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No redakcijas

āds lūgums lai-
kam gan ir pēdē-
jais, ko iespējams 
sagaidīt no skatī-
tājiem. Kaut 

gan – ja antīkās Grieķijas laikos Atēnu 
polisas valdība nebūtu sapratusi, ka te-
ātris ir pilsētvalsts atbalstāms, jo tajā uz-
reiz visiem ir iespējams pasniegt nozī-
mīgu mācību stundu, iespējams, ka Ei-
ropas dienvidos joprojām teātra vietā 
būtu apreibušu Dionīsa sekotāju gājieni 
ar āža kaušanu un dziesmām un mēs 
ziemeļos nekur tālāk par ķekatām un 
apdziedāšanos nebūtu tikuši. Un tāpēc, 
gribam mēs to vai ne, – teātrim imanen-
ti (ne-at-ņe-ma-mi) piemīt gan skolas, 
gan spoguļa īpašības. Tāpēc šā numura 
tēma ir Skatītājs un mūžizglītība teātrī. 

Pēc teātrī nostrādātiem 25 gadiem 
man joprojām nav skaidras atbildes uz 
lielāko daļu tur pieteikto jautājumu. Sā-
kot ar visvienkāršāko – vai teātrim, kas 
taču būtībā ir tāds pats cilvēku kopums 
kā tas, kas sēž skatītāju zālē, – ir tiesības 
mācīt to otro? Jo tam līdzi nāk nāka-
mais  – vai tie, kas teātri taisa un ir neap-
šaubāms skaitlisks mazākums, ir gudrā-
ki/redzīgāki par to vairākumu, kas izvē-
lējies nākt un skatīties? Kur izglītība, tur 
skolotāji, «zinošie» – kurš šodien var 
pretendēt uz šādu lomu?

Ilgu laiku biju pārliecināta, ka audzi-
nāt drīkst tikai bērnus (un labāk mājās 
un savus, nevis svešus un vairumā), bet 
pieaugušie liekami mierā. Esmu kušinā-
jusi savējos, neļaujot skraidīt barā pa te-
ātri Krodera Sarkangalvītes laikā. Bet ta-
gad man gribas izlikt aiz zāles durvīm 
bērnudārza audzinātāju, kura rausta aiz 
rokas savas grupiņas četrgadniekus, lai 
tie nelec kājās un nebubina līdzi, kad 
aktieri izrādē Bērns vārdā Rainis spēlē-
jas ar akmentiņiem, rej, mekšķina un 
dzied. Strādājot ar vidusskolēniem teāt-
ra klasēs, mani līdz neprātam kaitina 
tas, ka viņiem vairs nav jāzina no galvas 
dzeja, nav jāsaprot elementāri kultūras 
kodi – kaut vai Gētes Fausts un mūžīgais 
jautājums, par kādu cenu cilvēks gatavs 
pārdot savu nemirstīgo dvēseli, un ga-
diem esmu velti nopūlējusies panākt, lai 
vismaz kāds izlasa antīkos mītus un sa-
prot, ka Herkuless nav tikai uzraksts uz 
auzu pārslu kārbiņas. Bet tad aizeju uz 
Mārtiņa Eihes Romeo un Džuljetu – tik 
saraustītu, agresīvu, svešu pusmūža cil-
vēka acīm, un ieraugu, kā notrauš asaras 
mani mīļie «nezinīši». Režisors jauna-
jiem cilvēkiem piedāvā pavisam svešus 
kodus, un es nesaprotu, vai tie spēj aiz-
stāt manējos, vai viņš ir spēris soli tālāk 
vai tikai samierinājies ar status quo, vai 
pacēlis jauniešus līdz savam vai nolai-

dies līdz viņu līmenim. Bet Eihe ir skāris 
viņu jūtas, un pašas stingrie uzstādījumi 
man vairs neliekas pārliecinoši.

Kā privātpersona es negribu, ka man 
bāž degunā manu apolitiskumu un vai-
rīšanos no konfliktiem, man negribas 
redzēt, kā noasiņo zīmuli sev acī iegrū-
dis cilvēks Leģionāros vai krīt latviešu 
karavīri izrādē Heavy metal. Bet tieši tā-
pat mani baida plecīgs pusmūža roke-
ris, kas televīzijas ekrānā draud ar arābu 
pūļiem, kas tūlīt te aizslaucīs pēdējo 
saujiņu gaismas un civilizācijas. Un tad 
es tomēr novērtēju Ģertrūdes ielas teāt-
ra vai Dirty Deal Teatro  konsekventos 
pūliņus taisīt politiskas izrādes un neat-
laidīgi pilināt pieaugušajiem smadzenēs 
tolerances un izlēmības idejas.

Tramvajā es saraujos, kad blakus uz-
švirkst kāda starpnacionāla ķilda, un 
visticamāk novēršos un skatos pa logu. 
Aizgājusi uz teātri, Cerību ezerā sajūtu 
Vlada mātes kaimiņa nostalģiju pēc va-
kardienas Novosibirskā un man sažņau-
dzas sirds līdzjūtībā. 

Nepavisam neesmu pārliecināta, ka 
teātrim jābūt mūžizglītības iestādei. Bet 
jautājumu kļūst tikai vairāk, un es eju uz 
teātri. Labs ir. Pamāciet mani dzīvot. 6
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Process

rainis, vāgners, 
Kairišs

Latvijas nacionālajā teātrī tapis spēcīgs 
«Uguns un nakts» iestudējums 

MaiJa svarinsKa

aksta nosau-
kums būtībā jā-
papildina ar vēl 
vienu vārdu – 
Dzudzilo, jo 

spēcīgo Nacionālā teātra izrādes Uguns 
un nakts autorību nostiprina arī tās vi-
zuālais konteksts. Sākot jau ar pirmo 
ainu, skatītājs tiek gremdēts vidē, ko 
nekādi nav gaidījis. Nē, nepareizi. 
Vienkārši mēs redzam to, kur ir būts 
daudzreiz vai pat katru dienu, – gludu, 
taisnu sienu sterilo tukšumu. Te varētu 
būt tiklab slimnīcas palāta, kā ofiss vai 
arī mūsdienīgi bezpersonisks mājoklis 
(scenogrāfs Reinis Dzudzilo). Tas viss 
Aizkraukļa pils lielās istabas vietā – is-
tabas, kas ir «fantastiski izgreznota», 
kur ir galds ar krēsliem, gulta.

Tiesa, gulta ir. Ir arī meitenes – tās 
trīs, kas «ģērbušās melnas». Katra ar 
baltu priekšautiņu. Tās varētu būt 
tiklab medicīnas māsas, kā oficiantes 
vai  varbūt vienkārši kalpones (kostī-
mu māksliniece Krista Dzudzilo). Ļoti 
koķetas, vijīgi veiklas un visnotaļ jaut-
ras jaunavas (Madara Botmane, Agne-
se Cīrule, Ance Kukule). Vai mūsdienu 
raganiņas? Tā kā buras, tā kā draisko-
jas, kamēr viņu kundze Spīdola (Guna 
Zariņa) dod tām vaļu. 

Bet viņa, Spīdola, ir tepat blakus, 
stāv augsta spoguļa priekšā, stāv pa-
griezusies pret mums ar muguru, tēr-
pusies līdz zemei garā, tāpat melnā 

kleitā. Modīga dāma. Viņas skatiens 
vērsts turp, kur spoguļa dziļumā spī-
guļo kāda uguns spēle. Varbūt zīlē, 
varbūt kādu gaida, tādēļ pirksti glās-
maini slīd pa spoguļa virsmu, itin kā 
izbrīvē vai rāda ceļu kādam, kas ir tur, 
tālumā, – neredzams, gaidīts. Lāčplē-
sim.

Taču pa šo laiku parādās kāds cits. 
Baltais audekls, kas sedz gultu, lēni ce-
ļas augšup, un nezin no kādiem smilšu 
dziļumiem kā no kapa, kā no pazemes 
šķirbas izlien Melnais bruņinieks (Ar-
turs Krūzkops). Patiešām akls, kā Rai-
nim. Necils, pat nožēlojams. Bet, kad 
sāk kustēties, runāt, kļūst pavisam pre-
tīgs. Nepārprotams, nesamākslots 

simbols – derglis, kas mīt itin visos lai-
kos.

Luga Uguns un nakts, kā zināms, ir 
viens no spožākajiem simbolisma pa-
raugiem latviešu literatūrā. Rainis tajā 
ir pierādījis, cik ļoti daudznozīmīgs 

spēj būt simbols, cik viegli tas vienas 
un tās pašas lugas ietvaros spēj mainīt 
savu kodu. No skolas gadiem skaidrs, 
ka Rainis dramaturģiskos tēlus izvieto-
jis pretējās pusēs – gaismas spēki un 
tumsas spēki (uguns un nakts simboli-
ka), bet vienlaikus šiem simboliem pie-
mīt daudzslāņainība. Citiem vārdiem 
sakot, tajos ir ideju dialektika. Tieši to 
savā darbā dziļi izjutis un lieliski atklā-
jis režisors Viesturs Kairišs. Viņš iestu-
dējis izrādi par pagājušo un tagadējo, 
par Latviju un Eiropu, bet galvenais – 
par katru no mums.

apokalipSeS dimenSija 
Domāju, ka Kairišam tik vērienīgi at-

segt šo Raiņa lugu ir palīdzējis arī līdz-
šinējais darbs pie operām, kuru autors 
ir Rihards Vāgners un kura mūzika no 
Nībelunga gredzena nemitīgi pavada 
un komentē Uguns un nakts darbību. 
Taču principiāls iespaids uz lugas ide-

vai tā ir eiroPas nāKotnes 
aina? vai varbūt tā ir 
tagadne? Kad viss ir
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kad ceļas augšup gaismas pils, tās logos rēgojas vienīgi veci cilvēki. izsusējusi dzīve. lāčplēsis – uldis anže, Spīdola – guna zariņa. 
Foto – kristaps kalns

jisko atklāsmi ir gan paša Kairiša kā 
mākslinieka personībai, gan arī, uz-
drošinos apgalvot, kā šolaiku pilso-
nim. Atceros, kā sarunā ar režisoru (TV 
2001, nr. 2) mani pārsteidza viņa vaļ-
sirdīgā atklāsme: «Domāju, vienmēr 
tādai apokaliptiskai sajūtai bišķiņ jā-
būt kā dimensijai. Nedomāju, ka tā 
drīkst dominēt... Bet es tiešām pasau-
les galu izjūtu. Ak dievs, nu, paskatā-
mies, kas notiek apkārt... Nu, ko vēl va-
jag?... Nu, tad dzīvo, sāc kaut ko darīt! 
Es ticu individuālai glābšanai, domāju, 
ka tāda iespēja cilvēkam ir dota un viņš 
vienmēr var to izmantot – sevi glābt un 
varbūt arī vēl kādu.»

Acīm redzami tādēļ, ka šis Kairiša 
aicinājums «darīt kaut ko» ir tik kais-
mīgi personisks, viņš ir spējis bez sakā-
pināta saspringuma tā «nospēlēt» Rai-
ņa lugas un Vāgnera operu partitūras, 
ka viss saplūdis īsteni spēcīgā straumē 
– rekviēmā Dieva radībai: vai tā būtu 
zeme Latvija vai cilvēka dvēsele. Taču 
radība, kas meklē Dievu, nav uzveica-
ma. Vāgneram tikusi dota iespēja uz-
rakstīt Nībelunga gredzenu, Rainim – 
Uguni un nakti, bet Kairišam – iestudēt 
izrādi par to, ka mums, lai glābtos, ir 
kaut kas jādara. 

