, un tas notiek tieši
tagad. 6
Volksbuhne teātrim jādzīvo – vācu val.
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Ārzemēs

BEZ SIRDS
TRĪSĀM
Režijas mācekļa piezīmes par vācu teātri
DĀVIS AUŠKĀPS

s noskatījos kopumā
divpadsmit izrādes:
sešas no Theatertreffen izlases un pieķēru klāt vēl dažus
iestudējumus. Patiesībā tā bija unikāla
iespēja – divās nedēļās redzēju darbus,
ko iestudējuši četri pasaules klases režisori, un par trim no tiem esmu lasījis
mācību grāmatās. Roberts Vilsons, Tomass Ostermaiers, Franks Kastorfs un
Sūzena Kenedija.
Man šis brauciens atvēra apvārsni,
skatu uz teātri – ko iespējams darīt ar
materiālu, kādas var būt formas, kā var
justies aktieris. Mana galvenā atziņa: no
vācu teātra var mācīties. Kā jau zināms,
tas ir moderns, tas ir teātra valodas
avangards. Kas pietrūkst – tā ir dvēsele.
Ja saliktu kopā vācu un krievu teātri, iznāktu kaut kas ģeniāls. Par vācu teātri
visprecīzāk būtu teikt, ka tas ir interesants, lai cik muļķīgi skan šis vārds. Brīžiem pat elpa aizraujas. Bet sirds rajonā
nekas nenotiek. Izņēmums bija tikai
viena izrāde.
Gandrīz visās izrādēs ir jūtams, ka
režisori un aktieri mēģina šokēt skatītājus. Aktieri kliedz, bļauj, ārdās, izģērbjas,
lej otram medu virsū, vārtās melnzemē.
Bet pēc visa tā noskatīšanās bieži vien
gribas paraustīt plecus – nu un?
Patiešām saistoši bija tas, kā aktieri
jutās savās lomās. Viņi tajās ļoti iejutās –
tā, ka nekas nevar izsist ārā. Parasti
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mums iejušanās lomā, identificēšanās
saistās ar psiholoģisko teātri, taču vācu
aktieriem tas ir savādāk. Gandrīz visās
izrādēs ir spēle un stāsts vienlaicīgi, tāpat kā vēršanās pie publikas. Nekur tālu
jau saknes nav jāmeklē – tas nāk no
Brehta teātra. Pēc izrādes aktieris nāk
paklanīties, un tas ir pavisam cits cilvēks. Aktieris tik ļoti ir iejuties tēlā, ka
mainījusies viņa psihofizika. Improvizācijai bija liela vieta, un varēja just, ka aktieri brīvi jūtas nospraustajās robežās.
Piemēram, Kastorfa izrāde Celtnieks

viņa pamet vajadzīgo vārdu. Pilnīgi atklāti! Un turpina kliegt pilnā jaudā uz
publiku. Viņi ne grimējas, ne īsti pārģērbjas. Bet paklanīties nāk jau pilnīgi
citi cilvēki.
Vācu teātris ir atklāti teatrāls, paņēmieni netiek slēpti, bet pat uzsvērti. Izrādē Das Fest – Svinības aktieri krustām
šķērsām spēlēja tēlus, un vienīgā zīme,
kas liecināja, kas ir kurš, bija džemperi,
ar kuriem viņi mainījās. Katram džemperim uz vēdera bija burts. M – mamma. Ļoti skaidra norāde.

VĀCU TEĀTRIS IR ATKLĀTI
TEATRĀLS, PAŅĒMIENI NETIEK
SLĒPTI, BET PAT UZSVĒRTI
Sūlness. Par Kastorfu biju mācījies, redzējis video – tur valda ārprāts, viss tiek
lauzts, deformēts. Bet aktieri nevienu
brīdi neizkrīt no lomas. Sūlness visu laiku ķērc tādā nebalsī. Pirmajā rindā sēž
sufliere. Un, kad aktieris aizmirst tekstu
– to ļoti lielā mērā ir rakstījis pats Kastorfs, Ibsena luga ir pārrakstīta –, viņš,
neiziedams no tēla, uzķērc suflierei, lai

Sūzenas Kenedijas izrādē Kāpēc R
kungam aizbrauca jumts aktieri bija padarīti par lellēm. Viņiem bija maskas, ļoti pieguļošas, pa gabalu tās pat nevar redzēt. Uz sejas ir gumija, kustas tikai acis
un lūpas. Bet runā viņu vietā citi – aiz
skatuves, mikrofonā. Aktieri praktiski
nekustējās, labi ja pacēla rokas vienkāršā lelles kustībā. Viņi nespēlēja lelles, viTEĀTRA VĒSTNESIS 2015/II

Common Ground. no aktieriem burtiski gāzās ārā tas, kas viņos bija sakrājies. Foto – Thomas Aurin

ņi tā eksistēja. Paskatījās uz publiku tādā bezizteiksmē – ko jūs šeit darāt? Pagriezās atpakaļ – ko es šeit daru? Un atkal teksts. Un tā visu izrādi, pusotru
stundu. Izrādes pamatā bija Rainera
Vernera Fasbindera filma, un tā jau arī ir
ļoti jocīga: nekas nenotiek, atmosfēra
biezē, biezē, biezē, kamēr beigās notiek
sprādziens. To var tulkot dažādi. Es teiktu: cilvēki ir marionetes, it kā dzīvas būtnes, bet bez savas gribas, tādi ielikteņi.
Mēs ejam kā tāds aitu bars pa dzīvi, un,
ja kāds sāk aizdomāties un meklēt dzīves jēgu, atliek tikai sajukt prātā.
Tā vienīgā izrāde, kas aizķēra emocionāli, bija izraēliešu režisores iestudētā Common Ground – Kopējais pamats,
par bijušās Dienvidslāvijas sabrukumu.
Izrāde bija meistarīgi uzbūvēta: tā sākās
ar dokumentāliem kadriem par diezgan
nenozīmīgiem popkultūras notikumiem, kas bija samiksēti ar kadriem par
genocīdu dažādās pasaules daļās. Pamazām notikumi koncentrējās uz Dienvidslāviju un pārauga personiskos stāstos. Vācijā dzīvo diezgan daudz bēgļu no
Serbijas, Kosovas, starp tiem ir arī aktieri. Priekšplānā izvirzījās divas aktrises,
kas agrā bērnībā bija atbraukušas no
pretējām, karojošām pusēm, turklāt vienas tēvs bija atbildīgs par otras tēva bojāeju.
Tas bija ļoti dīvains miksējums: aktieri spēlēja tēlus, spēlēja paši sevi – bet
spēlēja! – nesenā pagātnē, kad viņi ir
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braukuši uz Serbiju, lai iepazītos ar apstākļiem, un bija vēl arī trešais slānis – viņi runāja par to, kā ir tapusi izrāde, kā
bija būt tur un ko tas viņos raisīja. Katram aktierim sākumā bija vairākas lomas, pēc tam viņi spēlēja sevi pašu ceļojumā. Stāsti kļuva aizvien personiskāki.

psihoterapijas seanss viņiem pašiem,
bet reizēm bija arī balansēšana uz robežas. Tas arī nodrošināja spēcīgo emocionalitāti un līdzpārdzīvojumu. Taču šis
arī bija vienīgais gadījums.
Atsevišķs stāsts ir publika. Tā ir tikpat racionāla un pragmatiska kā teātris.

PUBLIKA IR TIKPAT RACIONĀLA
UN PRAGMATISKA KĀ TEĀTRIS
Lielais emocionālais sprādziens bija
stāsts par to, kā atpakaļceļā, jau noguruši un piesūkušies ar negatīvo enerģiju,
viņi iebraukuši pie sievietes, kas, pati
būdama upuris, bija nodibinājusi fondu, lai atbalstītu izvarotas sievietes. Tad
no aktieriem burtiski gāzās ārā tas, kas
viņos bija sakrājies. No serbu aktiera
plūda milzīgs vainas vilnis. Iestudējums
un spēles veids bija ļoti teatrāls, atsvešināts, bet reizē arī dziļi personisks. Brīžiem likās, ka cilvēki lien sevī tik dziļi, ka
jau rada sāpes. Tomēr bija sajūta, ka viņi, visu to izgājuši cauri, beigās nonāk
drošā zonā. Varbūt tas bija arī zināms

Cilvēki mierīgi nāk iekšā pēc izrādes sākuma un tikpat mierīgi var jebkurā brīdī
iziet no zāles. Viņi smejas daudz brīvāk
un nekautrējas to darīt arī tad, ja citi nesmejas. Beigās ir ovācijas un aktierus izsauc vismaz septiņas reizes. Var jau būt,
ka tas tā ir tikai labās izrādēs. Bet es jau
arī redzēju izlasi. Un tur jau arī visai
daudz bija festivālu publikas.
Man grūti noformulēt ieguvumu,
bet noteikti paplašināju savu skatījumu
un pārliecinājos, ka robežu gandrīz nav.
Un kaut kur jau droši vien «mētājas» kādi tēli un paņēmieni, kas kaut kad izlauzīsies. 6
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Baltijas pieredze

PIEVĒRST
OPERAI
TRAKTORISTU
Mūzikas teātris Lietuvā un Latvijā
ZANE KREICBERGA UN MARGO ZĀLĪTE

s uzskatu, ka labs pasniedzējs spēs pat
traktoristu pievērst
operai, – Margo saka
Zanei via Baltica ceļmalas tavernā. Pavasaris tūdaļ metīs ar
pumpuru granātām, un Viļņa aizdedzina sprāgstvielas jaunajam mūzikas teātrim. Dodamies uz festivālu NOA – Jaunās operas akcija (Naujosios operos akcijos). Tā programmā lietuviešu jaundarbi eksperimentālās operas žanrā.
20. gadsimta sākumā, kad modernisms iedragāja mūzikas elementārmatemātiku, tas nenovēršami ietekmēja atsevišķus operas oriģināldarbu radīšanas
mehānismus. Lai gan daži komponisti
turpināja rakstīt operas, kuru mūzikas–
vārda un drāmas simbioze atkārtoja iepriekšējo 300 gadu tradīcijas, neizbēgami radās arī darbi, kas pārjautāja pamatpieņēmumus par drāmas struktūru
un mūzikas nozīmi kopumā.
Pēc Otrā pasaules kara vesela avangarda komponistu paaudze noraidīja
operas iespējamību. Tā tika postulēta
par vecmodīgu pagātnes reliktu pārstāvošu un metamorfozei inertu mākslas
formu. Komponisti, kuriem šķita, ka viņiem arvien ir ziedokļi operas žanram
(kā Bendžamins Britens un Hanss Verners Hence), tika uztverti ar dziļu nicinājumu un klajām, iznīcinošām nievām. Pakāpeniski šis priekšstats transformējās.
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Opera šobrīd attīstās pa divsliežu
mehānismu: vienā virzienā atkal sāk
veidoties lielformāta tradīcijoperas, bet
paralēli tām – eksperimentālās formas,
kurām Vācija devusi vispārinošo apzīmējumu «mūzikas teātris». Mūzikas teātris sevī ietver iepriekš komponētas
dzīvās mūzikas aktu (arī live–electronics) simbiozē ar vismaz vienu citu skatuvisko mediju: scenogrāfiju, balsi, ķermeni, kustību.
Latvijā kā spilgtākie mūzikas teātra
žanra darbi būtu minami dāņu režisores

trate (2014), kurā, Aristofana komēdijas
iedvesmoti, komisko daļu veidoja šveiciešu komponists Kaspars Evalds un režisore Zane Kreicberga, bet traģisku un
mūsdienām tuvu noti turēja libreta autore Inese Zandere, komponists Jēkabs
Nīmanis un vācu režisore Kristīne Siris.
Daudzi nepieradinātās mūzikas festivāla Skaņu mežs un Latvijas koru inscenētie koncertuzvedumi arī uzskatāmi par
atbilstošiem mūzikas teātra formātam
plašākā nozīmē.
Minot ārzemju nozīmīgākos mūzi-