Protams, jādara. Tādēļ, lūk, ierodas 
Lāčplēsis (Uldis Anže). Nāk, uzmetis 
mugursomu plecos, nāk kā bezrūpīgs 
pasaules apceļotājs. Neko neuztver no-
pietni, dzīvo prieka pilns, meičām ziņ-

kāru skatienu uzmet, kaut no sirds pēc 
Laimdotas ilgojas. No Spīdolas piesar-
gās, kaut klausa. Vispār labs puisis. 
Smaidīgs, lādzīgs un, kad vajag, tum-
šos spēkus piežmiedz. Tak jau lāču plē-
sējs. Īsts vīrietis. Un Latvija uz šādiem 
pleciem pagaidām vēl turas. Bet tie ot-

rie – viltus vīri – Latviju vecišķumā 
dzen.

Reinis Dzudzilo neslēpj šo apdrau-
dējumu. Kad ceļas augšup Gaismas 
pils, mūsu priekšā izslejas milzīga 
daudzstāvu mājas siena un tās logos 
rēgojas vienīgi veci cilvēki. Izsusējusi 
dzīve. Pēc tam šī pati siena, tikai aizp-
līvurota, būs redzama Nāves salā. Ne-
viena vairs nav, kaut Rainis teica, ka ša-
jā salā

«Viss pilns ir: ko dzert un ēst,
Zeltu uz ielām var mēzt,
Visur redz pilnību.»
Vai tā ir Eiropas nākotnes aina? Vai 

varbūt tā ir tagadne? Kad viss ir, proti, 
kad cilvēka vēlmes tiek apmierinātas 
ar to, kas redzams un taustāms. Bet kā-
dēļ gan arī Burtnieku pilij scenogrāfs 
ne reizi nav atvēlējis kaut mazumiņu 
dailes? Tumša, gandrīz melna, laika sa-
ēsta siena. Kā sensenis aizmirsts sap-

nis. Kaut gan kādēļ «aizmirsts»? Neva-
jadzīgs. Mūs, latviešus, taču tagad ne-
vieno kāda kopēja ideja. Ir kopēja vēl-
me – būt brīviem no Krievijas uz visiem 
laikiem. Lūk, šī griba arī saliedē, vis-
maz pašlaik. Taču sapnis tas nav.

Tiesa, arī brīvās valsts guvumu iz-
rādes autori apspēlē ar rūgtu smaidu. 
Dāmu un kungu centīgums pārstāvēt 
augstāko sabiedrību (ko vērta ir kaut 
vai tikai Laimdotas cepurīte!), balvu 
pasniegšanas rituāls (tostarp arī Spī-
dolai), viesu salkanās runas, bērnu ko-
ris, patriotiski slavinot prezidentu – 
Lāčplēsi, ārzemnieku draudzības ap-

PirMoreiz LUgas iestUdēJUMU 
vēstUrē tieK Uzdots 
JaUtāJUMs: vai LatviJa 

brīvPrātīgi nedzīvo tUMsā? 



4   teātra vēstnesis 2015/iii

liecinājumi. Kopumā viss kā šodien. 
Pilnvērtīga, brīva valsts. Laimdota lai-
mīga, Lāčplēsis arī, tikai, raug, Spīdola 
skumst.

kluSā pārliecība
Pārsteidzoši, cik viegli un dabiski NT 
aktieri spēlē mūsdienu cilvēkus Raiņa 
nebūt ne modernās valodas kontekstā. 
Par augstu profesionālo līmeni liecina 
arī fakts, ka ir tēla konkrētība, kad ska-
tītājs, piemēram, vienā vai otrā varonī 
var pat atpazīt kādu no mūsdienu poli-
tiķiem, un vienlaikus tēlam piemīt tas 
īpašais vispārinājums, kurā ir jaušama 
ideja, tās simbols. Un pazīšanas prieci-
ņu nomaina paša dvēseles sāpe, uzdo-
dot sev jautājumu: nu, kāpēc allaž ir 
tā, ka gara brīvības vietā ir aprēķina 
slazds?

Šo cilvēka iekšējo cīņu smalki atai-
no, piemēram, Maija Doveika Laimdo-
tas lomā. Gan konkrētajās ainās, gan 
visa tēla attīstībā. Arī Lāčplēsī nemitīgi 
ris šī divcīņa pašam ar sevi. Izrādes fi-
nālā Uldis Anže izraisa patiesu apbrī-
nu, redzot, cik vienkārši un bez jebkā-
da patosa viņa varonis izlemj no jauna 
iet cīņā un «mainīties uz augšu». Lāč-
plēša vārdi izskan kā pilnīgi personis-

ka vēršanās pret skatītāju zāli: ja Latvi-
ja krīt, 

«tad nebūs gan bijusi vēl
Pilnīga spēkā, ka varētu stāvēt par 

sevi». 
Lieliski izstrādāts Kangara tēls, ko 

spēlē Gundars Grasbergs. Inteliģents, 
gudrs, savā ziņā pat drošs balsts, ja 
vien klausīsi un kalposi viņam. Tur-
klāt vēl tik elegants, vīrišķīgi izsmal-
cināts, sevī pārliecināts cilvēks. Mūsu 
laiku varonis. Toties Melnais bruņi-
nieks ir paguris, mazliet tā kā apbru-
žājies. Nu cik var... vienmēr būt klāt 
savlaicīgi, tas ir, negaidīti, un vilkt 
ļautiņus sev līdzi uz elli. Arturs Krūz-
kops ir kluss un rāms, tāpat kā viņa 
Miškins no Idiota. Un kādēļ gan klai-
gāt, rosīties? Sevī pārliecināta tumsa 
ir īpaši mierīga un klusa. Tāpat kā 
gaisma. Ar to arī raksturīga viņu mū-
žīgā cīņa – neredzama, nedzirdama. 

Rainim šo divkauju vada Spīdola. 
Izrādē arī. Gunas Zariņas darbs ir va-
rens. Plaša diapazona aktrise: no far-
sa līdz traģēdijai. Turklāt – ne tikai 
perfekta meistarība, bet arī spēcīga 
personiskās pārliecības balss. Kairiša 
izrādē viņa, manuprāt, radījusi tra-
ģisku Spīdolas tēlu – tādu, kurai drīz 

vairs nebūs kurp iet. Precīzāk, nebūs 
vairs neviena, ko vest sev līdzi. Vēl 
precīzāk, neviens vairs viņai nesekos. 
Negribēs.

No tā, kā noprotu, baidās arī izrā-
des režisors. Ne jau nejauši tik dāsni 
skan Riharda Vāgnera mūzika, saucot 
uz cīniņu. Tiesa, brīžiem šķiet, ka tā 
kalpo arī kā priekškars ainu nomai-
ņas brīžos. Pārlieku bieži starp ainām 
satumst skatuve. Tas reizēm traucē, jo 
šķiet kā defekts režisora darbā.

Taču tam var rast arī ļoti loģisku 
skaidrojumu, jo Raiņa garā luga ir pa-
matīgi īsināta un no tā būtībā itin ne-
maz nav cietusi. Radīta savā ziņā uni-
kāla izrāde, kurā pirmoreiz lugas 
Uguns un nakts iestudējumu vēsturē 
tiek uzdots jautājums: vai Latvija 
brīvprātīgi nedzīvo tumsā? Uz skatu-
ves kā bojāgājušie sagulst lugas varo-
ņi. Bet tur, tālumā, ar muguru pret 
mums redzamas trīs figūras – Mel-
nais bruņinieks, Spīdola, Lāčplēsis. 
Drūma, statiska aina. Taču pašā pē-
dējā brīdī Spīdola pagriežas pret ska-
tītājiem un kaut kur iztālēm vārgi lī-
pinās gaisma (gaismu mākslinieks 
Oskars Pauliņš). Viesturs Kairišs cer, 
ka nākotne tomēr mūs pieņems.6

cilvēka iekšējo cīņu smalki ataino maija doveika laimdotas lomā. Foto – kristaps kalns
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iestura Kairiša 
iestudētā Rai-
ņa luga Uguns 
un nakts Na-
cionālajā teāt-

rī, visticamāk, kļūs par vienu no ap-
spriestākajiem notikumiem šīs sezonas 
teātra dzīvē ne tikai tādēļ, ka tā iepriek-
šējo reizi iestudēta tieši pirms 30 ga-
diem (1985. gadā Drāmas teātrī, rež. A. 
Jaunušans), un ne tikai profesionāļu lo-
kā. Kā jau ierasts, Kairiša iestudējums, 
sevišķi formas aspektos, var gan kaiti-
nāt, gan sajūsmināt, taču tas urda do-
māt un uzdot pat diezgan hamletiskus 
jautājumus, ko parasti aizgainī ikdienī-
bas pātadziņa, kas dzen pelnīt naudu, 
baudīt mirkli, labāk saķert zīli rokā, at-
likt domāšanu uz rītdienu un tamlīdzīgi. 
Uz jautājumu, vai šodien ir iespējams 
iestudēt Raini, režisors ir pārliecinoši at-
bildējis apstiprinoši laikmetīgā skatuves 
valodā, turklāt, iespējams, pietuvojoties 
lugas filozofiskajam slānim pat vairāk 
nekā citkārt iestudēšanas vēsturē, kad 
dažādu ideoloģisku apsvērumu dēļ bū-
tiskāk bijis skaidri uzsvērt, kurš ir «la-
bais» un kurš «sliktais», īpaši, ja runa ir 
par Lāčplēša un Melnā bruņinieka tēlu 
attiecībām. Kairiša iestudējums liek do-
māt un pārskatīt iesakņojušos priekš-
status un stereotipus par lugas varo-
ņiem, atklāt Raiņa teksta pārsteidzošo 
laikmetīgumu mūsdienu kontekstā un 
sagādā arī jautrus brīžus, ja sirdij tuvāks 
melnais humors un nav svešs Vāgnera 
Gredzens, par kura paralēļu iespējamību 
ar Raini Kairišs priecājas ar teju bērniš-

ķīgu degsmi, pazīstamākos vadmotīvus, 
sākot ar Valkīru lidojumu un beidzot ar 
Zīgfrīda sēru maršu, instrumentālā ver-
sijā iekombinējot Uguns un nakts inter-
pretācijā.

Nav noslēpums, ka teātra un operas 
auditorijas pārklājas minimāli, līdz ar to 
nevar gaidīt, ka ikviens skatītājs būs re-
dzējis Kairiša iestudētās Nībelunga gre-
dzena izrādes. Kairišs LNO iestudējis 
trīs no četrām cikla izrādēm – Valkīru 
(2007, atj. 2013), Zīgfrīdu (2008) un Die-
vu mijkrēsli (2011). Tāpēc publikas vie-
doklis par režijas novatorismu Raiņa lu-
gas lasījumā var atšķirties atkarībā no 
iepriekšējās pieredzes ar Kairiša izrā-
dēm, tostarp tām, kas iestudētas operā. 
Nākotnē, iespējams, teātra pētnieki va-
rēs Kairiša veikumu diezgan droši sada-
līt posmos «pirms» un «pēc» Vāgnera, jo 
arī pats režisors publiski atzinis, ka 
«Vāgners neatlaiž»1 un bez viņa līdz Rai-
nim diez vai būtu nonācis2. Katrā ziņā ir 
ļoti interesanti vērot, cik konsekventi 
Uguns un nakts iestudējums atspoguļo 
Kairiša meklējumus un atradumus Gre-
dzenā gan paņēmienu, gan tēlu traktē-
jumu, gan estētikas un dramaturģiskās 
dinamikas ziņā.

Uguns un nakts pirmajā daļā manā-
ma kūsājoša aizrautība ar materiālu un 
Zīgfrīda un Lāčplēša tēlu līdzību savā 
pirmatnējā veidolā – gan Vāgners, gan 
Rainis no autora pozīcijas, konstruējot 
savu varoni, par sākumpunktu izvēlas 
mītiski izcēlušos lielu bērnu ar lāča spē-
ku. Arī Viesturs Kairišs lugas sākumā 
portretē Lāčplēsi kā aprobežotu, maz-

liet bērnišķīgu lempi, kas gluži tāpat kā 
Zīgfrīds Vāgnera operā apveltīts ar ne-
parastu fizisku spēku, valkā saīsinātas 
bikses un mugursomu kā tāds pāraudzis 
Sprīdītis. Mistiski dzīvotspējīgais stereo-
tips par Lāčplēsi kā heroisku tēlu no-
teikti nav saistīts ar Raiņa lugas tekstu, 
bet vēlākām interpretācijām un no tām 
izrietošiem priekšstatiem, un, Kairiša 
vārdiem runājot, viņa kā «pilnīga loha»3 
atveidojums lugas sākumā nav pretrunā 
ar attīstības lokiem, ko Lāčplēsis piedzī-
vo lugas darbības gaitā. 

vāgnerS Saka priekšā
Par Lāčplēša ierašanos Aizkraukļa pilī 
signalizē Zīgfrīda raga motīvs, kamēr 
blondās bestijas Spīdolas un meitu val-
kīriskā būtība iemiesota stroboskopa 
skaldītā mizanscēnā ar Valkīru lidoju-
mu fonā, varenā «hojotoho» vietā ska-
not uzbudinājuma elsām un «šodien 
cērtu pirmā, rītu nepazīšu», ikdienības 
sistā tauta pidžamās un naktskreklos lūr 
caur daudzstāvenes logu aizkariņiem uz 
tā brīža «varenajiem», mantkārīgā Albe-
riha apspiesto nībelungu āmuriem un 
kaltiem klaudzot utt. Citās ainās paralē-
les ar Vāgneru drīzāk kalpo asociatīvi, 
piemēram, Lāčplēša miegu ilustrējot ar 
Zīgfrīda bojāeju apliecinošo sēru maršu 
no Dievu mijkrēšļa, bet Laimdotai pie-
šķirot Brinhildes atmodināšanas akor-
dus, konceptuāli saredzot Spīdolu un 
Laimdotu kā Brinhildes dievišķo un cil-
vēcisko metamorfozi. Papildu nozīmju 
dimensija, ko izrādei piešķir Vāgnera 
mūzika, sniedz plašākas uztveres un in-

Process

gandrīz oPera 
Par LāčPLēsi
nacionālā teātra izrāde «Uguns un nakts» 

viestura Kairiša režijā

LaUMa MeLLēna-bartKeviča
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terpretācijas iespējas, tomēr nav pama-
ta uzskatīt, ka bez šā nozīmju uzslāņoju-
ma izrādi nebūtu iespējams saprast.

Saprašana lielā mērā atkarīga no 
skatītāja paša – ir pietiekami daudz kon-
tekstuālu detaļu, ko katram ļauts saprast 
pēc savas «samaitātības pakāpes». Pie-
mēram, rindiņā «tagad, kad miers un sa-
skaņa valda», pieļauju, var saklausīt iro-
niju par šobrīd Rīgā pie varas esošās par-
tijas nosaukumu un tamlīdzīgi, diskurss 
par «krieviem, igauņiem un vāciem» ie-
guvis ironisku nokrāsu, fināla pieņemša-
nā liekot skanēt visām šīm valodām 
(«viesi» izmanto tulku pakalpojumus, lai 
viņu teiktais izskanētu valsts valodā) ar 
atbilstošu kontekstuālu zemtekstu, kas 
zālē liek gan spurgt, gan nopūsties. Sa-
vukārt tur, kur Raiņa tekstā runa ir par 
tautu, gluži tāpat kā Dievu mijkrēšļa ie-
studējumā režisors nodarbojas ar sociāl-
politisku kritiku, uzrādot dažādu sāpī-
guma pakāpju vātis mūsdienu Latvijas 
sabiedrībā – sociālo noslāņošanos, post-
sociālisma traumas, politiskā teātra ma-
nipulācijas (tieši teātra, jo finālu, kas 
Kairiša versijā ir oficiāla pieņemšana ar 
[Lāčplēša?] ordeņu pasniegšanu un for-
mālām runām, skaniski asprātīgā veidā 
ievada orķestra skaņošanās), konformis-
mu, visam pāri kritizējot «nomalu laimī-
tes» tīkošanu, kur materiālās labklājības 
un mīļā miera labad iespējami ir visu 
veidu kompromisi. Katrā ziņā tie, kas, 
noskatījušies Dievu mijkrēsli, alodamies 
kliedza, ka «tas nav Vāgners», šobrīd ne-
var paģērēt, ka «tas nav Rainis» – tā ne-
apšaubāmi ir «sena dziesma jaunās ska-
ņās», ja atminamies Uguns un nakts 
apakšvirsrakstu. Protams, tas nenozīmē, 
ka apkārtējo pasauli nav iespējams re-
dzēt citādu, ne tik dusošu, ne tik bojāejai 
nolemtu, kā to, Vāgnera piemeklēts, rāda 
Kairišs. Vienīgi jāsaprot, ka objektu, tēlu 
vai darbību semantikas jauda ir tieši 
proporcionāla uztvērēja spējai pārvarēt 
savus aizspriedumus, iepriekšējus pie-
ņēmumus un gaidas un atvērties režiso-
ra piedāvātajām nozīmēm arī tad, ja pati 
forma raisa pretreakciju.

ironija preT TeaTrāliSmu
Aktieriem Uguns un nakts nav mazāk 
ciets rieksts kā režisoram – kā neļaut 
Raiņa tekstam izklausīties patētiski, bet 
arī nereducēt to līdz sadzīviskumam? Te 
palīdzējis darbs ar intonācijām – gan 
Uldis Anže (Lāčplēsis), gan Guna Zariņa 
(Spīdola), gan Maija Doveika (Laimdo-
ta), Artūrs Krūzkops (Melnais bruņi-
nieks), kā arī vecmeistari Ģirts Jakovļevs 
(Lielvārds), Jānis Skanis (Aizkrauklis) un 
Uldis Norenbergs (Burtnieks), bet seviš-
ķi uzsvērti Gundars Grasbergs (Kangars) 
tekstā ietvertās un režisora piešķirtās 
nozīmes atklāj tieši ar intonāciju, un te 
laikam būs zināmi nopelni arī pieredzē-
jušajai runas pedagoģei Ainai Matīsai. 
Kopumā aktieru ansamblis ir ļoti pārlie-
cinošs – Ulda Anžes plastiskā meistarī-
ba, Lāčplēša tēlam transformējoties, 
Gunas Zariņas aktrises – tūkstošveides 

prasme lieliski sader ar mūžam mainīgo 
un mainošo, Gundara Grasberga Kanga-
ra tipāžs burtiski uzdzen šermuļus, ap-
jaušot, ka tādi staigā tepat Rīgas ielās, 
bet Maijas Doveikas Laimdota, kurai 
«par Lielvārdi Rīga daudz jaukāka», ir 
aizkustinoši piezemēta būtne, uz kuras 
fona izcelties Lāčplēša «es nemāku krist, 
tikai sist» attīstības stadijai, finālā uz-
skatāmi parādot, ka viņi nav viena lido-
juma augstuma putni. Artura Krūzkopa 
Melnais bruņinieks kā Lāčplēša alter 
ego biedē līdz sirds dziļumiem ar savu 
kluso, mierīgo balsi un neuzkrītošo klāt-
būtni – fināla monologa šausminošo at-
zīšanos «Es, viesis, visu tautu gribu 
šaust» viņš izklāsta no tribīnes kā lietiš-
ķu rīcības programmu. Nezinu, kā tiem, 
kas pieredzējuši 1985. gada Uguns un 

nakts iestudējumu, bet man šķita, ka 
kontekstuāla nozīme ir arī tālaika Lāč-
plēša Jura Lisnera no Raiņa remarkām 
izkāpušā pūķa tēla atveidojumam – pū-
ķis nav vis tumsā ņurdošs mītisks zvērs, 
bet uzvalkots līdzgaitnieks, varas pakal-
piņš, uz kura muguras jāt laicīgajiem lī-
deriem. Un, pūķim mirstot, pie asiņojo-
šās krūtežas pieplok citi, kas alkst sa-
prast to putnu valodu, kura skan varas 
kuluāros.

Dusa – nāve – sastingums – sasalums 
ir metaforas, ar kurām režisors kopā ar 
scenogrāfu Reini Dzudzilo un kostīmu 
mākslinieci Kristu Dzudzilo spēlējas, 
raksturojot Lāčplēša un «tautas» gara stā-
vokli. Vizuālai idejas reprezentācijai kal-
po gulta, kuru brīžam neatšķirt no zārka, 
ledusskapis, naktstērpi un uniformas – 
arī lepnā un dievišķā Spīdola pēc debe-
suvaras nolikšanas no zeltā zvīļojoša tēr-
pa izkāpj necilā krekliņā, lai teiktu likte-
nīgos vārdus: «Es gribēju jums vēl vairāk 
dot, jums nebij’ spēka saņemot.» Sirreālā 
mizanscēna ar dziedošo Spīdolu, kas  
Lāčplēsim Nāves salā atklājas, pakāpu-
sies uz tērpa velces pārklātā ledusskapja, 
kas liek viņai izskatīties vismaz par metru 
garākai, un tam sekojošā košana ābolā, 
kad bārdainais Lāčplēsis pieplok pie Spī-
dolas krūts kā zīdainis, ir viens no tipis-
kiem Kairiša režijas paņēmieniem, kā ar 
ironisku komismu mizanscēnu izlīdzsva-
rot ar tekstu bez pārspīlēta teatrālisma, 
kas to padarītu par farsu. 

Novatorisks ir Melnā bruņinieka tēla 
traktējums, vizuāli rādot to kā Lāčplēša 
aklu spoguļattēlu – tas nav ļaunums vai 
pretinieks «no malas», tā ir Lāčplēša iek-
šējā cīņa, pēdējā cīņa, kurā viņš lugas 
beigās apzinās, ka nespēj uzvarēt, tomēr 
izvēlas nevis «klusu dzīvi, bet varoņa nā-

vi». Laimdotas un Lāčplēša teatrālā pie-
ņemšana mazliet sabremzē izrādes di-
namiku, jo režisors vēlējies šeit ietilpināt 
maksimāli daudz mājienu par mūsdie-
nu politisko ikdienu, un tie sāk garlaikot, 
liekot ilgoties fināla. Aizkustinošākais 
brīdis ir Spīdolas apskaušanās ar Lāčplē-
si, kad viņa saprot, ka viņš šoreiz nolē-
mis krist. Vāgnera daiļrades pētnieks 
Saimons Viljamss (Simon Williams) 
darbā Vāgners un romantiskais varonis 
(Wagner and the Romantic Hero) rak-
sta, ka varonis var būt varonis tikai atmi-
ņā, nevis darbībā. Varonība ir nevis varo-
ņa darbos, bet atmiņā par viņa dar-
biem.4 Šķiet, tikpat labi to var attiecināt 
uz Lāčplēsi un Spīdolu Viestura Kairiša 
Uguns un nakts iestudējumā. Simboliski 
cērtot lāča ausis, Melnais atver acis. 