TĀ IR MĀKSLINIECISKA UN
RADOŠA NARKOTIKA, KAS PAVER
CEĻU UZ JAUNIEM INTELEKTA
UN SAJŪTU APVĀRŠŅIEM
Kirstenas Dēlholmas projekti Operācija:
Orfejs (2007) un Kara daba (2011), kas
tapa sadarbībā ar Latvijas Radio kori un
Latvijas Nacionālo operu, kā arī komponista Kristapa Pētersona Mihails un Mihails spēlē šahu (2014). Tāpat spilgts
laikmetīgā mūzikas teātra piemērs bija
Latvijas un Šveices mākslinieku sadarbības projekts – kameroperu diptihs Lisīs-

kas teātra piemērus, nedrīkstētu aizmirst vācu komponistu Heineru Gebelsu, kurš attīstīja un nostiprināja mūzikas teātra terminu. Viņa vadībā Rūras
triennāle (2012–2014) jo īpaši izcēla
Džona Keidža, Maurisio Kāgela darbus,
kā arī radīja virkni drosmīgu jaundarbu.
(Skatīt tuvāk www.ruhrtriennale.de.)
Kopumā festivālā bija iekļauti astoņi
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veiksmes stāsts. laikmetīgā kameropera Lai jauka diena! bijusi viesizrādēs jončēpingā, ņujorkā, šanhajā, maskavā, lehavrā, lillē
un arī rīgā – latvijas Teātra darbinieku savienības rīkotajā baltijas drāmas festivālā pagājušajā gadā. publicitātes foto
dažāda mēroga projekti, no kuriem divi
bija iepriekšējo gadu veiksmīgu sadarbību atjaunojums – konceptuālā opera
Caurums (mazliet izplūdis un muzikāli
pieticīgs, tomēr drosmīgs un asprātīgs
muzikālais un vides eksperiments) un
nanoopera Dreskods: opera (ļoti asprātīgs un perfekti izpildīts joks – 2 minūtes
un 40 sekundes (bez starpbrīža!) gara
opera tenoram, baritonam un klarnetei,
kuras priekšreklāma aicina skatītājus ierasties tērptiem atbilstoši operas dreskodam, jo «ikviens vīrietis uzvalkā jūtas
vīrišķīgāks, nekā viņš patiesībā ir, bet ikviena sieviete, uzvelkot augstpapēžu
kurpes, no augšas var daudz vairāk ieraudzīt»). No Austrālijas bija uzaicināts
pilsētvides projekts – audiovizuāla urbāna putnu vērošanas tūre ar nosaukumu Migrācijas ceļš (Flyway), kas pārsteidza audiogida vadīto skatītāju ar putniem televizoru monitoros pilnīgi negaidītās vietās. Divus projektus mēs neredzējām – lietuviešu teātra režisora Vida Bareiķa Bidstrupa karikatūru iedvesmoto «mūzikas, teātra un video izrādi»
Visbrīnumainākais un nožēlojamākais
plāns B Lietuvas Nacionālajā drāmas teātrī un jaunā komponista Artura Bumšteina audiolugu Audiokakas, kuras tekstu ierunājuši 19 aktieri, bet uz vietas
spēlē astoņi mūziķi. Vēl bija iespējams
piedzīvot lietuviešu un zviedru mākslinieku kopdarbu – «telpisku monooperu
tumsā» Atzīšanās, kurā skatītāji tiešām
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neko neredzēja, bet daži izredzētie varēja sataustīt, kā arī agrīno videospēļu
mūzikas pārlikumu kamerorķestrim
Consolium 3000.

kāpēc viņiem ir?
Margo. Zane, kā tev šķiet, kāpēc ir iespējams laikmetīgā mūzikas teātra festivāls Viļņā?
Zane. Turklāt šis nav vienīgais laikmetīgās mūzikas festivāls Lietuvā, kas
pievērš uzmanību mūzikas teātrim.
Kopš 1991. gada Lietuvas Komponistu
savienība un Viļņas festivāli organizē
laikmetīgās mūzikas festivālu GAIDA,
uz kuru savulaik bija uzaicināta Regnāra
Vaivara iestudētā postmodernā opera
Rolstein on the Beach (1997) un kurš katru gadu rudenī savā programmā parāda
Viļņas auditorijai vairākus mūzikas teātra iestudējumus – pagājušajā gadā tur
viesojās Heiners Gebelss ar izrādi Max
Black, pirms tam – Pītera Bruka dibinātā
Theatre des Bouffes du Nord Maurisio
Kāgela Repertuāra interpretācija Josa
Houbena un Fransuā Rivalāna režijā,
gadu gaitā vairākus laikmetīgās kameroperas iestudējumus speciāli festivālam veidojis lietuviešu režisors Oskars
Koršunovs. Tā varētu būt viena daļa atbildes uz tavu jautājumu – gan auditorija, gan mūzikas un teātra vide Lietuvā ir
pakāpeniski pieradināta pie šāda žanra
esamības, no vienas puses, regulāri skatoties labus ārzemju paraugus, no otras,

paši izmēģinot spēkus.
Savukārt NOA festivāls radās
2008. gadā kā Lietuvas Mūzikas un teātra akadēmijas kompozīcijas studentu
iniciatīva un pirmos divus gadus tika
dēvēts par īsoperu (līdzīgi kā ir īsfilmas)
festivālu. Šī ģenealoģija man liek domāt
par mūsu Mūzikas akadēmijas festivālu
Decibels, kas šā gada februārī notika pirmo reizi un kura mērķis arī bija rādīt
studentu eksperimentālos darbus dažādu žanru un mediju robežzonās – džezs
un etnomūzika, balss un elektronika utt.
Jācer, ka arī pie mums ir iesākts ilglaicīgs un dzīvotspējīgs projekts, kas turpinās ģenerēt muzikālas un starpdisciplināras idejas un sadarbības. NOA festivāls šogad notika sesto reizi, tiesa, pēc
divu gadu pārtraukuma. Lietuvas kolēģi
stāsta, ka šos divus gadus festivāls nav
saņēmis Lietuvas Kultūras padomes
(mūsu Valsts kultūrkapitāla fonda ekvivalents) finansējumu, jo mūzikas padomes eksperti nav saskatījuši šāda «eksperimenta» nepieciešamību. Taču apņēmīgā producente Ana Ablamonova
nenolaida rokas, bet šos divus gadus audzēja starptautisko pieredzi, organizējot
laikmetīgās kameroperas Lai jauka diena! (Have a Nice Day!) viesizrādes Jončēpingā, Ņujorkā, Šanhajā, Maskavā,
Lehavrā, Lillē un arī Rīgā – Latvijas Teātra darbinieku savienības rīkotajā Baltijas drāmas festivālā pagājušajā gadā. Šā
gada maijā libretistes Vaivas Grainītes
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un komponistes Linas Lapelītes Kasieru
koris (opera sastāv no lielveikalu tīkla
Maxima kasieru iekšējiem monologiem) devās 10 izrāžu turnejā pa četrām
Francijas pilsētām. Arī šīs operas liktenis ir pamācoši zīmīgs – 2011. gadā tā
piedzīvoja ne sevišķi ievērotu pirmizrādi Viļņā kādā mākslas galerijā, bet 2013.
gadā Ana Ablamonova to pieteica Starptautiskā teātra institūta rīkotai mūzikas
teātra biennālei Music Theatre NOW un
izrāde tika lielā konkurencē atlasīta
biennāles programmai. Tā ieguva Globe
Teana–Theatre Observation balvu, kas
savukārt bija ceļazīme dalībai laikmetīgā teātra festivālā ACT Šanhajā, vienā no
lielākajiem Ķīnas teātra centriem, kā arī
signāls Lietuvas kolēģiem, ka viņi palaiduši garām kaut ko svarīgu. 2013. gada
rudenī Viļņas Starptautiskais teātra festivāls Sirenos iekļāva šo izrādi ārzemju
producentiem domātajā Lietuvas izrāžu
skatē, un tam sekoja Skatuves zelta
krusts, augstākais Lietuvas teātra apbalvojums, kā labākajam lietuviešu autoru
iestudējumam. 2015. gada NOA festivāls
simboliski tika atklāts ar šo pašu izrādi
Lai jauka diena! – savā ziņā aplis ir noslēdzies, un mēs, festivāla apmeklētāji,
esam aicināti novērtēt, vai šajos gados
Lietuvā ir radies kas līdzvērtīgs, vai šeit
ir pietiekami spēcīgs laikmetīgās operas
potenciāls.
Tātad otra daļa atbildei uz tavu jautājumu ir atsevišķu cilvēku ieinteresētība, aizrautība un entuziasms, kas lielā
mērā ir situācijas dzinulis un nereti darbojas pēc Ojāra Vācieša principa «esi
dzejnieks – taisi no nekā».
Margo, bet kā tu kā vācu teātra kontekstā izskolojusies operas režisore redzi
šos projektus, ko mēs šajās četrās dienās
dienās Viļņā noskatījāmies?
Margo. Man bija ārkārtīgi aizraujoši
vērot procesus, veiksmes, neizdošanās,
aizrautību, lietuviešu mentalitāti, darba
ētiku un meklējumus. Īsumā un varbūt
pat nepatiesi strauji izsakoties, varētu
teikt, ka lietuviešiem ir pēc vizuāli estētiskajiem mērogiem daudz mazāks uzsvars uz acu baudu. Latviešu teātra kultūrtelpā augušajam varētu pat šķist, ka
tā robežojas jau pat ar vizuāli vājāku
gaumi. Taču tas ir maldīgs priekšstats.
Lietuvieši vienkārši klaji ignorē skatuves
estetizēšanu un meklē sev sabiedrotos
skatītāju emocionālajā laukā.
Zane. Tas ir interesants vērojums,
turklāt visas izrādes NOA festivālā bija
ļoti labi apmeklētas, lai kādās dīvainās
vietās tās notiktu – padomju laika arodbiedrību nama apļa formas kolonnu zālē vai observatorijā. Tu domā, lietuvieši
vienkārši ir drosmīgāki?
Margo. Jā, drosmīgāki formulēt agresiju, konfliktu, prettriecienu skatītājam, nelutināt viņu, bet gan izaicināt.
Manuprāt, tā noteikti pašā saknē ir lielākā mentalitātes atšķirība starp mums,
brāļu tautām. Latvieši ir liriķi un ironiķi,
kamēr lietuvieši aktivizē sakodienu un
iekožas situācijā, līdz kaut ko izpurina
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no tās. Un tur vairs estētiskajam baudījumam nav nekādas nozīmes.
Zane. Mani pārsteidza mūzikas kopumā tomēr pieticīgā kvalitāte. Tādā
nozīmē, ka mēs, šķiet, esam pieraduši
pie estētiski sarežģītāka un instrumentāli interesantāk izstrādāta muzikālā
materiāla. Kā tu vērtē tieši muzikālo
materiālu un sniegumu?
Margo. Jau senāk pārrunās ar latviešu komponistiem dzirdēju izteikumus, ka lietuviešu kompozīcijas skola
ir tradicionālāka. Arī manas nākamās
kameroperas Polijā komponists Dariušs Pšibiļskis īsi noteica, ka «nav nekā straujāk norietoša, kā būt modernam», kad es viņam rādīju jauno lietuviešu komponistu darbus. Pēc katras
noskatītās izrādes šajā festivālā radās
muzikāla bada sajūta. Ar distanci atskatoties uz šo festivālu kopumā, man
rodas pārliecība, ka tas patiesībā saistīts nevis ar komponistu moderno vecmodīgumu, bet gan ar diriģentu pamazināto lomu oriģināloperu radīšanā.
Zane. Tomēr noteikti jāatzīmē NOA
festivāla un organizācijas Operomanija
milzīgais ieguldījums jaunrades procesā un paaudzes pleca sajūtas veidošanā. Festivāla pēdējā dienā tika organizēts tā saucamais pičings jeb ieceru
un projektu prezentācijas (termins un
formāts aizgūts no kino pasaules), kurā ieinteresētā publika varēja uzzināt
par 10 jauniem dažādās ieceres attīstības stadijās esošiem starpdisciplināriem projektiem. Diez vai starp apmēram 50 «pičinga» apmeklētājiem bija
kādi iespējamie finansētāji vai sponsori, taču tur bija ieinteresēti mākslinieki, producenti un kritiķi, kas uzdeva
jautājumus un komentēja radošās ieceres. Šā pasākuma mērķis bija iezīmēt
žanra nākotnes perspektīvu, apzināt
kopainu un palīdzēt māksliniekiem atrast sabiedrotos. Piemēram, vienam no
projektiem bija nepieciešams kostīmu
mākslinieks, kas turpat zālē starp klāt-