Skan Dievu mijkrēslis, uz skatuves guļo-
šu cilvēku (līķu?) kaudze, mikrofonā 
skan Spīdolas «cīņa nav galā un nebeig-
sies» – drīzāk kā jautājums, nevis uzsau-
kums.

Šķiet, šoreiz Raiņa darba iekļaušana 
repertuārā varētu nebūt teātra direktora 
pašnāvības motīvs5. Drīzāk urda spor-
tiska interese, vai tiks sperts nākamais 
solis, dodot zaļo gaismu Kairiša idejai 
par Raiņa Gredzenu – tetraloģiju6, kurai 
Uguns un nakts būtu fināls. Ja ne – prin-
cipā jau ar visu šo Raiņa lugu sižetiem ir 
sarakstītas latviešu oriģināloperas (!) – 
Arvīda Žilinska Zelta zirgs, Imanta Kal-
niņa Spēlēju, dancoju, Ērika Ešenvalda 
kameropera Augļu koks ir Jāzeps un 
Jāņa Mediņa Uguns un nakts, tomēr 
muzikālās stilistikas tiešām lielo atšķirī-
bu dēļ potenciāli jaudīgāks izklausās 
Raiņa Gredzens dramatiskajā teātrī, tal-
kā ņemot Vāgneru. 6

Sadarbībā ar kroders.lv

1 Vāgners tevi neatlaiž. Ineses Lūsiņas intervija ar 
Viesturu Kairišu laikrakstā Diena, 17.11.2011. 
http://www.diena.lv/sodien-laikraksta/vagners-
tevi-neatlaiz-13914459
2 Vai mūsu mērķis ir Nāves sala? Paula Raudsepa 
intervija ar Viesturu Kairišu žurnālā IR, 
09.09.2015.
3 Turpat.
4 Williams S. Wagner and the Romantic Hero. – 
Cambridge University Press, 2004, 98. lpp.
5  Ieva Struka: Mēs esam Raiņa sapnis. Intervija 
«KDi»,  31. 01.2015. http://www.diena.lv/kd/in-
tervijas/ieva-struka-raina-darba-ieklausana-te-
atra-repertuara-ir-bezmaz-direktora-pasnavi-
ba-14085882
6 Viestura Kairiša ideja ir iestudēt Rainis RING – 
tetraloģiju, kurā ietilptu Raiņa lugas «Zelta 
zirgs», «Spēlēju, dancoju», «Jāzeps un viņa brā-
ļi» un «Uguns un nakts». (Paula Raudsepa inter-
vija ar Viesturu Kairišu žurnālā IR, 09.09.2015.)

dUsa – nāve – sastingUMs – 
sasaLUMs ir LāčPLēša Un 

«taUtas» gara Metaforas
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Process

sKatUvisKi 
vientUļā 

radība
nika dīra «frankenšteins» dailes teātrī

MaiJa UzULa-PetrovsKa

ailes teātra Lielās 
zāles jaunās se-
zonas pirmā 
pirmizrāde – Ni-
ka Dīra Franken-

šteins – bija ļoti gaidīts notikums. Viens 
no galvenajiem iemesliem – aktiera Dai-
ņa Grūbes un režisores Lauras Grozas-
Ķiberes veiksmīgā sadarbības vēsture, 
kurā minamas tādas spīdoši realizētas 
lomas kā Ķīnas operas dīva, patiesībā 
vīrietis, Song Lilinga izrādē M. Butterfly 
un Equus varonis, psihiatriskās slimnī-
cas pacients, pusaudzis Alans Strengs. 
Song Lilinga atnesa Grūbem Spēlmaņu 
nakts Gada aktiera titulu, Alana loma ļā-
va nominēt šajā kategorijā jau otro sezo-
nu pēc kārtas. Frankenšteina Radība 
šķiet visnotaļ intriģējošs nākamais etaps 
Grūbes atveidoto sabiedrības izstumto 
varoņu plejādē. Tāpat zīmīgi, ka Laura 
Groza-Ķibere Dailes teātrī ienāca, iestu-
dējot Frankenšteina tēmas turpinājumu 
krievu literatūrā – Mihaila Bulgakova 
Suņa sirdi. 

Lauras Grozas-Ķiberes izrādēs īpaša 
tēma ir normālā un nenormālā, īstā un 
neīstā, sabiedrības un indivīda attiecī-
bas. Veiksmīgāks tās risinājums režisorei 
izdodas tad, kad viennozīmīgas atbildes 
nav. Vai nenormāls ir pusaudzis Alens, 
kurš izdur acis paša tik ļoti mīļotajiem 
zirgiem, vai tāda tomēr ir sabiedrība? 
Tāpat arī Liepājas teātra izrādē 1984 
šķietami vienīgais īstais cilvēks nenor-

mālā hameleonu pasaulē ir Egona 
Dombrovska atveidotais Vinstons Smits, 
taču groteski šausminošais un vienlai-
kus intriģējošais Smita spīdzināšanas 
šovs izrādes finālā visu padara ne tik ne-
pārprotamu. 

Frankenšteina un tā radītās būtnes 
attiecības piedzīvojušas neskaitāmas 
interpretācijas kā teātrī, tā kino. Daiņa 
Grūbes izraudzīšanās Frankenšteina ra-
dības lomai apliecināja – šīs, visticamāk, 
nebūs «lielākās šausmas, kādas ekrāni 
(lasi – skatuve) pieredzējuši», kā vēsta 

1931. gadā uzņemtās filmas Frankenš-
teins reklāmas rullītis. Arī Nika Dīra lu-
gas varonis remarkās konsekventi 
saukts par Radību, nevis briesmoni vai 
monstru (Mērijas Šellijas radītajā pirm-
avotā radībai konstanta vārda nav), tā-
dējādi apliecinot virzību prom no mil-
zonīga, neartikulētas skaņas sēcoša ro-
busta slepkavas tēla. Tāds tas nav arī 

Mērijas Šellijas romānā, kur zinātnieka 
Viktora Frankenšteina radītā būtne at-
tīstās tiktāl, ka spējīga vedināt savu «tē-
vu» uz filozofiska rakstura diskusiju par 
laimes un tikumības korelāciju vai arī 
citēt Miltona Zaudēto paradīzi. Tomēr 
romānā caur epistulāru un vairākās pa-
kāpēs komponētu «stāsts stāstā» struk-
tūru centrā izvirzīts skumjais vēstījums 
par zinātnes apsēsto Frankenšteinu, ku-
ra pasauli iznīcina paša intelektuālā 
kaislība un cilvēkam atvēlēto robežu 
pārkāpšana, kas pieņem atbaidošo 

monstra veidolu. Nika Dīra interpretāci-
jā daudz lielāks akcents likts uz Radības 
likteni. Notikumu gaitai sekojam kopš 
viņa radīšanas brīža, kad Frankenšteins, 
izbijies par paveikto, to riebumā pamet 
likteņa varā. Frankenšteinu un viņa Ra-
dību iespējams traktēt kā dubulttēlu, 
kur abu dzīvība un bojāeja ir cieši atka-
rīga vienam no otra. Ne velti šīs lugas 

neJūtīgā sabiedrība ar 
franKenšteinU PrieKšgaLā ir 

Kā fons, Uz KUra izceLt tās 
neMīLēto bērnU – radībU



pirmiestudējumā 2011. gadā Londonā 
Viktora Frankenšteina un Radības lo-
mās mijās aktieri Džonijs Lī Millers un 
arī Latvijā populārais Benedikts Kam-
berbečs, turklāt abi dalīja arī prestižo 
Lorensa Olivjē balvu. 

Dailes teātra izrādē Dīra lugas fo-
kuss uz Radības tēlu vēl paspilgtināts. 
Daiņa Grūbes Radībai piemīt izkāpināti 
jūtīga mīmika un ķermeņa plastika 
(veiksmīgs horeogrāfes Lienes Gravas 
darbs). Sākotnēji izdvestās skaņas, 
pēcāk jau vārdi un teikumi ir emocionā-
li piesātināti, jautājoši, zinātkāri un per-
sonīgas sāpes pilni. Salīdzinājumā visi 
«īstie cilvēki» – sākot ar epizodiskajām 
prostitūtas un ubagu lomām līdz pat 
Ginta Andžāna Viktoram Frankenštei-
nam un viņa līgavai Elizabetei Kristīnes 
Nevarauskas atveidojumā – drīzāk līdzi-
nās mehānismiem, kas darbojas bez pa-
tiesas dzīvības, izpildot sižeta virzītāju 
funkcijas. Pēteris Liepiņš aklā Deleisija, 
Lauris Subatnieks viņa dēla un Ērika Eg-
lija vedeklas lomā spēlē stereotipu par 
saticīgu, mīlošu ģimeni. Sarmīte Rubule 
tikusi pie kārtējās prostitūtas un kalpo-
nes dubultlomas. Visnotaļ rutinētu ie-
spaidu epizodiskās kalpu, ubagu un citu 
notikumu liecinieku lomās atstāj arī 
Dainis Gaidelis, Artūrs Dīcis, Kaspars 
Zāle, Mārtiņš Upenieks. 

Šāds Radības un cilvēku sabiedrības 
pretnostatījums varētu tikt skatīts kā 
konceptuāla režisores izvēle. Jautājums 
par īsto cilvēku ar īstām jūtām tiek uz-

dots arī Dīra lugā, kurā Radība parādīta 
kā mīlēt (un arī nīst) spējīga būtne pret-
statā Frankenšteinam, kurš pats atzīst 
savu nespēju mīlēt, bet cauri attiecībām 
ar Radību saredz iespēju iemācīties vis-
maz nīst. Tomēr Frankenšteinu ģimenes 
atveidojums izrādē drīzāk vedina domāt 
par zināmu režisores vienaldzību pret 

jebkura cita skatuves tēla, izņemot Ra-
dību, interpretāciju. Ģirts Ķesteris mesjē 
Frankenšteina lomā izlīdzas ar ārēju tra-
ģikas demonstrēšanu par pastarīša Vil-
jama (Hugo Lejiņš vai Kārlis Pārups) 
zaudējumu un vilšanos paša radītajā 
dēlā Viktorā (nerealizēta iespēja veidot 
paralēlo līniju Viktora Frankenšteina un 
Radības attiecībām). Pats lielākais aktie-
riskais zaudējums ir Ginta Andžāna Vik-
tors Frankenšteins, kas atmiņā diemžēl 
paliek tikai ar sarauktām uzacīm un 
mākslīgo asiņu notašķītu priekšautu. Vi-
ņa iekšējā jūtu dzīve ir tukša, līgava Eli-

zabete – pilnīgi vienaldzīga. Arī intelek-
tuālā degsme šķiet ārēja forma, ne iek-
šējs nepārvarams dzinulis. Cīņa ar Radī-
bu kļūst vienkāršota, Frankenšteinam 
tajā parādoties kā bezatbildīgam sava 
bērna pametējam un ksenofobam (di-
daktisks akcents no dramaturga puses). 
Šajā situācijā gan nevaru vainot aktieri, 

jo Frankenšteina tēlam ticis maz vērības 
un iejūtības gan no dramaturga, gan re-
žisores puses. Nejūtīgā sabiedrība ar 
Frankenšteinu priekšgalā ir kā fons, uz 
kura izcelt tās nemīlēto bērnu – Radību. 
Šajā gadījumā vientulība un izolācija kā 
mākslas darba tēma pārslīdējusi uz Dai-
ņa Grūbes Radības un pārējā aktieru an-
sambļa attiecībām, kurās Grūbe īsti 
līdzvērtīgu skatuvisko partneri aktieru 
vidū diemžēl nesastop. Īss divu līdzvēr-
tīgu būtņu dialoga uzplaiksnījums ir Ra-
dības tikšanās ar Kristīnes Nevarauskas 
Elizabeti – vienīgo cilvēku, kas spētu 
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radība Parādīta Kā MīLēt  
(Un arī nīst) sPēJīga būtne 

Pretstatā franKenšteinaM, 
KUrš Pats atzīst savU 

nesPēJU MīLēt

briļļainie zēni vērīgā nopietnībā seko daiņa grūbes radības gaitām, klusām pačukstot viņam priekšā izvēli – «jā, jā» vai «nē, nē».   
Foto – gunārs janaitis
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pieņemt Radību par spīti tās biedējoša-
jam veidolam. Nelielā aina ir arī vienīgā, 
kurā Nevarauskai izdodas iedot savam 
tēlam dziļāku dimensiju, jo lugas piedā-
vātais materiāls Elizabetes attiecībās ar 
līgavaini Viktoru ir visai plāns. Ņemot 
vērā, ka Daiņa Grūbes Radības veidols 
par spīti grimētāju pūlēm nebūt neiz-
skatās atbaidošs, ainas sākumā abu 
starpā jūtamā enerģija ļauj pat iedomā-
ties, ka, satiekoties mazliet agrāk – 
pirms vēl Radību bija pilnībā pārņēmu-
šas atriebības jūtas, no viņiem būtu sa-
nācis visnotaļ jauks pāris.

Radības pretspēlētāja – Frankenštei-
na vai visas cilvēku sabiedrības – vietā 
Dailes teātra izrādē stājas kāds cits vai, 
precīzāk, citu kopums. Izrādē piedalās 
Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas 
zēnu koris vairāk nekā 20 dalībnieku sa-
stāvā. Zilos uzvalkos tērptie, briļļainie 
zēni ne tikai dievišķīgi dzidrajās balsīs 

dzied Kārļa Auzāna dziesmas latīņu va-
lodā, bet arī vērīgā nopietnībā seko Ra-
dības gaitām, klusām pačukstot viņam 
priekšā izvēli – «jā, jā» vai «nē, nē».  
Pēcāk, Radībai nonākot situācijās, kad 
iedzimtā labā daba cīnās ar nepārvara-
mu tieksmi atriebt savas aizskartās jū-
tas, Daiņa Grūbes Radība pats ar sevi 
kaismīgi debatē, berot vārdus: «Jā, jā, jā, 
nē, nē, nē…» Zēnu kora kā Radības re-
zoniera iesaiste izrādē ir režisores Lau-
ras Grozas-Ķiberes veiksmīgākais šā ie-
studējuma jaunievedums, kas stāstam 
piešķir garīgu vertikāli. Turklāt ideja ir 
arī skatuviski realizēta augstā līmenī – 
zēni ne tikai profesionāli dzied, bet arī 
kustībās un mīmikā ir ļoti koncentrēti, 
ieturēti un saturiski piepildīti, turklāt 
pretēji citiem izrādes tēliem nav vienno-
zīmīgi un plakātiski nolasāmi. 

Gaumīgu un stilistiski vienotu vi-
zuālo tēlu izrādei dod Mārtiņa Vilkārša 

scenogrāfija, Ilzes Vītoliņas kostīmi un 
videomākslinieka -8 projekcijas. Tomēr 
scenogrāfijas – cilindra formas metāla 
daudzposmu karkasa – nemitīgās 
transformācijas, kaut iespaidīgas, visai 
drīz rada pašmērķīgu iespaidu. Savu-
kārt divos apļveida ekrānos projicētās 
Radības acis gan brīžiem veiksmīgi sa-
spēlējas ar skatuviskajām norisēm, taču 
divu pilnmēness ripu/acu nemitīgā 
vēršanās pār skatuvi ar laiku kļūst vien-
muļa. 

Izrāde kopumā visos tās līmeņos ap-
liecina profesionalitāti, Dīra lugas veikli 
savērptais sižetiskais pavediens uz Dai-
les teātra skatuves tikpat raiti tiek virpi-
nāts tālāk.  Pietrūkst kaut kā vairāk – 
Daiņa Grūbes Radībai līdzvērtīga part-
nera vai pretinieka. Pietrūkst līdz galam 
realizētas tās dimensijas, kas pavīd Kār-
ļa Auzāna mūzikā, zēnu kora balsīs un 
skatuviskajā eksistencē. 6

daiņa grūbes radībai nav līdzvērtīga partnera vai pretinieka. lelde dreimane – Sieviešu dzimuma radība. Foto – gunārs janaitis
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Process

neraUdi, 
vLad! 

 vladislava nastavševa «cerību ezers» 
Jaunajā rīgas teātrī

Undīne adaMaite

o īsti Vladis-
lavs Nastav-
ševs ir iestudē-
jis Jaunā Rīgas 
teātra Lielajā 

zālē? Autobiogrāfiskos motīvos balstītu 
mākslinieciski koriģētu dokumentālu 
stāstu par sevi, mammu, mīļoto vīrieti, 
draugiem un celtniekiem kādā Imantas 
blokmājas dzīvoklītī? Teātra valodā pār-
tulkojis Katrīnas Neiburgas videoinsta-
lāciju Solitude? Iestudējis Čehova Tēvo-
ča Vaņas, Ķiršu dārza un Kaijas kvinte-
senci? Tik daudz nepiepildītu ilgu un ik-
dienības jucekļa, kas burtiski brēc pēc 
kādas metafiziskas izejas un mierinošas 
Rokas uz nokaitētās pieres. Man šķiet, 
ka šajā iestudējumā paralēlais dialogs ar 
Dievu ir sadzirdams pat tiešāk nekā ie-
priekšējā Vladislava Nastavševa iestudē-
jumā – Dostojevska Idiota interpretācijā 
Nacionālā teātra Jaunajā zālē. Tieši tā-
pēc, lai arī iestudējumā daudz formālas 
līdzības, Cerību ezera aktieru un režiso-
ra kopīgi radītās dramaturģijas intonā-
ciju nevar salīdzināt ar krievu t.s. jaunās 
drāmas «melnumu» – bezcerību un apā-
tiskumu. Cerību ezerā sajūta, ka Kādam 
vajadzētu atraut vēdlodziņu un izvēdi-
nāt no remonta putekļiem mūsu dzīves 
telpu, ne tikai Vlada un viņa mammas 
mazo blokmājas dzīvoklīti, ir nepārva-
rami klātbūtnīga. Bet varbūt Nastavševs 
Cerību ezerā ir paveicis to, ko nav spēju-
ši vēsturnieki, publicisti un futurologi? 
Te tie ir kā uz delnas – Latvijas jaunie lai-
ki, kur ik uz soļa izpaužas sekas nežēlī-

gajam un varmācīgajam vēstures ekspe-
rimentam – sakrustot (sarīdīt) tik men-
tāli atšķirīgas tautas kā krievus un lat-
viešus un «pierakstīt» visus vienā lielā 
komunālajā dzīvoklī Latvijā, kas visiem 
vienādi ir dzimtene. Vladislavs Nastav-
ševs tās dēvē par «radiācijas sekām», ar 
kurām vienkārši ir jāsadzīvo (Diena. 
03.06.2015.). 

Izrāde sākas augstā temperatūrā, 
uzreiz ar kulmināciju. Uz aizvērta skatu-
ves priekškara video izgaismo durvju 
«actiņu». Ķēmīgi lielā pietuvinājumā ie-
raugām Nastavševa – Intara Rešetina – 
aci un daļu sejas, nobijušos un uztrau-
kušos. Viņš sazvanās ar aktrisi Gunu Za-
riņu, kas izrādē būs viņa mamma, iz-
stāsta viņai savu ķibeli. No sākuma mie-
rīgi un pieklājīgi, pēc tam uzvelkas aiz-
vien vairāk. Mamma nelaiž iekšā. Visti-
camāk nedzird, jo ar austiņām klausās 
televizoru. Bet var būt, ka… Ir jau biju-
šas reizes, kad jāsauc ātrā palīdzība. Vla-
dam tūlīt izlādēsies baterijas. Lūdz, lai 
Guna izsauc «mūķīzerus». Nē, lai atsauc. 
Mamma uzradusies, viss kārtībā. Nav 
dzirdējusi. Paldies Dievam, dzīva! Nu, 
mama, bļ...ģ. Izrāde notiek krievu valo-
dā, bet tas pat nešķiet apspriešanas 
vērts, jo tas, kas ir jāsaprot, nenotiek iz-
runāto vārdu līmenī. Krieviski tāpēc, ka 
izrādes galvenie varoņi ir krievi un viņi 
savā starpā sarunājas krieviski. Tas, ka 
Latvijas teātra izrādē galvenās personas 
ir krievi, vienkārši parasti cilvēki, kuri no 
rīta pa ceļam nopērk kādu bulciņu un 
līdzņemamo kafiju un vakarā, braucot 

mājās, salīst un spiežas ar visiem auto-
busā, patiesībā ir revolucionāri un 
pirmreizīgi. Biežāk krievu tautības cilvē-
ki lugās tiek izspēlēti līdzīgi eksotiski kā 
žīdi Blaumaņa Skroderdienās Silmačos 
vai čigāni Gunāra Priedes lugā Uguns-
kurs lejā pie stacijas. Vai nu atkal, nesot 
uz kamiešiem visu XX gadsimta vēstures 
smagumu, kā, piemēram, Alekseja Ščer-
baka lugā Piemiņas diena Nacionālajā 
teātrī. Šī ideoloģiskā sloga noņemšanu 
no krieviem, ļaujot arī viņiem kļūt par 
mākslas darbu galvenajiem varoņiem, 
šobrīd var dēvēt par meinstrīmu. Līdzī-
gas tendences notiek arī citos mākslas 
žanros, minēsim kaut vai jaunās literā-
tes Sabīnes Košeļevas romānu Rīga – 
Maskava. Savukārt Valters Sīlis – ar ne-
bijušu pašironiju par latviešiem rakstu-
rīgo krievu demonizāciju līdz septīta-
jam augumam – izrādē pārgājienā Mā-
rupīte, stāstot, kāpēc bērnībā ir gājuši ti-
kai līdz upītes tai un ne citai vietai, 
briesmīgi sašķoba ģīmi un izākstītās 
pārspīlētās šausmās saka: jo tur bija 
KRIEVI. 

Gaidot Cerību ezeru, prese, protams, 
saspicēja ausis, nenojaušot, cik patiesī-
bā izrādē maz būs avīžu un pilna auto-
busa politiskās grūstīšanās. 

Sīksīciņa pusmūža sieviete. Mati sa-
pīti rūpīgā «gliemežvāka» frizūrā ar dau-
dzām bizītēm visriņķī galvai. Korekts 
kostīmiņš. Pirmais iespaids – inteliģen-
ta, inteliģenta un vēlreiz inteliģenta. Vi-
ņa noteikti runā Puškinu no galvas. Pēc 
izskata tā pati Latviešu mīlestības Bib-
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liotekāre, lai gan Guna Zariņa savā bez- 
atlaižu meistarībā Vlada mammai Na-
deždai atradusi savu, neatkārtojamu lo-
mas asinsriti. Viņas Nadeždu veido kon-
trasti: no sava dēla dievināšanas  un pa-
zemīga bikluma – aizņemt pēc iespējas 
mazāk vietas un būt pēc iespējas klusai, 
pašai pārvēršoties bezmaz par mēbeli 
(likumsakarīga ir aina, kur, atbrīvojot is-
tabu remontam, viņu iznes ārā kā jeb-
kuru citu lietu – skapi vai televizoru) līdz 
aizkarā noķertas lapsenes stūrgalvīgai 
spindzēšanai bez mazākās vēlēšanās iz-
iet uz kompromisiem. 