iepazīta žanra kā mūzikas teātris. Tas
man atgādina meistardarbnīcu Kameropera. Ideju spīdzinātāja piezīmes,
ko mēs ar tevi organizējām 2014. gada
februārī Rīgā saistībā ar kameroperas
Līsistrate iestudējumu. Mēs nedabūjām finansējumu, jo droši vien tas šķita
šaurai interesentu grupai domāts notikums, tomēr neatteicāmies no idejas
un ar Dirty Deal Teatro atbalstu sapulcinājām 15 komponistus, vokālistus,
režisorus, libretistus un scenogrāfus,
lai trīs dienas eksperimentētu ar idejām un izzinātu savu radošo potenciālu. Vēlāk izrādījās, ka šī meistardarbnīca ir iedvesmojusi jauno komponisti
Annu Ķirsi un viņas kolēģus organizēt
nu jau visai populāro laikmetīgo operu
videoizrāžu ciklu LULU, kas gada laikā
no nelielās Kaņepes kultūras centra
zālītes ir pārcēlies uz labi apmeklētu
Splendid Palace mazo zāli, un iedrošinājusi vairākus jaunos māksliniekus
neatlikt savas radošās idejas uz vēlāku
laiku, bet meklēt sabiedrotos un sākt
tās attīstīt kaut vai pavisam nelielos
formātos.

kvaliTāTe kā narkOTika
Arī NOA festivāla producente un galvenais tā «motors» Ana Ablamonova savā
intervijā Teātra Vēstnesim uzsver procesa nodrošinājuma nozīmi jaunu ideju apritei un mākslinieku sadarbības
veicināšanai.
Kāda ir NOA festivāla loma laikmetīgās mūzikas ainā Lietuvā?
NOA ir diezgan eksotiska laikmetīgās mākslas parādība (opera, laikmetīgais mūzikas teātris, mūzikas performance utt.), kuru veido un attīsta simtiem apmēram vienas un tās pašas paaudzes mākslinieku. No festivāla ir izaugusi vesela kustība, zināma kā Operomanija. NOA un Operomanija ir visai
droša vieta riskam, radošiem eksperimentiem, kļūdām un atklājumiem
(piemēram, tādiem kā Lai jauka diena!).

EKSPERIMENTĀLĀ OPERA IR KĀ
MAZA MEITENE, KURAI NAV
SKAISTAS KLEITAS, MATI IET PA
GAISU
esošajiem arī atradās. Viena no atziņām, kas man nostiprinājās NOA festivāla apmeklējuma laikā, bija par rosinoša un nepārtraukta procesa nepieciešamību un nozīmi, kas pakāpeniski
noved arī pie publiski vērtējamiem
kvalitatīviem rezultātiem un paplašina
izpratni, kā arī rada pašu nepieciešamību pēc tāda joprojām jauna un maz

Kādus procesus festivāls ir iekustinājis Lietuvas performances un mūzikas teātra aprindās?
NOA festivāls un Operomanija
2008. gadā sāka laikmetīgā mūzikas teātra un operas, kā arī starpdisciplināras mākslas kultūru Lietuvā, kas joprojām aug un attīstās. Tam ir arī milzīga
ietekme uz veselu mākslinieku paauTEĀTRA VĒSTNESIS 2015/II

konceptuālā opera Caurums ir mazliet izplūdis un muzikāli pieticīgs, tomēr drosmīgs
un asprātīgs skaniskais un vides eksperiments. publicitātes foto
dzi, jo festivāls ir kļuvis par izglītojoši
praktisku platformu, kurā daudzi radošie ir sevi attīstījuši, atraduši partnerus turpmākām sadarbībām utt. NOA/
Operomanija, kas sākumā tika veidota
kā alternatīva tradicionālajai operai,
nu jau ir kļuvusi par patstāvīgu, neatkarīgu kustību.
Kāds ir tavs personīgais dzinulis
veidot šo festivālu?
Iespējams, ka visus Operomanija
dalībniekus un tos, kas kādreiz piedalījušies NOA festivālā, vada viens un
tas pats dzinulis pēc radošuma, radošiem procesiem un radošiem atklājumiem, kā arī nepieciešamība pēc milzīgas radošā adrenalīna devas. Lai kā
tas izpaustos – vai tā būtu mūzikas,
teksta vai vizuālā tēla radīšana, ideju
prāta vētras vai vienkārši producēšana.
Kāpēc tu esi izteikusies, ka nekad
neproducēsi izrādi klasiskās operas
namā Viļņā?
Šobrīd mums ir tikai viens opernams, un tajā valda pilnīgi atšķirīga izpratne nekā NOA un Operomanija. Es
nevēlos velti tērēt laiku un enerģiju, vēlos attīstīt idejas, būt, radīt un dzīvot
kopā ar līdzīgi domājošiem, kurus interesē tas pats, kas mani.
Nosauc, lūdzu, trīs spēcīgākos
personīgos argumentus, kāpēc šodienas publikai ir vajadzīgs jaunās mūzikas teātris?
Manuprāt, mūsdienās jebkuram
cilvēkam ir neskaitāmas iespējas saskarties ar tradicionālo mākslu, sajust,
vērot un piedzīvot to. Šī māksla pati
par sevi var ietekmēt cilvēku tikai ar
savu skaidrību un nevainojamo kvalitāti. Un pēc kāda laika ar to ir par maz.
Cilvēkiem vajag vēl lielāku skaidrību,
vēl lielāku kvalitāti. Tas darbojas kā
narkotikas – tev vajag vairāk un savāTEĀTRA VĒSTNESIS 2015/II

dāk, lai sajustu, lai tas atstātu iespaidu
un aizkustinātu. Laikmetīgās mākslas
radīšana ir, iespējams, neskaidrs, bet
veiksmīgs veids, kā dabūt šo palielināto adrenalīna devu, tā ir mākslinieciska un radoša narkotika, kas paver ceļu
uz jauniem cilvēka intelekta un sajūtu
apvāršņiem. Jaunās mūzikas teātris ir
viens no maziem, bet ļoti interesantiem ceļiem uz jauniem atklājumiem
arī auditorijai. Jebkurā gadījumā – visa
māksla, kas šodien rodas, ir laikmetīga. Paliek tikai jautājums – kāpēc tieši
mūzikas teātris? Es nezinu. Iespējams,
tāpēc, ka tam ir lielāks potenciāls uzrunāt auditoriju, jo mūzikas emocionālais aspekts ir patiešām spēcīgs.
Kādas mūzikas teātra formas tevi
kā producenti interesē visvairāk?
Mani interesē tie atklājumi, kas vēl
nav bijuši. Mani interesē risks un lietas, kas vēl nekad iepriekš nav darītas.
Ja tev nebūtu nekādu ierobežojumu, kāds būtu tavs ideālais laikmetīgās operas festivāls Viļņā?
Pilns ar mākslinieciskiem atklājumiem! Lai gan neuzskatu, ka atklājumi
ir atkarīgi no ierobežojumiem. Godīgi
sakot, man pat ir nepieciešami daži ierobežojumi. Reizēm kaut kā trūkums
tieši dod ļoti spēcīgu impulsu un iedvesmu.

irOnisks un bērnišķīgs smaids
Šim rakstam vēlamies pielikt daudzpunkti ar dramaturģes, dzejnieces un
performances mākslinieces Gabrieles
Labanauskaites interviju. Gabriele ir
viena no autorēm eksperimetālajai kameroperai Caurums, kuru noskatījāmies NOA festivālā.
Kas tevi ir visvairāk ir ietekmējis
pēdējā laikā mūzikas teātra sfērā?
Mani interesē darbi, kas pēta ritma
un teksta mijiedarbību un rod jaunus

risinājumus šai simbiozei. Piemēram,
mani ļoti iedvesmo Heinera Gebelsa
darbs Hashirigaki, ko viņš rakstīja kā
radio lugu par Ģertrūdi Steinu. Viņš rada multilingvālu un multinaratīvu vidi
– vārdi un skaņas saplūst vienotā, bet
mainīgā kopumā. Taču mans pirmais
guru bija Lorija Andersone, jo viņa apvienoja mūziku ar performanci, dzeju
un mašinēriju. Savā ziņā viņa pati kļuva par mašīnu, viņas balss kļuva par
mašīnu – elektronisku ierīci. Viņa vistiešāk ir ietekmējusi to, kā es šobrīd
veidoju savas dzejas performances:
vienmēr saglabāju šo Andersonei līdzīgo distanci starp stāstnieku un vārdu.
Kāpēc šodien nodarboties ar mūzikas teātri?
Es tik ļoti maz zinu par mūzikas teātri, ka tā vietā, lai nobītos no žanra, es
jūtos ļoti iedvesmota. Šis žanrs, kurā
esmu nule sākusi darboties, ļauj man
meklēt jaunas attiecības ar mākslu kopumā. Man nav noteikumu, man nav
priekšrakstu, esmu kā balta lapa, uz
kuras drīkst rakstīt ar visdažādāko
krāsu tintēm un rokrakstiem.
Un kāpēc tev kā jaunai, spožai
dzejniecei, performatorei, literatūras
pasniedzējai personīgi gribas pievērsties mūzikas teātrim?
Nav jau noslēpums, ka lielākā auditorijas daļa meklē skaisto. Un šī atšķirīgā izpratne par skaisto ir arī mans personīgais dzinulis. Tas rada vislielāko
atvērto telpu jebkura līmeņa zinātniekam, komponistam vai diriģentam.
Kura no mākslām teātrī tevi kā
dramaturģi interesē visvairāk? Un
kura kā performatori?
Kā performatori mani vairāk interesē starpdisciplīnas. Šīs intervijas laikā man pēkšņi radās doma, ka būtu ārkārtīgi interesanti izdarīt kaut ko pavisam klasisku, jo klasiku vairs nekad
nevarēs realizēt tik klasiski kā pirms
tūkstoš gadiem. Pat balsis uz skatuves
šodien tiek formētas savādāk.
Kā dramaturģi mani, protams, vairāk interesē valodas robežas: cik tālu
var doties ritma, dialektu, formas ziņā.
Ha! Redzat, man nav nekādu ierobežojumu. Tas ir mans mīļākais spēļu laukums, kur varu būvēt smilšu pilis un
alfabētu zemes un salikt domu mandalas – laicīgas un skaistas, kas pavisam drīz tiks izjauktas un pazudīs nebūtībā.
Kur tu kā dramaturģe redzi vislielākās atšķirības starp klasisko un eksperimentālo operu?
Klasiskā opera ir ieinteresēta radīt
skaistumu kā nobeigtu vienību. Eksperimentālajā operā katrs no elementiem
– vārds, balss, vizualitāte – savā ziņā
viens otru it kā traucē. Eksperimentālā
opera ir kā maza meitene, kurai nav
skaistas kleitas, mati iet pa gaisu, varbūt viņai pat trūkst kādas rokas vai kāju, bet viņa arvien vēl smaida ironiski
vai vienkārši bērnišķīgi. Un tas ir viņas
skaistums. 6
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VERISMS LEDUS
GLAZŪRĀ
Režijas stratēģijas Džakomo Pučīni
«Manonas Lesko» uzvedumā
LAUMA MELLĒNABARTKEVIČA

žakomo Pučīni
opera Manona
Lesko – arhetipiskā melodrāma par jauniņas
kurtizānes un paputējušas dižciltīgas
dzimtas atvases kaislību, kas abus noved līdz renstelei, trimdai un nāvei, –
nepilnos 300 gados kopš Abata Prevo
savulaik par skandalozu uzskatītā romāna Stāsts par kavalieri de Grijē un Manonu Lesko (1731) izdzīvojusi neskaitāmas metamorfozes literatūrā un skatuves mākslās, šosezon pēc ilgāka laika
(pirms tam 1938. gadā Jāņa Zariņa režijā
un 1969. gadā Arnolda Liniņa režijā) tika
nodota arī LNO skatītāju vērtējumam,
šoreiz Ināras Sluckas režijā. Ināra Slucka
iestudējusi vairākas izrādes Nacionālajā
teātrī, bet operas žanrā šis ir trešais mēģinājums pēc Bruno Skultes Vilkaču
mantinieces (2011) un Andra Dzenīša
kameroperas Dauka (2012) koncertiestudējuma ar izrādes elementiem. Tā ir
laikmetīga, estētiska un formas ziņā novatoriska interpretācija, tomēr vairākas
satura un tēlu transformācijas dekonstruē stāsta dramaturģiju, laupot ticamības momentu, kas verismā – operas
žanra naturālistiskākajā izpausmē – ir
līdzpārdzīvojuma atslēga. Finālā mūzika pat nonāk otrajā plānā, kļūstot par
fona apskaņojumu videostāstam, uz kuru režisore pārceļ Manonu un de Grijē
kā tipāžus, un tas ir jautājums par māks90

linieciskās stratēģijas piemērotību žanram, pieņemot, ka operas specifika atšķirībā no dramatiskā teātra slēpjas muzikālā materiāla un libreta teksta nedalāmībā, kas nedaudz ierobežo režisora
brīvību, veidojot savu interpretāciju.
Šajā Manonas Lesko iestudējumā
skatītājs tiek atsvešināts no varoņu iekšējiem pārdzīvojumiem ar iestudējuma
ārēju dekoratīvismu un gandrīz «cenzētu» atsevišķu tēlu tikumisko portretējumu, kas kļūst vismaz ironisks, ja ne komisks kombinācijā ar libreta tekstu un
darbības attīstības loģiku.
Pirms pirmizrādes Ināra Slucka uzsvērusi, ka viņai, tāpat kā daudziem citiem, uz operas skatuves «apnikusi vardarbība, prostitūcija, asinis. Apzināti gāju uz to, lai izrāde būtu vizuāli estētiska.» Režisore kā savu uzdevumu saredz
izvairīšanos no jebkā, ko varētu traktēt
kā pārāk naturālistisku, vulgāru, neķītru, saistītu ar atklātu seksualitātes attēlojumu, pornogrāfiju vai sociāli deviantu vidi. No Manonas Lesko nesenajiem
iestudējumiem plašas diskusijas un kritikas nopēlumu šajā aspektā izpelnījās,
piemēram, Džonatana Kenta jauniestudējums Londonas Karaliskajā Koventgārdena operā (2014), kur titullomu
dziedāja latviešu soprāns Kristīne Opolais. The Telegraph kritiķis nodēvējis minēto par «vizuāli neglītāko iestudējumu» Karaliskās operas dzīvajā atmiņā.
Ja pieņemam, ka šī ir viena no iespēja-

mām galējībām režijas stratēģijā, tad
Ināras Sluckas vēlme ir atbrīvot iestudējumu no visa, kas pat attāli šķistu Kenta
iestudējumam līdzīgs, stūrē pretējā grāvī, šķietami norobežojoties no jebkāda
veida «perversijas».
Šajā versijā seminārists de Grijē ir
pārtapis par katoļu garīdznieku, kurš vēl
pirms uvertīras salaulā savu draugu studentu Edmondo ar vājdzirdīgu meiteni
– jaunieviestu mēmo tēlu, par kuru satura atstāstījumā uzzinām, ka viņa ir bijusi mākslas kolekcionāra Žeronta mīļākā. Priestera vizualizēšana un laulību
ceremonija iestudējuma sākumā reprezentē režisores ieceri parādīt ārējo,
mirklīgo skaistumu, kas izplēn, laulību
tomēr atzīstot par nepastāvīgu savienību mūsdienās (iestudējuma gaitā uzzinām, ka šī laulība izjūk tāpat kā Manonas un de Grijē attiecības), respektīvi,
laulība vēl negarantē ne mīlestību, ne
stabilitāti, tomēr šī didaktiskā atziņa netēmē augstāk par pašsaprotamību, savukārt mēmais tēls līgavas kleitā visvairāk savu eksistenci attaisno kā paņēmiens skatītāja «acs piesiešanai» un uzmanības novēršanai no citādi salīdzinoši statiskās kora mizanscēnas. Ietērpjot
kavalieri garīdznieka sutanā, režisore
paspilgtina to pasauli, kuru de Grijē
zaudē Manonas dēļ. Galu galā jau Abats
Prevo uzsvēris, ka viņa stāsts principā ir
kavaliera de Grijē un nevis Manonas
drāma, jo ir «uzskatāms piemērs, cik
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ināra slucka: «es atsakos žerontu traktēt kā kādu ārprātīgi izvirtušu vīrieti, man viņš šķiet simpātisks, gudrs cilvēks. es viņu rādu
kā mākslas kolekcionāru.» Foto – jānis deinats
briesmīga vara pār cilvēku ir kaislībām».
(Abats Prevo, Dižciltīga cilvēka memuāru autora ievadvārdi).
Operu, kura pēc būtības ir «tumšā»
fabula Mišela Fuko izpratnē (sk. eseju
Apkaunoto cilvēku dzīve/Patiesība, vara, patība. 97–98), iestudējumā ietērpt
estetizētā tēlā nozīmē riskēt ar stāsta ticamību konceptuālā līmenī, padarot to
dekoratīvu. Režisore piesaka kā galveno
konfliktu Manonas nespēju izvēlēties
starp «kaislību un stabilitāti», ar to domājot nošķīrumu starp mīlestību, ko
personificē de Grijē, un naudu, ko personificē Žeronts. Šī pretruna starp acīmredzot savstarpēji izslēdzošām kategorijām, kas esot aktuāla sievietēm arī mūsdienās, šķiet pseidoproblēma, ja netiek
atklāts kaislības postošais potenciāls –
cinisks, neglīts un sāpīgs, kuram režisore grib tuvoties, taču pati sev ir sasējusi
rokas, vēlēdamās, lai viss būtu skaisti.
Bez skaistā un neglītā kā filozofisku jēdzienu pretmetiem, kas turklāt tiek attiecināti uz indivīdu abi reizē, visa Manonas Lesko kopaina kļūst plakana par
spīti izstrādātajiem Keitas kostīmiem un
citiem vizuālajiem relišeriem.
Mārtiņa Vilkārša scenogrāfija atveido pelēku marmora amfiteātra fragmentu ar logu arkādēm stilizēta baroka
un klasicisma robežlaika noskaņās. Otrajā cēlienā uz skatuves tiek izvietotas
vairākas skulptūras, bet fona dekorācija
nemainās līdz pat pēdējam cēlienam,
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kad ar tās dekonstrukciju, skatuves centrā noņemot «marmoru» un saglabājot
tikai ažūro metāla armatūru melnā krāsā, tehniski tiek radīta telpa Katrīnas
Neiburgas melnbaltajam videostāstam,
kurā simboliski atainots Manonas attiecību krahs jeb «emocionālais tuksnesis»
– vīrietis baltā kreklā un uzvalka biksēs
brien pa kāpām, nesdams uz rokām mirušu vājdzirdīgo Manonas dubultnieci,
kuru beigās aprok smiltīs. «Kustīgā bilde» paņem visu skatītāju uzmanību, kamēr uz skatuves par fonu padarītie dziedātāji izdzied operas kulmināciju. Paņē-

par sevi pārliecina – Manonas melnbaltais garsvārku kostīms veido smalku atsauci uz mūķenes tērpu (oriģinālā taču
Manona ir nolemta klosterim) un kontrastē ar viņas acīmredzami spontāno
dabu, taču pretruna atkal ir ar dziedāto
tekstu – tā padarīšana par koķetu small–
talk ar jauno mācītāju nojauc situācijas
nopietnību un pārvērš to tekstuālā burleskā, kas ļauj draiskulim garīdzniekam
izāzēt drauga kāzu sponsoru un aizbēgt
ar viņa mākslas trofeju kolekcijai (!) noskatīto jaunkundzi.
Diskutabls ir režisores piedāvātais

KĀPĒC OPERĀ MUZIKĀLĀ
KULMINĀCIJA DZĪVU DZIEDĀTĀJU
IZPILDĪJUMĀ KĻUVUSI PAR FONA
APSKAŅOJUMU FILMAI?
miens veidot kino un skatuves darbības
montāžu un mijiedarbību veiksmīgi lietots Nacionālā teātra izrādē Zudušo laiku citējot, tomēr paliek jautājums, kāpēc operā muzikālā kulminācija dzīvu
dziedātāju izpildījumā kļuvusi par fona
apskaņojumu filmai un vai šāds paņēmiens ir šim skatuves mākslas žanram
atbilstošs. Arī kostīmu semantika pati