Pagājušogad, Rīgas Eiropas kultūras 
gadā Jaunā teātra institūts laikmetīgā te-
ātra programmā forte forte producēja 
grupas Rimini Protokoll  kopā ar 100 da-
žādu paaudžu rīdziniekiem iestudēto 
100% Rīga. Atdzīvojās bezkaislīgi cipari, 
ailes, stabiņi un diagrammas. Pēc statis-
tikas datiem Rīgā ir 658 640 rīdzinieku. 
Divi no tiem – Nastavševs un viņa mam-
ma. Patiesībā Cerību ezers turpina šo reā-
lo rīdzinieku stāstu, kas nav ne skaitļi, ne 
«okupanti», ne krievi, bet cilvēki. Viens 
no izrādes jēdzieniski un emocionāli 
centrālajiem skatiem ir Jaungada svinē-
šana. Pie mammas atnāk ciemos kai-
miņš – Viļa Daudziņa Miša. Varbūt tāpēc, 
ka bezcerīgi mīl Vlada mammu, kura sa-
vukārt mīl Sergeju Lazarevu televizora 
kastē, varbūt tāpēc, ka ir šausmīgi vien-
tuļš un viņam neviena cita nav. Paviršā 
acu uzmetienā nāk prātā večuks deju va-
karā izrādē Latviešu mīlestība, bet ieska-
toties – Miša ir pavisam cits cilvēks. Ar ci-

tu mentalitāti. Īsts tīrradnīgs krievu on-
kulis, kurš ir iesprūdis laikā un telpā, ku-
ra dvēsele kalst un sēro un kuram nešau-
bīgi daudzkārt laimīgāka dzīve būtu savā 
Novosibirskā. Vlads viņu padzen. Mam-
ma bezkaislīgi noskatās abus Jaungada 
apsveikumus pēc kārtas – vispirms Krie-
vijas televīzijā, pēc tam – Andra Bērziņa 
uzrunu. Neuzrunā neviena. Rešetina 
Vlads stāv nomaļus, atspiedies pret ska-
pi, apātiski turēdams rokās šķīvīti. Pēc 
brīža noliek uz skapja. Viens no smeldzī-
gākajiem vientulības tēliem, kādu teātrī 
(un ne tikai) pēdējā laikā nācies redzēt. 
Dailes teātra aktiera Intara Rešetina de-

bija Jaunajā Rīgas teātrī pelnījusi kārtī-
gus aplausus. Viņam izdodas nospēlēt 
savu laikabiedru, vienaudzi (kas nozīmē 
– nekādas piekarinātas bārdas, sieviešu 
kleitas vai klibošanas) ar gluži fotogrāfis-
ku fiziskās un garīgās struktūras līdzību. 
Nedaudz sakumpis, savilktu nīgru, nē, 
nelaimīgu un skumju pieri, apātisks, bet 
tomēr vērojošs, viegli uzvilkts un gatavs 
eksplodēt un aktīvi iesaistīties. 

Skatuves iekārtojums ir lakonisks. 
Tajā praktiski ir tikai skapis, televizors 
un mammas krēsls. Skapis izrādē brī-
žiem pat «nospēlē» visus citus aktierus 
ar savu daudzpakāpju metaforas jaudu. 
Vispirms no tā birst ārā Vlada senči – 
militārists vectēvs un jūrnieks tēvs ko-
miski groteskā Viļa Daudziņa epizožu 
momentuzņēmumu virtenē. Mamma 
mēģina aizvērt durtiņas, bet tās atkal un 
atkal veras vaļā, ne tikai tāpēc, ka pa-
domju saplākšņa sekcijās izmantoja št-
runtīgus magnētiņus, bet tāpēc, ka galu 
galā aiz durvīm taču ir Latvijas «neērtie» 
cittautieši un «nepareizie krievi». Vēlāk 

skapja aina tiek izspēlēta kā arēna divu 
paaudžu patiesības un vērtību un dzī-
vesstila nomaiņas tuvcīņai. 

Abi nolēmuši tīrīt skapi. Ārā nāk vis-
neiedomājamākais, pat tukši olu pa-
liktņi. Katrā skatuves pusē veidojas pa 
kaudzei – mammas kaudze un Vlada 
kaudze, kurš nemanāmi mēģina mam-
mas nosargātās mantas pārnest uz at-
kritumu kaudzi. Padomju realitāti pie-

dUbULtgrāMatvedība 
nastavševa brandisKaJai 

Personībai KaUt Kā  gaLīgi 
nePiestāv

dailes teātra aktiera intara rešetina vlads ir nedaudz sakumpis, savilktu nīgru, nē, nelaimīgu un skumju pieri, apātisks, bet tomēr 
vērojošs, viegli uzvilkts un gatavs eksplodēt un aktīvi iesaistīties.  Foto – jānis deinats
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dzīvojušajiem šī skapja tīrīšanas aina 
nevar šķist tikai komiska. Labā atmiņā 
vēl ir vecāki, kas stājās katras drūmas 
rindas galā – varbūt zābaciņi, bet varbūt 
Marokas apelsīni… Ar laika distanci vi-
ņu pašaizliedzīgais eksistences cīņas 
upuris raisa arvien lielāku pateicību un 
līdzjūtību.

No skapja izbirst arī Vlada bērnības 
traumas – pakāpies uz savas kaudzes, 
viņš čīgā mazu bērnu vijolīti un lūdz iz-
iet pačurāt vai – paspēlēties. Mamma vi-
ņu nelaiž, turklāt vēl iejauc pa stilbiem 
ar veļasmašīnas šļauku. Neatceros, ka 
Latvijas mākslas telpā (vismaz teātrī) 
kāds būtu tik atkailināti runājis par savu 
dzīvi, nepaslaukot zem paklājiņa arī sā-
pīgo, neglīto, grūto, kļūdaino.

Ar skapi saistīts arī melodrāmas 
(drīzāk gan drāmas) un «nepareizās» 
mīlestības motīvs izrādē. Tā mēs tagad 
sakām – «iznākt no skapja». Bet vai 
Nastavševs tur vispār jebkad bija iegājis? 
Dubultgrāmatvedība viņa brandiskajai 

personībai kaut kā  galīgi nepiestāv. 
Vlads ir iemīlējies biseksuālā ģimenes 
cilvēkā. Pa īstam, bez atlikuma. Viņam 
sāp un ir bezdibenīgi skumji. Apmēram 
tā, kā Alla Pugačova dzied Cerību ezerā. 
Šī dziesma skan brīdī, kad Vlada draugs 
Viktors, uz mirkli ieskrējis, ir atkal prom, 
skatuve ir liela un tukša, un uz tās savā 
vientulībā slīkst cilvēks. Tikai tas nav ce-
rību ezers, bet ilgu un vientulības oke-
āns. Viktoram uzticēts lauzītā latviešu 
valodā arī pieteikt katru ainu, kurai dots 
savs nosaukums. Šie brehtiskā atsveši-
nājuma momenti notiekošajā ienes ne-
daudz smaida, kas citādi varoņu sejās 
izrādē neparādās nemaz. 

Līdzīgi kā Latviešu mīlestībā var 
priecāties par JRT aktieru lingvistisko 
stila izjūtu un talantu satvert valodā dzī-
ves nervu. Viņu varoņi runā dabiskā, ne-
samākslotā un tīši nevienkāršotā valo-
dā. Tomēr, runājot par dramaturģiju un 
izveidotajiem personāžiem kopumā, 
kurus inspirējušas dokumentālās inter-

vijas, ir arī daži iebildumi. Jau minētais 
Andra Keiša Viktors un Ingas Alsiņas-
Lasmanes remontstrādniece Alla šķita 
pārāk plakani veidoti salīdzinājumā ar 
jēgas «gaismēnām», kas virmo  Gunas 
Zariņas un Intara Rešetina  varoņos un 
attiecībās. Cilvēki – funkcijas, bez iekšē-
jās dzīves telpas un apjoma. Allas un 
Viktora ar seju pret zāli kaismīgi noru-
nātie dzīvesstāsti un idejisko uzskatu 
monologi vairāk šķita rada politinfor-
mācijai, lai arī ar humānu patosu. Inga 
Alsiņa-Lasmane savā Allā godprātīgi ie-
zīmēja pamatā vienu motīvu – vēstures 
juku svaidītu «lieko cilvēku», kuram kā 
imunitāte izstrādājies cinisms, aizdomī-
gums un aizsargāšanās instinkts. Pret 
jebko. Apvienojumā ar zināmu intelek-
tuālu trulumu un bezsakņu mankurtis-
mu. Kaspara Znotiņš celtnieku brigādes 
vadītājs Konstantīns ir suģestējošs savā 
it kā neesamībā. Kas ir šis – «neiedroši-
nos zināt» (no Revidenta) cilvēks – vai 
totāls pašapziņas trūkums, vai gluži pre-
tēji – teju budisms? Jeb vienkārši – pofi-
gisms? 

Līdzās vientulības tēmai Cerību eze-
rā vienlīdz spēcīgi Nastavševs runājis arī 
par pašu mākslas dabu, noplēsis tapetes 
režisora profesijai un pašam teātra ie-
studēšanas procesam. Teātris teātrī mo-
tīvs it kā nav nekas jauns  mākslā, lai arī 
spilgtākie piemēri nosaucami vairāk ki-
nomākslā – Federiko Fellīni, Ingmārs 
Bergmans, Vudijs Allens, Jānis Streičs. 
Remontdarbu jezgas augstākajā punktā, 
kad notiekošajā jau parādās farsa ele-
menti, kad zem Nastavševa iecerētās 
antīkās vannas uz ažūrām kājiņām 
mamma mēģina pastumt «vašbļodu» un 
kāds liek lustru un spoguļus, pēc Rešeti-
na – Nastavševa komandas visi sastingst 
«dzīvajā bildē». Nastavševam pašironi-
jas pietiek, un skaidri redzams, ka viņš 
nelolo lielas ilūzijas, ka ir īsti normāls 
un ka režisors varētu arī nebūt despo-
tisks un egocentrisks. «Īsti normāla» nav 
arī teātra pasaule, tāpēc tā viņam ir vie-
nīgā vieta, kur patverties. Arī viņa un 
mammas attiecībās ir kas no Čehova 
Kaijas Arkadinas un Trepļeva, kuri ne-
spēj viens otram izpaust savu maigumu 
bez slikta teātra. 