Žeronta tēla traktējums. Tradicionāli Žeronts reprezentē delartiskās komēdijas
Pantalones un Doktora sintēzi – bagātu
veci, t.s. veco izvirtuli, kurš vēlas iegūt
jaunu mīļāko un ir šķērslis patieso mīlētāju attiecībām – ar to starpību, ka šajā
stāstā viņš savu panāk. Mūsdienu Manonas Lesko iestudējumos Žeronts nereti mēdz būt baņķieris, narkobarons, su91

katrīnas neiburgas melnbaltais videostāsts simboliski ataino manonas attiecību krahu jeb «emocionālo tuksnesi». Tikmēr uz
skatuves par fonu padarītie dziedātāji izdzied operas kulmināciju. Foto – jānis deinats
teners utt. Ināra Slucka saka: «Es atsakos
Žerontu traktēt kā kādu ārprātīgi izvirtušu vīrieti, man viņš šķiet simpātisks,
gudrs cilvēks. Es viņu rādu kā mākslas
kolekcionāru, un neviens taču nav vainīgs, ka viņam ir vairāk naudas nekā citiem.» Režisore stāsta, ka ietekmējusies
no Paolo Sorentīno filmas Dižais skaistums galvenā varoņa tēla un ka skulptūru dārzs ir viņa bagātības un arī labās
gaumes rādītājs. Taču tikumiskā mecenāta tēlu apēno «īpatnības» – vājdzirdīga mīļākā, kurai viņš apmaksā kāzas ar
citu vīrieti, savukārt pēc laulības izjukšanas labprāt pieņem atpakaļ, un daiļā
Manona, kuru viņš grib iegūt kā «skulptūru kolekcijas papildinājumu, kā apbrīnas vērtu mākslas darbu, kuru radījusi daba», respektīvi, dzīvo trofeju, ar
kuru palielīties draugiem. Jā, šajā iestudējumā Manona netiek izsūtīta kopā ar
prostitūtām, bet it kā aizvesta uz Ameriku kopā ar pārējām Žeronta kolekcijas
skulptūrām, augstsirdīgi līdzi tiek ņemts
arī kāršu spēlmanis ekspriesteris un Žeronta sāncensis de Grijē. Parasti izsūtīšana ir bagātā un piekrāptā mīļākā atriebība Manonai, bet de Grijē došanās
līdzi – mīlestības upuris. Šajā interpretācijā Žeronta rīcības motivācija ir paslēpta aiz mistiskas skulptūru kolekcijas un,
cik var nojaust pēc scenogrāfijas, arī
mājas–muzeja pārvešanas nepieciešamības uz Ameriku. Dzīvā skulptūra Manona ir tērpusies plandošā kleitā, augstpapēžu kurpēs un lielās saulesbrillēs,
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galva aptīta ar plīvojošu rozā šalli, un,
cik noprotams, viņai ir neizsakāmi žēl
de Grijē, taču viņa noteikti dosies uz
Ameriku. Tā nav par pēdējo naudu uzpirkta tikšanās, kuras laikā de Grijē eksistenciāli izšķiras sekot iznīcinātajai un
pazemotajai Manonai trimdā. Šajā gadījumā ar Mikipeli apmāts puišelis izdīc
bagātajam onkulim brīvbiļeti uz Disnejlendu.
Ceturtajā cēlienā, kur režisore izmanto sapni, tātad beznosacījumu realitāti, viņas iecerētā vizuāli estētiskā forma realizējas vislabāk. Diemžēl, atdalot
muzikālo un vizuālo sniegumu, zūd izrādes muzikāli dramatiskā spriedze.
Libreta tekstā Manona mirst no slāpēm
un nespēka tuksnesī, nožēlojot savus
grēkus un atzīstot, ka patiesi ir mīlējusi
tikai de Grijē, bet uz skatuves darbība
drīzāk atbilst Čaikovska Oņegina finālam, kad Tatjana dzied: «Laime bija tik
iespējama, tik tuvu...», kur šī doma tiek
apcirsta ar nepārprotamu cilvēcisko attiecību sabiedriskā regulējuma autoritāti: «Bet esmu atdota citam un būšu viņam uzticīga mūžam.» Pučīni Manona
Lesko ir par to, ka visi regulējumi nav ne
graša vērti, kad darīšana ir ar izmisīgu
kaislību viesuli. Opera vispār ir diezgan
banāls žanrs, un visi režisori ar dažādiem paņēmieniem mēģina to padarīt
interesantāku mūsdienu skatītājam.
Ināra Slucka vēlas atbildēt skatītāja slāpēm pēc «skaistas» operas un intervijā
Radio Klasika pirms pirmizrādes apgal-

vo, ka tiecas pēc vizuāla rokoko mūsdienās. Taču rokoko ietver samākslotību,
kas neatbilst verismam kā stilam. Bet
varbūt tas ir savdabīgs atsvešināšanas
paņēmiens, ideja, no kuras būtu bijis
vērts atsperties visā režijas koncepcijā?
Sapņa izmantojums paver vairāku realitāšu iespējamību un ļauj ticamāk piepildīt formu nekā mēģinājums transformēt
saturu un personāžus, tādējādi dekonstruējot žanram raksturīgos konfliktus.
Ināras Sluckas Manonas Lesko iestudējums ir mēģinājums īstenot vizuāli
estētisku formu kā mērķi, režijas stratēģijā izmantojot saturu transformējošas,
papildinošas vai paskaidrojošas epizodes, cenšoties kontekstualizēt to mūsdienu vidē. Tas ir grūts uzdevums verisma stila operās, kurām parasti ir stabila
dramaturģiskā struktūra, tēlu attiecības
un darbības attīstība balstās noteiktā
sociālvēsturiskā kontekstā ar skaidru
konfliktu un tā risinājumu. Mērķis – formas estetizācija – ir sasniegts, taču tas
notiek uz satura un tēlu raksturu transformācijas rēķina, dekonstruējot sākotnējā sižeta loģiku, liekot dziedātajam
tekstam nonākt pretrunā ar darbību uz
skatuves un radot samākslotības iespaidu, kas ir tieši pretējs galvenajam konkrētā opermūzikas stila pamatnosacījumam – patiesīgumam. Verismā parasti
tas, kas ir rakstīts, arī ir domāts, tādēļ
dekoratīva estetizācija kā paņēmiens
būtu piemērotāka manierīgajām baroka
vai belkanto operām.6
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Ceļvedis

FESTIVĀLU
VASARA
Karstie punkti maina atrašanās vietu
GUNDEGA LAIVIŅA

asara ir lielo
festivālu laiks.
Tas sākas ar
Holandes festivālu, turpinās Vīnē, Mančestrā, Aviņonā, Zalcburgā, Helsinkos, Edinburgā un citur. Daudziem tie joprojām šķiet karstie punkti,
kas nosaka teātra virzību Eiropā un pasaulē, un slikti, ja tevis tur nav. Tomēr tā
jau sen ir tikai puse patiesības.

dinOzauriem dinOzauru likTenis
Pagājušogad festivālu kuratore Frī Laisena, priekšlaicīgi atstādama Vīnes festivāla teātra programmas mākslinieciskās vadītājas vietu, festivālam veltīja
skarbus vārdus, norādīdama uz hronisku mākslinieciskās vīzijas trūkumu, feodālu menedžmenta sistēmu, zemu lojalitātes līmeni un minimālu interesi par
mākslu un māksliniekiem, jo tikai trešā
daļa milzīgā festivāla budžeta tiek iztērēta mākslas darbu producēšanai, līdzproducēšanai un izrādīšanai. Diemžēl
šos neglaimojošos vārdus var attiecināt
uz lielu daļu minēto festivālu, kuru
programmās drosmīga un skaidra
mākslinieciskā pozīcija lēnām kapitulē
popkultūras, reklāmas industrijas, politisku kompromisu un biznesa interešu
priekšā. Tikko ar amerikāņu teātra zinātnieku Tomu Selleru runājām par Roberta Lepāža un Roberta Vilsona iestudējumiem un dīvaino sajūtu, ko tie raiTEĀTRA VĒSTNESIS 2015/II

sa. Tā ir tā saucamā ceturtā siena, kas viņu izrādēs ir necaursitama. To pašu droši vien var teikt par šiem lielajiem festivāliem, kuros ir viss, izņemot dialogu ar
skatītāju.
Šajā festivālu – dinozauru kategorijā
gan ir viens izņēmums, kura unikalitāti
nosaka programmas īpašās attiecības ar
vietu, jaunu darbu īpatsvars un festivāla
kuratoru – galveno mākslinieku maiņa
ik pa trim gadiem. Tā ir Rūras triennāle
(ruhrtriennale.de), kas no 14. augusta
līdz 26. septembrim notiek šā apgabala
pilsētās Duisburgā, Bohumā un Esenē,
un kurai šogad ir jauns mākslinieciskais
vadītājs – holandiešu režisors, bijušais
Minhenes Kamerteātra intendants Johans Simonss. Jaunais triennāles moto
ir Esi apskauts (Seid umschlungen), simbolisks sociāla, politiska un ģeogrāfiska
apkampiena žests. Uz Rūru ir vērts doties, lai piedzīvotu ļoti īpašu vietas, proti, industriālās vides un mākslas darba
simbiozi. Piemēram, vienu no izcilākajiem pēdējos gados redzētajiem itāļu
mākslinieka Romeo Kasteluči darbiem
Svētpavasaris vēl iespaidīgāku padarīja
saspēle ar vietu – Rūras Gebläsehalle.
Šogad triennāles programma, kas vienmēr ir bijusi mūzikas, teātra un dejas
sintēze, piedāvā jaunus Kšištofa Varļikovska, Megas Stjuartes, Suzannas Kenedijas, Annas Terēzas de Kērsmakeres
un, protams, paša Johana Simonsa darbus.

nO aTklājuma līdz sakāvei
Tomēr, manuprāt, daudz interesantāk,
izzinošāk un izaicinošāk ir iepazīt tos
salīdzinoši nelielos festivālus, kuru
programmas ievelk jaunus vaibstus skatuves mākslas ainavā un piedāvā jauna
veida dialogu ar skatītājiem. Tos apmeklējot, jārēķinās ar ļoti intensīvu programmu, nepārtrauktu fizisku, emocionālu un intelektuālu darbu, jābūt gatavam mainīties kā cilvēkam un profesionālim un līdzās jauniem un pārsteidzošiem atklājumiem pieņemt totālu sakāvi. Tie ir festivāli, kuros nav nekā droša
un pārbaudīta, bet kur pārņem tā lieliskā sajūta, ka teātris joprojām ir dzīvs.
Berlīnē nupat noslēgusies Theatertreffen skate, kas bieži tiek kritizēta par
neatkarīgās jeb freie szene ignorēšanu.
Šajā nišā darbojas festivāls Impulse (festivalimpulse.de), kurš no 11. līdz 20. jūnijam notiek Mulheimā pie Rūras, Diseldorfā un Ķelnē un piedāvā tikai Vācijas neatkarīgajos teātros tapušus darbus. Festivāla kurators ir pazīstamais
dramaturgs un teātra zinātnieks Florians Malcahers, kuram raksturīga dziļa
interese par mākslas, aktīvisma un politisko procesu mijiedarbi pasaulē. Viņš ir
vairāku unikālu, performatīvu konferenču un diskusiju formātu autors un
sadarbībā ar māksliniekiem piedāvās
tādus arī šogad. Festivālu ir vērts apmeklēt izrāžu programmas dēļ, kurā
piedalās Gob Squad, Milo Rau,
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Andcompany&Co, Rabi Mrue un citi, bet
jo īpaši – teorētiskās sadaļas dēļ, kas
mākslu un jaunu zināšanu apguvi analizē plašākā sociāli politiskā kontekstā.
Festivāla laikā tiks atklāta Rūras Klusā
universitāte, kuras iniciators ir kurdu
mākslinieks Ahmets Oguts. Tajā savas
zināšanas un prasmes tālāk nodos «apklusinātie» akadēmiķi un mākslinieki,
kuriem ir liegts strādāt oficiālajā sistēmā
politiskā statusa, dzimuma, etniskās vai
reliģiskās piederības vai konkrētajā vietā
neatzīta zinātniskā grāda dēļ. Otru sarunu formātu Building Conversations piedāvā holandiešu māksliniece Lote van
den Berga, lai kopā ar māksliniekiem un
skatītājiem pietuvotos pašai teātra būtībai, kas, pēc viņas domām, ir vienošanās par sarunu, sekojot noteiktiem, bieži vien ļoti atšķirīgiem noteikumiem.
Lietojot komunikācijas tehnikas no visas pasaules, māksliniece aicina uz Agonistisku sarunu, Sarunu bez vārdiem,
Neiespējamu sarunu par naudu un Domāšanu kopā.
Dažādu nekonvencionālu izglītības
un zināšanu apmaiņas platformu īstenošana raksturīga vēl vienam teātra festivālam Santarcangelo dei Teatri, kas no
10. līdz 19. jūlijam notiek Santarkandželo pilsētiņā Itālijas ziemeļaustrumos
(santarcangelofestival.com). Šogad tā ir
starptautiska mākslinieku, pētnieku,
studentu tikšanās vieta The School of
Exceptions, kas pētīs tos īpašos stāvokļus, ko rada mākslas un realitātes, festivāla un pilsētas, normas un izņēmuma
attiecības. Santarkandželo festivāls ir
viens no retajiem mākslas notikumiem,
kura attiecības ar tā norises vietu ir īstas, balstītas abpusējā interesē un sadarbībā. Tā, piemēram, viena no krāšņākajām festivāla «izrādēm» vienmēr ir
notikusi Santarkandželo centrālajā laukumā, kur festivāla dienās tiek slēgta satiksme un atvērta sarunu un tikšanās
vieta un ēdnīca, kurā gatavo vietējie
zemnieki. Notikumus plašajā publiskajā
virtuvē – horeogrāfiju, komunikāciju,
konfliktu briešanu un nogludināšanu
un telpas scenogrāfiju šeit var vērot
stundām. Šogad piesātinātajā festivāla
programmā iekļauti provokatīvie Arkadi
Zaides, Milo Rau, Metes Ingvartsenas,
Metes Edvardsenas, Tino Segala, Kristofa Meierhansa, Amira Rezas Koestani un
interesantāko jauno itāļu mākslinieku
darbi. Nedēļu vēlāk, no 26. jūlija līdz 2.
augustam turpat netālu Dro ciematā pie
Gardas ezera notiek vēl viens Itālijas
kulta festivāls Drodesera (centralefies.
it), ko par teātra un mākslas centru pārbūvētā spēkstacijā ar ārkārtēju eleganci
un viesmīlību veido Dro pilsētiņas galva
Dino Somadosi un Barbara Boninseņa.
Interesantākā festivāla programmas daļa ir Live Works Performance Act Award
– konkurss, kurā piedalās teātra un vizuālo mākslinieku kopīgi veidoti skatuves jaundarbi.
8. jūnijā Polijas pilsētā Poznaņā sākas Maltas festivāls (malta–festival.pl),
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kas ilgst līdz mēneša beigām un ir unikāls tādēļ, ka jau vairākus gadus daļu teātra programmas ar nosaukumu Idioma
atvēl veidot māksliniekiem. 2013. gadā
tas bija Romeo Kasteluči, pagājušogad –
argentīniešu režisors Rodrigo Garsija,
bet šogad – britu režisors, dramaturgs
un rakstnieks Tims Etčels, kurš savai
programmai devis nosaukumu Jaunā
pasaules kārtība. Saistošākie viņa programmas darbi solās būt horvātu mākslinieces Vlatkas Horvātas 15. neparastais
kongress – četru stundu ilga performance – tikšanās ar septiņām sievietēm, kuras emigrējušas no bijušās Dienvidslāvijas, kā arī jauno mākslinieku grupas
Schwalbe (Holande) izrāde cilvēku pūlim Švalbe meklē pūli. Festivāla programmā līdzās poļu mākslinieku darbiem – arī jauna Romeo Kasteluči instalācija, kas veidota, iedvesmojoties no
Tomasa Manna romāna Doktors Fausts,
un Rimini Protokoll izrāde Home Visit
Europe Poznaņas iedzīvotāju mājās.
Viena no interesantākajām festivālu kuratorēm Anja Dirksa pirms diviem
gadiem beidza darbu festivālā Theaterformen Vācijā un pārcēlās uz Šveices
pilsētu Fribūru, kur kļuva par Belluard
festivāla direktori (belluard.ch). Šogad
viņa piedāvā savu pirmo programmu,
kura sola virkni atklājumu, jo veidota,
reaģējot uz mākslinieku idejām un komentāriem par tēmu Fortress Europe –
atmiņu un identitāti. Theaterformen
(theaterformen.de) jaunās direktores
Martines Denevaldas vadībā savukārt
šogad notiek Hannoverē no 2. līdz 12.
jūlijam un aicina noskatīties Juliana
Hetzela performatīvo instalāciju Gaidīšanas ekonomika (latviešu skatītājiem viņš ir pazīstams kā izrādes Noķert RABIT autors Nacionālajā teātrī),
portugāļu režisora Tjago Rodrigesa
formas ziņā tik vienkāršo, bet idejiski
satriecošo izrādi By Heart un divās izrādēs atklāt Ņujorkas apvienības 600th
Highwaymen savdabīgo rokrakstu, kas
jau izpelnījies starptautisku ievērību
un iekarojis Eiopas festivālu skatītājus.
Festivāla programmā iekļauta arī Vladislava Nastavševa izrāde Patiesība,
pēc kuras es ilgojos, kas pagājušogad iestudēta NO99 teātrī Tallinā.
Tepat kaimiņos, Tallinā, šogad startē
jauns festivāla formāts – Saal biennāle
(saal.ee), iepriekš pazīstams kā Augusta
dejas festivāls. Prīta Rauda veidotā platforma notiks no 17. līdz 30. augustam
un iepazīstinās ar Ņujorkas laikmetīgās
dejas enfant terrible Tradžalu Harelu,
jauniem igauņu dejas un performances
mākslinieku darbiem, vairākām dažādu
mākslinieku, tai skaitā Kristīnas Normanas veidotām izrādēm – pastaigām Tallinas pilsētvidē. Biennāles noslēgumā
Tallinas operā tiks izrādīts dejas leģendu
Annas Terēzes de Kērsmakeres un Borisa Šarmaca duets Partita 2.
Pašā vasaras nogalē 26. – 30. augustā
Islandes galvaspilsētā Reikjavikā notiek
festivāls Lokal (lokal.is), kas šogad tiek

Homo novus viesizrāžu
programmā cita starpā
iekļauta arī Filipa kena
izrāde Pūķu melanholija

rīkots sadarbībā ar Reikjavikas dejas festivālu. Arī šeit lielākā daļa resursu un
naudas tiek ieguldīta tieši vietējos
māksliniekos. Tomēr es uz šo festivālu
dotos cita iemesla dēļ. Tā ir programma Fieldworks in Iceland, trīs brīnišķīgu mākslinieku meistarklases 27 profesionāļiem no visas pasaules, kuru rezultātā tapušie darbi iekļauti festivāla
programmā un tiks izrādīti publikai.
Darbnīcas vadīs francūzis Filips Kens
no Vivarium Studio, angliete Anabella
Ardena no leģendārā teātra Complicite
un New York City Players režisors,
rakstnieks Ričards Maksvels, un to
centrā būs Islandes dabas un skatuves
mākslas mijiedarbe.

prOm nO eirOcenTrisma
Jaunais vācu dramaturgs un kurators
Makss Filips Ašenbreners savā feisbuka profilā Berlīnes teātra festivāla Foreign Affairs programmai velta šādu
komentāru: «Vēl viens ne–starptautisks festivāls. Šogad izskatās pēc modes lietas» (festivāls Foreign affairs šogad ir uzmanības vērts tikai viena iemesla dēļ – tā laikā notiks britu Forced
Entertainment izrāžu sērijas Kopotie
raksti. Galda virsmas Šekspīrs pirmizrāde, kurā kompānijas mākslinieki
piedāvā visas 36 Šekspīra lugas; katra
izrāde ilgst 40 minūtes, sērija tiks rādīta visas festivāla dienas no 25. jūnija
līdz 6. jūlijam). Makss jau otro gadu
strādā Dienvidkorejā, Asian Arts Theatre Gvandžu pilsētā un asi vēršas
pret Rietumu mākslas vidē un festivālu apritē valdošo eirocentrismu un
norobežošanos no procesiem citviet
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pasaulē. Pēc viņa domām, festivāliem, kuri piedāvā tikai Eiropas mākslinieku darbus, nav nekādu tiesību
saukties par starptautiskiem. Pavisam nesen Asian Arts Theatre publiskojuši sava pirmā festivāla programmu. To sauc Opening Festival (asianartstheatre.kr), tas notiek no 4. līdz
21. septembrim un piedāvā ļoti spēcīgu mākslinieku darbus no Taivānas,
Malaizijas, Argentīnas, Itālijas, Taizemes, Portugāles, Korejas, Japānas, Indijas, Ķīnas, Dienvidāfrikas, Manilas,
Irānas, Uzbekistānas, Krievijas, Ēģiptes, Singapūras, Francijas, Lielbritānijas. Ir skaidrs, ka šis nebūs nekāds teātra «expo», bet viens no interesantākajiem un īsteni starptautiskajiem
laikmetīgās skatuves mākslas forumiem šogad, un tā dēļ, iespējams, ir
vērts upurēt visu iepriekš minēto Eiropas festivālu apmeklējumu.

mākslinieku grupas Mammalian Diving Reflex izrāde Nakts pastaigas ar tīņiem, ko viņi veidos kādā no Rīgas rajoniem kopā ar vietējiem jauniešiem. Tā
ir izrāde – pastaiga pilsētā naktī, kurā
bērni satiekas ar pieaugušajiem līdzvērtīgā sarunā. Režisore Edīte Kaldora
no Nīderlandes uz festivālu vedīs izrādi Bēdas, kurā trīs jaunieši meklē veidus, lai runātu par lietām, ko nav iespējams izteikt vārdos, un atdzīvinātu
zālē sēdošajos bērnības sajūtas un atmiņas.

diešu režisora un scenogrāfa Drīsa Verhovena telpiskos darbus, Heines Avdala un Jukiko Šinozaki izrādi Tālās balsis, franču arhitekta Gaetana Rusketa
performanci Tikmēr, jaunu Voldemāra
Johansona darbu – kinematogrāfisku
instalāciju Slāpes, kā arī filmu programmu.
Laikmetīgo deju Homo Novus pārstāvēs latviešu horeogrāfi Kristīne Vismane un Krišjānis Sants, kuri festivālā
pirmizrādīs jaunus iestudējumus.
Viesizrāžu programmā cita starpā ie-

PĒC DARBA REIKJAVIKĀ FILIPS
KENS NEATGRIEZĪSIES PARĪZĒ,
BET PA TAISNO LIDOS UZ RĪGU

HoMo noVuS TuvOjas!
Pēc darba Reikjavikā Filips Kens neatgriezīsies Parīzē, bet pa taisno lidos uz
Rīgu, kur īstenos kaut ko līdzīgu – kopā
ar savu radošo grupu, latviešu māksliniekiem un skatītājiem pilsētvidē inscenēs akciju ar netulkojamu nosaukumu Bivouac, kas kļūs par Jaunā teātra festivāla Homo Novus (homonovus.
lv) atklāšanas notikumu.
No 4. līdz 10. septembrim Homo
Novus svinēs savu 20. dzimšanas dienu
(festivāls dibināts 1995. gadā Daugavpilī) un atzīmēs to ar programmu 20,
kurā kopā ar bērniem, jauniešiem un
pieaugušajiem runās par pieaugšanu.
Programmas centrā būs kanādiešu
TEĀTRA VĒSTNESIS 2015/II