Nešaubos, ka Cerību ezerā Vlads 
Nastavševs patiesībā atzīstas mīlestībā 
savai mammai. Aiz visiem «bl…ģ, ma-
ma» tur viņa spīd kā ikonas lampiņa. 
Izrāde noiet ceļu no dokumentālā teāt-
ra ar inscenētiem realitātes šova ele-
mentiem līdz sakrālajai mākslai. Beigu 
epizodē Vlads ir nopircis jaunu galdu 
un divus krēslus. Mamma atkal jau 
rauc degunu un saka, ka tādos nesēdēs. 
«Nu pamēģini vismaz.» Mjā, patiesībā 
neesot ne vainas. Un kāpēc divi? Nu, 
viens man un otrs – tev.  Vlads uztrau-
cas, vai viņam nemetoties pliks pauris, 
un noliecas, lai mamma varētu apska-
tīt. Mamma maigi to nobučo un atlie-
cas atpakaļ, bet Nastavševs – Rešetins 
tā arī paliek ilgi stāvam. Paklanījies 
mammai. 6

no skapja izbirst arī vlada bērnības traumas – pakāpies uz savas kaudzes, viņš čīgā 
mazu bērnu vijolīti. Foto – jānis deinats
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lada Nastavševa 
Cerību ezers 
Jaunajā Rīgas 
teātrī paver pla-
šu un sarežģītu 

tēmu plejādi: krievi Latvijas sabiedrībā, 
geji Latvijas sabiedrībā, Jaunais Rīgas te-
ātris Latviešu stāstu postperiodā, izrādes 
tapšanas mehānisms, dzīves un mākslas 
attiecības, pagātnes mantojuma (gan in-
dividuāla, gan sociāla) nasta, nežēlības 
un maiguma kontrastu pilnā mīlestības 
seja, nespēja nekur patiesi iederēties un 
piederēt. Pāri visam – eksistenciāla vien-
tulība, kuru caurstrāvo visi iepriekšmi-
nētie apstākļi.

Pirmizrādi noskatos pāri izrādes gal-
venās varones Nadeždas prototipa – re-
žisora mātes – plecam. Dzīvās reakcijas 
un mīlestība, kas no viņas nepārprota-
mi plūst skatuves virzienā, kur nesau-
dzīgā veidā tiek atklātas viņas un dēla 
attiecības, piešķir papildu emocionālo 
filtru arī manai skatītājas pieredzei. Tas 
ir viens no iemesliem, kādēļ, pirms raks-
tu par izrādi, noskatos to vēlreiz neitrā-
lākos apstākļos. Izrādes skatīšanās pie-
redze un atstātais iespaids tomēr pama-
tos paliek tāds pats – cauri sarežģītai 
struktūrai un ne mazāk sarežģītiem jau-
tājumiem, kas savijas ar nemitīgu hu-
mora klātbūtni līdz emocionālai kulmi-
nācijai izrādes finālā. Salīdzinot ar vai-
rākām citām Nastavševa izrādēm, te ir 
lielāka pretimnākšana skatītājam – nav 
ne estētiskās pārsmalcinātības kā Peldo-
šajos-ceļojošajos (JRT, 2014), ne skatu-
viskā huligānisma kā Makbetā (Valmie-
ras teātrī, 2013).

Cerību ezerā Nastavševs ir gan lako-
niskās telpas (kaila skatuve ar padomju 
laika skapi, televizoru un diviem krēs-
liem), gan dramaturģijas autors ar JRT 
aktieriem kā līdzautoriem (viesmāksli-
nieks Intars Rešetins kā autors netiek 
minēts). Šī ir pirmā Nastavševa izrāde, 
kurā režisors tiešā veidā runā par sociāli 
aktuālām parādībām. Taču noteikti ne 
pirmā izrāde, kuras centrā tiešā vai pa-
starpinātā veidā ir viņš pats. Stāstu par 
sevi viņš dažādos žanros atkārto atkal 
un atkal no jauna. Šajā aspektā tiešākos 
Cerību ezera saskares punktus var sa-
skatīt ar divām Nastavševa iepriekšējo 
gadu izrādēm: jau pieminēto Makbetu 
un Pērnvasar negaidot (Nacionālajā te-
ātrī, 2012). Pirmajā, kaut pilnīgi atšķirī-
gā estētikā risināta, būtiska bija despo-
tiskā režisora tēma, pašam Vladam kāp-
jot uz skatuves Režisora lomā. Savukārt 
Pērnvasar negaidot iestudējumam, kā 
arī citām Tenesija Viljamsa lugām rak-
sturīgais psihoanalītiskais cilvēku attie-
cību uzšķērdums Cerību ezerā no jauna 
pavīd dēla un mātes attiecībās. Vlada 
mātes Nadeždas raksturā turklāt var sa-
skatīt radniecību ar Viljamsa lugu sap-
ņotājām ar tām raksturīgo vēlmi dzīvot 
pāri šīs pasaules nepievilcīgajai realitā-
tei, kas galējās robežas sasniedz hresto-
mātiskajā Blanšas tēlā no Ilgu tramvaja. 
Arī Pērnvasar negaidot pats režisors bija 
uz skatuves bezvārdu tēlā kā Vīneblas 
kundzes mirušais dēls – homoseksuālais 
dzejnieks Sebastians.

Jaunākajā Vladislava Nastavševa iz-
rādē izmantota cita taktika – izrādes gal-
venais varonis ir režisors Vladislavs, ku-

ra lomā ar JRT aktieru kolektīvu pirmo-
reiz saspēlējas Dailes teātra aktieris In-
tars Rešetins. Viesaktiera piesaiste šajā 
gadījumā ir principiāla: pirmkārt, aktie-
ris pārstāv citu teātri, līdz ar to atšķirīga 
ir arī viņa līdzšinējā aktierspēles piere-
dze; otrkārt, tas piedod papildu akcentu 
Vlada mūžīgā svešinieka (gan starp krie-
viem, gan latviešiem, gan tipveida gu-
ļamrajonā, gan Rīgas centrā) liktenim. 
Cerību ezera Vladislavs ir visnotaļ ambi-
valents tēls. No vienas puses, galējs ego-
centrisms, despotisms, bezkompromisu 
nerēķināšanās ar citu jūtām, spējām, 
vēlmēm. Drosme apzīmogot pašam sevi 
ar negatīvā tēla zīmogu Nastavševam 
nav bijusi sveša arī iepriekš (piemēram, 
Makbetā). Jauns atklātības līmenis Cerī-
bu ezerā ir Nastavševa kā izrādes autora 
izvēle nolikt skatītāju priekšā privātu – 
savu un mātes attiecību – stāstu ar vi-
sām detaļām un likt aktieriem to izdzī-
vot līdz mielēm. No otras puses, Vladis-
lava attiecībās ar māti tomēr jaušams 
gan maigums, gan rūpes, turklāt Nastav-
ševa pašportrets neapšaubāmi ir arī 
pašironisks, un Vladislava tēls ir radīts 
ar kritisku skatu no malas. Tāpēc ar to ir 
viegli identificēties – jauns, bet vairs ne 
puika, intelektuāls cilvēks, neuzkrītoši, 
bet izmeklēti ģērbies, nesavaldīgs un 
mazliet niķīgs (jāatzīst, groteskās sadzī-
ves ainiņas, kurās viņš nemitīgi tiek ie-
rauts, dzīvē piedzīvotas, arī mani izves-
tu no pacietības). Starp citu, šīs īpašības 
nebija svešas arī citam jaunam cilvēkam 
– Hamletam. Ja arī saukt Cerību ezera 
Vladislavu par mūsu laika Hamletu būtu 
pārsteidzīgi, tomēr variācijas par tēmu 

MaiJa UzULa-PetrovsKa

cerībU ezera 
betona gULtne

Jrt izrāde «cerību ezers»  
vladislava nastavševa režijā

Process
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var saskatīt gan izrādes sociālajā (kaut 
kas ir sapuvis šajā valstī), gan psiholo-
ģiskajā (Vlada nespēja harmoniski un 
līdzvērtīgi mijiedarboties ar saviem līdz-
cilvēkiem ir pagalam hamletiska), gan 
filozofiskajā līmenī (izrāde tomēr pace-
ļas vispārinājuma līmenī – pāri tēmai 
«krievi Latvijā» vai divatā dzīvojošu mā-
tes un pieauguša dēla – homoseksuāļa 
psihoanalītiskam attiecību uzšķērdu-
mam).

Intars Rešetins ar nebūt ne vieglo 
uzdevumu – atveidot režisoru Vladisla-
vu režisora Vladislava izrādē – tiek galā 
godam. Rešetina uzdevums ir sarežģī-
tāks nekā JRT kolēģiem, kuri var izman-
tot gadu gaitā izkoptos paņēmienus gan 
reālu prototipu atveidē, gan viegli gro-
teskajā spēles manierē. Pirmizrādē vēl 
bija manāma zināma skatuviskā nedro-
šība, piekāpjoties skatuves partneres 
Gunas Zariņas spilgtā aktierdarba priek-
šā, taču 17. jūnija izrādē Rešetins, pār-
varējis pirmizrādes uztraukumu, jau pil-
nībā vadīja izrādes kuģi, sekojot izrādes 
dramaturģijai, arvien vairāk un vairāk 
no galvenā varoņa atveidotāja pārtopot 
arī izrādes darbību pavēlniekā. Viņš ir 
ne tikai skatuves tēls «režisors Vladis-
lavs», bet izrādes gaitā kļūst arī par 
Nastavševa kā šīs izrādes režisora gribas 
realizētāju uz skatuves – koriģējot gan 
citu aktieru darbības, gan skatuves teh-
niku. Komiskā toņkārtā tēma risināta 
epizodē, kurā Vlads kā deus ex machina 
parādās uz skatuves ar platformu uz ri-
teņiem, tā atrisinot sarežģīto situāciju, 
kurā remontstrādnieki stīvējas ap sma-
go skapi.

Filigrāns ir Gunas Zariņas veikums 
Vladislava mātes Nadeždas lomā, gro-
tesku lietojot ļoti delikāti, veidojot kon-
trastu starp varones novecojošo ārieni 
un nepārprotami jauneklīgo dvēseli. Iz-
rādē risinātā teātra tēma nosaka arī fo-
kusu uz skatuves tēla un aktiera, kas to 
iemieso, attiecībām. Aktiera Viļa Dau-
dziņa atveidotais tēvocis Miša stāsta par 
aktieri Valdi (sic!), kas viņu iztaujājis lo-
mas radīšanas nolūkos, Kaspara Znoti-
ņa spēlētais remontdarbu meistars Kon-
stantīns, stāvēdams uz skatuves, saru-
nājas ar aktieri Kasparu Znotiņu (aiz-
skatuves balss telefonā), kurš lūdz inter-
viju, lai varētu izstrādāt tēlu Vladislava 
Nastavševa jaunākajai izrādei. Aktrises 
Gunas Zariņas un Vladislava mātes Na-
deždas attiecības izrādē izvērstas līdz 
nozīmīga caurviju stāsta līmenim. Lī-
dzīgi pārējiem izrādes kolēģiem Guna 
Zariņa kā Guna Zariņa ķermeniski uz 
skatuves netiek atainota, taču viņa parā-
dās kā izrādes tēls, ar kuru Vlads runā pa 
telefonu krīzes brīžos, iespējams, kā ar 
otru tuvāko pēc mātes un cilvēku, kas 
vislabāk spēj saprast viņa māti. Izrādē 
iezīmēta arī Nadeždas pieķeršanās Gu-
nai. Trijstūris «Guna – Vlads – Nadežda» 
parāda to sarežģīto identitāšu un reali-
tāšu labirintu, kuru uz skatuves modelē-
jis Nastavševs. Mūsu priekšā ir režisors 
Vladislavs (tēls), kas nav autentiskais re-

žisors Vladislavs, un mūsu priekšā ir au-
tentiska Guna Zariņa, kas uz skatuves 
reprezentē režisora Vladislava māti, tur-
klāt viņi abi sarunājas par Gunu Zariņu, 
kuru šajā gadījumā mēs vienlaikus uz-
tveram kā izrādes varoni un kā reālu 
personību – JRT aktrisi. Izklausās sarež-
ģīti, taču izrāde noris, nevis intelektuāla 
konstrukta smagnējībā, bet vieglumā, 
kas liek atcerēties JRT zelta fondu – izrā-
des Latviešu stāsti un Latviešu mīlestība.