Programmā ar jauniem darbiem
piedalīsies arī divi latviešu režisori –
Elmārs Seņkovs un Mārtiņš Eihe, kuriem šī būs pirmā pieredze veidot profesionālu izrādi kopā ar bērniem un
jauniešiem.
Cita festivāla programma, kas top
sadarbībā ar Prāgas Kvadriennāli un
starptautisko platformu Kopīgā telpa:
mūzika, laiks, politika, būs veltīta teātra telpai un scenogrāfijai, aktieru un
lietu pasaules attiecībām, teātrim, kurā netiek izrunāts neviens vārds, bet
kas tādēļ nezaudē savu iedarbības spēku. Šeit redzēsim kontraversiālā holan-

kļauta arī Filipa Kena izrāde Pūķu melanholija, britu kompānijas Forced Entertainment izrāde Dienasgrāmata,
beļģu mākslinieku Bendžamina Verdonka un Pītera Ampes duets Mēs nerunājam, lai tiktu saprasti. Festivāla
teorētisko un izglītības platformu nodrošinās sadarbībā ar Santarkandželo
teātra festivāla kuratori Silviju Botiroli,
Jeruzalemes Vizuālā teātra skolas direktoru Gaju Gutmanu un Teātra un
politikas eksperimentu laboratoriju
Aleppo (Brisele) rīkotā ceļojošā skola,
kuras sauklis šogad būs Draudzības
spēcināti. 6
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Hronika
laTvijas naciOnālā Opera
27. martā, aleksandrs glazunovs raimonda, balets. Muz vad. un dir. Jānis Liepiņš, dir. Farhads Stade, horeogr. inscen. Aivars Leimanis, scenogr. un kost.
māksl. Ināra Gauja, gaismu māksl. Kārlis Kaupužs.
Raimonda – Elza Leimane–Martinova, Baiba Kokina,
Alise Prudāne vai Margarita Demjanoka, Žans de
Briens – Arturs Sokolovs, Sergejs Neikšins, Raimonds
Martinovs, Zigmārs Kirilko vai Viktors Seiko, Abderahmans – Sergejs Neikšins, Raimonds Martinovs vai Arturs Sokolovs, Klemansa – Jolanta Lubēja, Iļana Puhova, Juka Mijake–Sokolova vai Evelīna Godunova,
Henrieta – Ieva Rācene, Annija Kopštāle vai Laine Paiķe, Bernārs – Zigmārs Kirilko, Aleksandrs Latišonoks
vai Sergejs Sosnovskis, Beranžē – Viktors Seiko, Arturs
Skuteļskis vai Aleksandrs Osadčijs, Nerrs – Germans
Ševčenko vai Aleksandrs Kaļivods.
30. aprīlī, neiepazītās teritorijas, balets. Horeogr.
Elza Leimane–Martinova, Milana Komarova, Jevgeņija Trautmane, kost. māksl. Kristīne Pasternaka, video
māksl. Uģis Ezerietis, gaismu māksl. Kārlis Kaupužs.
Dziļumā dejo: Ieva Rācene, Alise Tomkoviča, Annija
Kopštāle, Jūlija Brauere, Nataļja Lipska, Antons Freimans, Sergejs Biserovs, Kirils Baiduks, Aleksandrs Kaļivods, Māris Spriņģis, Baiba Vītola, Kristaps Jaunžeikars, Paulīna Druka, Andžejs Signarskis, Anastasija
Blažinova. Tikko dejo: Viktorija Jansone, Baiba Kokina, Ieva Rācene, Arturs Sokolovs, Aleksandrs Osadčijs, Ringolds Žigis. Tuvāk ekvatoram dejo: Viktorija
Jansone, Baiba Kokina, Alise Prudāne, Evelīna Godunova, Juka Mijake–Sokolova, Raimonds Martinovs,
Arturs Sokolovs, Germans Ševčenko.
8. maijā, džakomo pučīni Vīlas. Džanni Skiki,
opera. Muz vad. un dir. Modests Pitrens, rež. Viesturs
Kairišs, scenogr. (Vīlas) Reinis Dzudzilo, kost. māksl.
(Vīlas) Krista Dzudzilo, scenogr. un kost. māksl. (Džanni Skiki) Ieva Jurjāne, gaismu māksl. Oskars Pauliņš,
Karina Pēšone, kust. rež. (Vīlas) Elīna Lutce. Vīlas: Anna – Inga Kalna vai Evija Martinsone, Roberto – Ēriks
Fennels vai Raimonds Bramanis, Guljelmo – Samsoms Izjumovs, Kosma Ranuers vai Armands Siliņš,
Vīlas – Ieva Kepe, Baiba Indriksone, Biruta Ceplīte,
Dagnija Jaunkalne, Ilda Pāne, Raisa Mazzariņa. Džanni Skiki: Džanni Skiki – Kosma Ranuers vai Armands
Siliņš, Laureta – Inga Šļubovska vai Laura Perešivana,
Zita – Anželika Goba, Rinučo – Staņislavs Ļeontjevs,
Gerardo – Guntars Ruņģis, Nella – Jūlija Vasiļjeva vai
Kristīne Gailīte, Gerardīno – Dāvis Kalniņš, Beto – Rihards Mačanovskis, Simone – Romāns Poļisadovs,
Marko – Rihards Millers, Česka – Laura Grecka, Spineločo – Juris Ādamsons, Sers Amantio di Nikolai –
Nauris Puntulis, Pinelīno – Kārlis Saržants, Gučo –
Viesturs Vītols, Buozo Donati – Ieva Kepe.

Ķeselis, Liene Sebre, Kaspars Dumburs, Evija Skulte,
Jānis Skanis, Indra Burkovska, Uldis Norenbergs, folkloras kopa – Kaspars Aniņš, Kristians Kareļins, Artis
Drozdovs, Normans Bārbals, Normunds Zālamans.
26. maijā, aktieru zāle, žoels pomrā Šis bērns.
Rež. Ināra Slucka, scenogr. un kost. māksl. Kristīne
Abika, komp. Edgars Mākens, gaismu māksl. Lienīte
Slišāne, video Linda Ģībiete. Lomās: Gunta Virkava,
Lolita Cauka, Līga Liepiņa, Līga Zeļģe, Kristīne Sīmane–Ambaine, Jurģis Spulenieks, Normunds Laizāns,
Ģirts Jakovļevs, Jānis Āmanis.

viņš, Ņurga – Oskars Morozovs, Ceips – Arnolds Osis,
Skritals – Juris Laviņš, astoņi velna bērni – Aigars Apinis, Ivo Martinsons.
30. maijā, apaļā zāle, rezo gabriadze Sudraba
gaisma. Rež. Mihails Gruzdovs, komp. Arturs Maskats, scen. Mārtiņš Vilkārsis, kost. māksl. Anna Heinrihsone, horeogr. Inga Raudinga. Meri – Dace Eversa,
Saša – Imants Strads, Dāvids – Mārtiņš Meiers, Jaša –
Krišjānis Salmiņš, Natālija – Marta Līne, Filips – Ingus
Kniploks, Vasja – Kārlis Neimanis, Koļa – Kārlis Freimanis, Lado – Mārtiņš Liepa, Marlēna – Lelde Kalēja.

laTvijas dailes TeāTris
13. maijā, kamerzāle, mārtiņš zīverts rīga dimd.
Rež. Kārlis Auškāps, scenogr. Kristaps Skulte, mūz.
konsult. Juris Vaivods, kost. māksl. Ieva Kundziņa,
gaismu māksl. Māra Vaļikova. Birģermeistars Bergens
– Juris Kalniņš, Katre – Vita Vārpiņa, Mare – Olga Dreģe, Bende – Pēteris Liepiņš.
15. maijā, lielā zāle, rejs kūnijs, maikls kūnijs
reāli sliktie puiši. Rež. Dž. Dž. Džilindžers, scenogr.
un kost. māksl. Ilze Vītoliņa, gaismu māksl. Igors Kapustins. Toms Kervuds – Kaspars Zāle, Diks Kervuds –
Aldis Siliņš, Gerijs Kervuds – Edijs Zalaks, Linda Kervuda – Dārta Daneviča, Ketrīna – Inita Dzelme,
Andrāšs – Juris Bartkevičs, konstebls Daunss – Artis
Robežnieks, misis Potere – Sarmīte Rubule, Boriss –
Gints Grāvelis.
17. maijā, mazā zāle, pīters šefers Equus. Rež.
Laura Groza–Ķibere, kost. māksl. Ilze Vītoliņa, scenogr. Miķelis Fišers, horeogr. Liene Grava, gaismu māksl.
Ivars Tilčiks. Mārtins Daiserts – Lauris Subatnieks,
Alans Strengs – Dainis Grūbe, Frenks Strengs – Juris
Žagars, Dora Strenga – Indra Briķe, Hestere Salomone – Kristīne Nevarauska, Džila Meisona – Ieva Segliņa, Harijs Daltons – Dainis Gaidelis, Tīrradnis, jauns
jātnieks – Gints Andžāns, medmāsa – Ērika Eglija.
10. jūnijā, lielā zāle, Hameleona rotaļas – Spanovska ballīte. Radošā grupa: Intars Rešetins, Artūrs
Skrastiņš, Juris Vaivods, Mārtiņš Vilkārsis, Ilze Vītoliņa,
Inga Krasovska. Piedalās: Olga Dreģe, Ieva Segliņa,
Ilze Ķuzule–Skrastiņa, Ērika Eglija, Sarmīte Rubule, Vita Vārpiņa, Kristīne Nevarauska, Artūrs Skrastiņš, Juris
Frinbergs, Gints Grāvelis, Aldis Siliņš, Artis Robežnieks,
Gints Andžāns, Jānis Paukštello, Lauris Dzelzītis.

liepājas TeāTris
17. aprīlī, lielā zāle, konstantīns bogomolovs
Mans blasters ir izlādējies. Rež. Konstantīns Bogomolovs, scenogr. un kost. māksl. Larisa Lomakina,
gaismu māksl. Mārtiņš Feldmanis. Piedalās: Agnese
Jēkabsone, Mārtiņš Kalita, Kaspars Kārkliņš, Inese
Kučinska, Ģirts Lukevics, Gatis Maliks, Everita Pjata.
15. maijā, lielā zāle, mārtins makdona Klibais no
Inišmānas. Rež. Regnārs Vaivars, scenogr. Mārtiņš
Vilkārsis, kost. māksl. Liene Rolšteina, gaismu māksl.
Mārtiņš Feldmanis. Billijs – Viktors Ellers, Eilīna – Karīna Tatarinova, Keita – Sigita Jevgļevska, Džonijs – Leons Leščinskis, Bārtlijs – Sandis Pēcis, Helēna – Anete
Berķe, Bobijs – Kaspars Gods, dakteris – Edgars Pujāts, mamma – Anda Albuže.

laTvijas naciOnālais TeāTris
22. aprīlī, lmT jaunā zāle, margareta edsone
Prāts. Rež. Valters Sīlis, scenogr. un kost. māksl. Ieva
Kauliņa. Vivjena Bēringa – Daiga Kažociņa, Hārvijs
Kelikjans, Bēringa kungs – Ivars Puga, Džeisons Pouzners – Kaspars Aniņš, Sūzija Monehena – Madara Botmane, E.M. Ašforda – Astrīda Kairiša, laboratorijas
darbinieki, slimnīcas darbinieki, studenti, koda brigāde – Ilze Blauberga, Klāvs Mellis, Uldis Sniķers.
23. aprīlī, aktieru zāle, žans anuijs Antigone. Rež.
Elmārs Seņkovs, scenogr. Evija Pintāne, kost. māksl.
Marija Rozīte, muz. noform. Edgars Mākens, gaismu
māksl. Oskars Pauliņš. Antigone – Maija Doveika, koris – Marija Bērziņa, Kreons – Gundars Grasbergs, sardzes vīrs – Artis Drozdovs, Ismene – Sanita Pušpure,
Hemons, sardzes vīrs – Uldis Siliņš.
1. maijā, lielā zāle, Greizajam ratiņam – 20. Rež.
Edmunds Freibergs, gaismu māksl. Oskars Pauliņš,
muz. vad. Valdis Zilveris, mūziķi Raimonds Kalniņš (sitamie instr.), Madars Kalniņš (taustiņinstr.), Andris
Grunte (ģitāra), Arturs Kutepovss (ģitāra). Ansamblis
Greizais ratiņš: Dace Bonāte, Uldis Anže, Juris Hiršs,
Ivars Puga, Normunds Laizāns.
14. maijā, lielā zāle, valdis zilveris, juris Hiršs
Bāskervilu leģenda (pēc artura konana doila
stāsta motīviem). Rež. Edmunds Freibergs, scenogr. Aigars Ozoliņš, kost. māksl. Kristīne Abika, horeogr.
Alberts Kivlenieks. Šerloks Holmss – Egils Melbārdis,
doktors Vatsons – Ainārs Ančevskis, Henrijs Bāskervils
– Mārcis Maņjakovs, Mortimers – Juris Hiršs, Berimors
– Mārtiņš Brūveris, Elīza – Zane Dombrovska vai Daiga Gaismiņa, Stelptons – Gundars Grasbergs vai Ģirts
Liuziniks, Berila – Dita Lūriņa, misis Hadsone – Dace
Bonāte, Seldens – Raimonds Celms, Bāskervilu muižas saime, ļaudis Londonas stacijā, purva rēgi – Daiga
Gaismiņa vai Zane Dombrovska, Arturs Krūzkops,
Marta Grase, Romāns Bargais, Anna Klēvere, Kristaps

m. ČeHOva rīgas krievu TeāTris
9. aprīlī, lielā zāle, ričards baers Jauktās jūtas.
Rež. Leonīds Truškins, māksl. Boriss Krasnovs. Hermanis Luiss – Genādijs Hazanovs, Kristīna Milmane –
Gaļina Rosijska, Ralfs – Dmitrijs Palēss, Čaks – Anatolijs Fečins.
15. maijā, lielā zāle, džons boitons prīstlijs Bīstamais pagrieziens. Rež. Sergejs Golomazovs, scenogr. un kost. māksl. Olga Šaišmelašvili. Roberts Keplens – Jevgeņijs Korņevs, Freda Keplena – Veronika
Plotņikova, Betija Vaithauza – Natālija Živeca, Gordons Vaithauzs – Maksims Busels, Olvena Pīla – Dana
Čerņecova, Čārlzs Trevors Stentons – Igors Čerņavskis, Moda Mokridža – Olga Ņikuļina.
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jaunais rīgas TeāTris
5. jūnijā, lielā zāle, Cerību ezers. Rež., izrādes
māksl. Vladislavs Nastavševs. Vladislavs – Intars Rešetins, Naģežda – Guna Zariņa, Viktors – Andris Keišs,
kaimiņš Miša, Vladislava tēvs, Vladislava vectēvs – Vilis Daudziņš, Konstantīns – Kaspars Znotiņš, Alla – Inga Alsiņa–Lasmane, Nikolajs – Edgars Samītis.

laTvijas leļļu TeāTris
17. maijā, lielā zāle, luiss kerols Alise Brīnumzemē (latviešu tr.). Rež. un dramatiz. aut. Edgars Kaufelds, māksl. Rūta Briede, scenogr. Liene Pavlovska,
komp. Jēkabs Nīmanis. Alise – Ilze Āboltiņa, Hercogiene – Dace Vītola, Karaliene – Dana Lāce, Baltais
Trusis – Pēteris Šogolovs, Marta Zaķis – Miķelis Žideļūns, Cepurnieks – Artūrs Putniņš, Susuriņš – Vladimirs Svoboda, Karalis – Anrijs Sirmais.
valmieras drāmas TeāTris
26. aprīlī, lielā zāle, anna brigadere Maija un
Paija. Rež., scen. Reinis Suhanovs, Evitas Sniedzes
dramat. red., videomāksl. Katrīna Neiburga, kost.
māksl. Anna Heinrihsone, komp. Oskars Herliņš, horeogr. Linda Mīļā. Maija – Elīna Vāne, Paija – Rūta Dišlere, Varis – Rihards Jakovels, Pats – Januss Johansons, Pate – Ilze Pukinska, Plaska – Inese Ramute, Zīle, Vālodze – Baiba Valante, Virpa – Astra Baumane,
Ciesa – Ligita Dēvica, Laima – Inga Apine, Saules meitas – Ligita Dēvica, Astra Baumane, Baiba Valante, Velēnu vecītis – Januss Johansons, Kaupiņš – Juris La-

daugavpils TeāTris
17. aprīlī, apaļā skatuve, agnese rutkēviča Svešie svētki. Rež. Paula Pļavniece, scenogr., kost.
māksl. Dace Sloka, gaismu māksl. Sergejs Vasiļjevs.
Lomās: Kristīne Veinšteina, Māris Korsiets, Ritvars
Gailums, Līga Ivanova, Vera Hramņikova.
22. maijā, lielā zāle, lope de vega Apķērīgā mīlniece. Rež. Oļegs Šapošņikovs, Juris Jonelis, Daniels
Busato, scenogr. un kost.māksl. Inga Bermaka, Agnese Leilande, gaismu māksl. Sergejs Vasiļjevs, horeogr.
Irina Saveļjeva. Belīsa – Irina Kešiševa, Fenīsa – Jeļena Ņetjosina, kapteinis Bernardo – Viktors Jancevičs,
Lusindo – Aleksandrs Komarovs, Ernando – Nikolajs
Gedzjuns, Alehandro – Māris Boka, Herarda – Milena
Rožanska, Doristeo – Mihails Abramovs, Finardo –
Egils Viļumovs, Fulminato – Mihails Samodahovs,
mūziķi un dejotāji – Miroslavs Blakunovs, Raimonds
Paegle, Artūrs Jackevičs, Svetlana Morozova, Jeļizaveta Petrova, Anna Gimbute, dziedātāja – Lidija Breska.
dirTY deal TeaTrO
18. aprīlī, Bārdas. Dramat. Jānis Joņevs, Mārcis Lācis, rež. Mārcis Lācis, scenogr. Jānis Bijubens, Aivars
Žukovskis, mūz. aut. Toms Auniņš, horeogr. Katrīna
Albuže, gaismu māksl. Lauris Johansons. Spēlē: Armands Berģis, Raimonds Celms, Jānis Kronis, NIKO,
Kārlis Tols.
12. maijā, Ainava un bars (pēc mariusa fon maienburga lugas Brīva redzamība). Rež., scenogr.,
kost. māksl., horeogr. Viesturs Meikšāns. Spēlē: Anta
Aizupe, Liena Šmukste, Madars Zvagulis.
ģerTrūdes ielas TeāTris
8. aprīlī, Tims etčelss redze ir maņa, kuru mirstošs cilvēks zaudē pirmo. Rež. Mārtiņš Eihe, viz.
konsult. un plakāta aut. Ieva Kauliņa. Spēlē Leons
Leščinskis.
18. maijā, noķer mani. Idejas aut. Kristīne Vismane,
mūz. aut. un izpild. Rihards Lībietis, scenogr., kost. un
video māksl. Ieva Kauliņa, gaisma Dāvis Burmeisters,
horeogr. Lukass Gronskis, Taīsija Timofejeva, Emīlija
Āne, Oskars Štolde, Katrīna Sīle, Šarlote Bērziņa, Kristīne Vismane. Izpildītāji: Iveta Vaivode, Evita Bērziņa,
Nauris Bērziņš, Anna Sīle, Viktorija Fomenko, Kate
Āne.
TeāTris TT
17. maijā, Avotu iela. Māksl. vad. Māra Ķimele, Lauris Gundars, kost. Austra Hauks, deja Katrīna Albuže.
Te nav Bombeja: dramat. Ansels Kaugers, rež. Mārtiņš
Zariņš, lomās – Varis Piņķis, Klāvs Mellis. Dzejnieks:
dramat. Lauris Gundars, rež. Māra Ribkinska, lomās –
Anete Saulīte, Kaspars Dumburs. Saldais: dramat. Inga Gaile, rež. Intars Rešetins, lomās – Akvelīna Līvmane, Marija Linarte. Avotu brāļi: dramat. Madara Rampāne, rež. Justīne Vaivode, lomās – Toms Auniņš,
Madars Zvagulis. MC Makarovs: dramat. Justīne Kļava, rež. Toms Treinis, lomās – Ance Muižniece, Henrijs
Arājs. Miroņgalva: dramat. Laura Luņeva, rež. Kristīne
Logina, lomās – Inga Tropa, Mārtiņš Upenieks. Mūsu
himna: dramat. un rež. Lauris Gundars. Kristīne – Anna Putniņa. 6
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PAR JAUNO
BEZBAILĪBU
ezona
beidzas.
Spēlmaņu nakts
nominantu vārdi
vēl nav nosaukti,
bet skaidrs, ka žūrijai nebūs viegli. Īpaši izvirzot tos, kas
var pretendēt uz Gada aktiera un Gada
aktrises balvu. Jo atskatoties pārsteidz
kaut kas sen nebijis. Uz skatuves ir atgriezies traģiskais varonis un varone
vārda visaptverošā nozīmē. Proti, vērienīga personība, kas veic visu cilvēkam iespējamo cerību un maldu ceļu,
nolaižas savas būtības dzīlēs tik dziļi,
cik tas iespējams, un izcieš visu sāpju
mēru. Un tas sakāms ne vien par tēlu,
bet arī par aktieri. Ilgāku laiku varonis,
pat traģēdijas zonā, turēja sev priekšā
vai vismaz pa rokai ironiju kā vairogu,
bijās būt sentimentāls un apelēja vairāk pie saprāta nekā pie jūtām. Atcerēsimies kaut vai Oļģerta Krodera 21.
gadsimta iestudējumos Hamletu, Līru,
Mariju Stjuarti, Māras Ķimeles uzvedumos – Otello vai Indrānu tēvu, par
Alvja Hermaņa vai Dž.Dž. Džilindžera

izrāžu varoņiem pat nerunājot. Tie tāpēc nebija plānāki aktierdarbi un uzvedumi, bet tie bija citādi un kaut kādas rētas atstāja neuzplēstas.
Pirmā bezdelīga, kas atnesa jauno
bezbailību (varbūt tā varētu nosaukt šo
parādību), liekas, bija Elīnas Vānes
Raudupiete Elmāra Seņkova inscenējumā Valmierā. Un tad pēkšņi… Šosezon kopš agra rudens – Gunas Zariņas
Mēdeja Gogoļa centra viesizrādē, Egona Dombrovska Vinstons Smits Liepājas 1984, Nacionālajā teātrī – Daigas
Kažociņas profesore Bēringa Prātā un
Maijas Doveikas Antigone, un visbeidzot Dailē Daiņa Grūbes Alans Strengs
no Equus! Tik daudz aktierdarbu, kuriem jebkurš epitets šķiet banāls, bet to
ietekme liek atcerēties par Aristoteļa tā
arī neizskaidroto jēdzienu «katarse».
Un kopā ar aktieriem traģēdijas teritorijā, pārvarot bailes un neziņu, ir gājuši
Vladislavs Nastavševs, Laura Groza-Ķibere, Valters Sīlis un Elmārs Seņkovs.
Tas taču par kaut ko liecina?
Traģēdija bez ironijas, slēpšanās un

eifēmismiem ir iespējama tad, kad eksistē noteikti ideāli, par kuriem iestājas
varonis, neprasot, kāda būs cena. Varonis var maldīties, var neizturēt, svarīgi, lai, sekojot viņam un līdzpārdzīvojot, paliktu sajūta: bija vērts doties
kopā ar viņu šajā ceļā, par spīti sāpēm
un bailēm – bija vērts. Teātris nav tā
māksla, kas skrien laikam īpaši pa
priekšu – kas par ātru, tas paliek nesaprasts. Tātad vajadzība nebaidīties, nepieciešamība pēc ideāliem un personībām ir radusies ārpus teātra. Kaut kas
ir ļoti lēnām mainījies un turpina mainīties.
Gan jau būs atkritieni, uz skatuves
un dzīvē. Kad iznāks šis numurs, droši
vien mēs jau zināsim, kas turpmākos
četrus gadus prezentēs Latviju – personība vai, hm, parādība. Bet šīs sezonas
rezultāti liek cerēt, ka bezbailības vīruss ir sasniedzis noteiktus apmērus
un varētu turpināt izplatīties. 6
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