Vladislava Nastavševa izrādē izman-

tota un apspēlēta gan Alvja Hermaņa iz-
rāžu metodoloģija, gan struktūra. Šādu 
izvēli var skatīt vairāku izrādes tēmu 
kontekstā. Ja Cerību ezers ir izrāde par 
to, kā top izrāde, jeb par teātra dabu, tad 
sasaiste ar Hermaņa latviešu ciklu pie-
šķir šai tēmai ļoti konkrētus dotos aps-
tākļus: ko tas nozīmē – ambiciozam re-
žisoram strādāt teātrī, kas tiek nesarau-
jami saistīts ar cita režisora – Alvja Her-
maņa – vārdu. Otrkārt (un, domājams, 
Nastavševam tas bija primāri), tā ir ne-
pieciešamība uz JRT skatuves uznest 
«krievu stāstus», izmantot JRT platfor-
mu, lai modelētu Latvijas sabiedrības 
sašķelto portretu. Un šis modelis tiek 
būvēts ne tikai izrādes epizodēs par 9. 
maiju, diviem Jaunajiem gadiem (vienu 
pēc Krievijas, otru pēc Latvijas laika) vai 
atšķirīgiem skatījumiem uz situāciju 
Ukrainā. Tikpat būtiski kā tas, kas tiek 
stāstīts, ir – kā tās tiek darīts, latviešu 
tautības aktieriem runājot krievu valodā 
un JRT publikai (lielākajā vairumā lat-
viešiem) to skatoties. Likteņstāsti, ko 
stāsta kaimiņš Miša, remontdarbu 
meistars Konstantīns, krāsotāja Alla (In-
ga Alsiņa-Lasmane), remontstrādnieks 
Nikolajs (Edgars Samītis), ir visnotaļ ti-
piski – ierašanās Latvijā, puslatvieša 
pārkrievošanās, neatkarības atjaunoša-
nas nestās pārmaiņas un rūgtums par 
nepiešķirtu Latvijas pilsonību. «Krievu 
stāsti» iekļaujas lielākā struktūrā, kurā 
sešpadsmit ainās izstāstīts stāsts par 
Vladislavu un Nadeždu. Cauri šīm ai-
nām Vladislavs meklē savu stāstu, kura 
aprises palīdz veidot gan mātes stāsts 
par Vlada tēvu un vectēvu, gan vairākas 
sarunas ar draugu, aiz tradicionālas ģi-
menes tēva maskas paslēpušos geju Vik-
toru Andra Keiša atveidojumā. Izrādes 
sākumā Vladislavs Vitju arī izrauga par 
konferansjē, kas lauzītā latviešu valodā 
piesaka katru nākamo ainu. Abu tandē-
mā – mūžam nopietnais Vlads un par 

spīti visām sāpēm smejošais Vitja – var 
saskatīt arī skumjā un jautrā klauna iezī-
mes. Un tieši Vitja ir tas, kas nodzied iz-
rādes tituldziesmu, no Allas Pugačovas 
repertuāra pazīstamo Cerību ezeru 
(Озеро надежды). 

Cerību ezera tēlu izrādē var skatīt 
dažādās nozīmēs, faktiski attiecinot uz 
visām raksta sākumā minētajām izrādes 
tēmām, tomēr vistiešāk, pateicoties vār-
du spēlei, tas atklāj Vladislava un viņa 
mātes attiecību raksturu. Tas ir viņš, 

mammas Vladiks, kuram jānes Nadež-
das ezera smagums – jāpiepilda dzīvē 
viņas nerealizētie sapņi un cerības. Un 
izrādes gaitā viņi abi caur Vladislava 
dumpi, mammas manipulācijām, skan-
dāliem un salīgšanu meklē ceļu pie sa-
mierināšanās ar šo attiecību modeli.

Otrs nozīmīgs izrādes metaforiskais 
tēls ir betons. Remontdarbu veicējiem 
par izbrīnu Vladislavs pieprasa, lai viņa 
un mātes Imantas tipveida dzīvokļa sie-
nas tiek attīrītas no krāsas līdz plikam 
betonam. Viņam tas ir principiāli svarī-
gi, ko rāda patiess sašutums par strād-
nieku nevērīgo attieksmi, atklājot, ka 
nav kārtīgi iztīrīts katrs no tūkstošos 
mērāmajiem mazajiem caurumiņiem 
grubuļainajā sienā. Paradoksālā kārtā 
tie varbūt ir šī neizteiksmīgā un drūmā, 
šķietami bez jebkādas individualitātes 
apveltītā materiāla unikalitātes zīme, 
kuru izcelt un citiem likt ieraudzīt Vla-
dam ir tik būtiski. Kaislīgā monologā 
betonu viņš pasniedz kā Latvijas krievu 
metaforu, apliecinot savu vēlmi pierādīt 
šā materiāla robusto skaistumu, ko ne-
vajag paslēpt aiz riģipša kārtas. Betona 
klātesamība ir kā neapgāžama liecība 
par veselu laikmetu un šajā laikmetā 
dzīvojušu cilvēku apdalītības sajūtu šo-
dien.

Tomēr betons izrādē ir plašāk, neat-
karīgi no nacionalitātes, skatāms tēls, 
kas liek domāt par kaunēšanos no savas 
identitātes vai citu identitātes neiecietī-
gu noliegumu. Par vēlmi izlikties nere-
dzam – apsist ar riģipsi, vai tie būtu geji 
(«man vienalga, ko viņi savās mājās da-
ra, bet lai nerādās ārā») vai krievi. Arī 
par vēlmi noliegt pašam sevi. Nepiecie-
šamību kaut kam piederēt un nespēju to 
izdarīt, kamēr neesi godīgs pats pret se-
vi. 6

 
Sadarbībā ar kroders.lv

betonU viņš Pasniedz Kā 
LatviJas KrievU MetaforU, 

Parādot šā MateriāLa 
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Process

es biJU teātrī 
«ieKšā»

Par bērna pirmo pieredzi teātrī

santa reMere

pzinos, ka te-
ātra apmek-
lējums ar 
bērnu ir 
diezgan au-

toritatīvs pasākums, jo bērns neizvēlas 
ne dienu, ne laiku, ne izrādi, ne garastā-
vokli, kādā doties izrādi baudīt, un vai 
vispār to darīt. Ierosme parasti nāk no 
vecāku vai izglītības iestādes motivāci-
jas un lēmuma, kas, lai arī galvenokārt 
labi domāts kā emocionāli un intelektu-
āli bagātinošs, patīkams notikums, rei-
zēm negūst bērnu atsaucību. Mūsējam 
laimīgā kārtā teātris patīk. Viņš ir tas tre-
šajā rindā, kurš skaļi uzdod jautājumus, 
atgādina apkārtējiem, lai izslēdz mobi-
los tālruņus, komentē izrādē notiekošo, 
plātās līdzi ar rokām un paziņo, ka ies 
prom, līdzko uz skatuves notiek kaut kas 
nelāgs. Atšķirībā no pieaugušā, kurš 
prot paciesties, pievērt acis un abstra-
hēties, mazs bērns tiek absolūti ievilkts 
un iesaistīts izrādes realitātē ar visām 
maņām. Man kā mammai ir svarīgi, lai 
viņa pirmā teātra pieredze būtu vērtīga 
un patīkama un lai arī man, kas šo izrādi 
apmeklē, nebūtu jāizliekas, ka ir intere-
santi, tā rādot bērnam aplamu piemēru. 
Tās ir augstas prasības, un tāpēc es ļoti 
novērtēju, ka Latvijas teātros, kurus pa-
tīk apmeklēt man pašai, parādās arvien 
kvalitatīvāka ģimenei ar bērniem domā-
tā teātra niša.

opera, kaS nav garlaicīga
Leģendas par 2000. gadā uzvesto Jāņa 

Lūsēna Putnu operu pilsētā klīda vēl 
daudzus gadus pēc tam, kad bija nospē-
lēta tās pēdējā izrāde. Spilgtie spalvu 
mēteļi, kurus redzējuši bija pat tie, kas 
operu nekad nebija dzirdējuši, šķita, 
joprojām karājas aizkulišu koridoros, kā 
dzīvespriecīgs akcents atsverot Latvijas 
Nacionālās operas askētiski pelēko un 
intelektuāli vāgnerisko tēlu. Neredzētā 
Putnu opera manā apziņā bija kļuvusi 

par tādu kā Latvijas kultūras dzīves no-
slēpumaino Staburadzi, kas, pagātnes 
ūdeņu aizsegta, vairs nekad nebūs pie-
ejama. Pirms pāris gadiem man draugi 
pat uzdāvināja izrādes DVD, kuru tā arī 
nenoskatījos, jo manā saimniecībā vairs 
nav šāda formāta atskaņotāja. 

Saprotams, man operas atjaunoju-
ma pirmizrāde bija daudz gaidītāks un 
satraucošāks notikums nekā dēlam, 
kurš laika posmā starp «pēdējo» un at-
jaunojuma izrādi bija paspējis piedzimt 
un izaugt līdz izrāžu apmeklētāja vecu-
mam, neko nedzirdējis par šo leģendu. 
Bet, jāsaka, viņš izturēja ļoti labi. Tem-
peramentīgam četrgadniekam divi cē-

lieni, skaļa mūzika, daudz pārdzīvoju-
mu (jo sevišķi, kad parādās Putnu pār-
devējs un ļaunais mantinieks) un sprā-
dziens izskaņā ir ļoti daudz. Izrādes vei-
dotāji, šķiet, izmantojuši visus līdzekļus, 
lai patiktu visdažādākajai bērnu audito-
rijai: sikspārņi – puišiem, flamingi – 
meitenēm, cūciņa un sunītis – vismazā-
kajiem, neganti zvirbuļi ar izsmēķiem 
rokās – drusku lielākajiem utt. Dinamis-

ki mijot sadzīviskās, urbānās, romantis-
kās un baisās ainas, izrāde ne tikai iz-
stāsta aizkustinošu stāstu par doktora 
Dūlitla slimnīcas nedienām, bet sniedz 
arī vispusīgu priekšstatu par operas 
žanru. Es nedomāju, ka bērniem, kuru 
iepazīšanās ar operu notikusi caur šo iz-
rādi, varētu būt aizspriedumi pret žanru 
kā garlaicīgu. 

Kas mani izbrīnīja – ka visi nostāsti 
par Putnu operu saistās tieši ar tērpiem 
un krāšņo Baņutas Rubesas iestudēju-
mu, nevis ar Jāņa Lūsēna sacerēto brī-
nišķīgi melodisko un lipīgo mūziku, ku-
ra paliek klausītājā vēl ilgu laiku. Izrādes 
veidols 2015. gadā vairs nešķiet nere-

Par ģeniāLU gribas nosaUKt 
ļoti ciLvēcīgo sKatītāJU 

zāLes Un sKatUves 
vienLīdzības saJūtU
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dzēti iespaidīgs, varbūt tāpēc, ka apkār-
tējā pasaule kļuvusi informatīvi piesāti-
nātāka vai šajā pašā opernamā ir bijuši 
niansētāki un tehniski pārsteidzošāki 
priekšnesumi bērniem, piemēram, Jura 
Karlsona balets Karlsons lido. Man šķiet, 
ka ar lielu puķkāposta butaforiju šodien 
bērnu vairs daudz neizbrīnīsi, toties šis 
objekts ir veiksmīga pašironiska kul-
tūratsauce uz operai raksturīgo glamū-
ru, kuru, iespējams, jau ir spējīgas uz-
tvert arī skolēnu paaudzes. Toties muzi-
kāli šī izrāde aizrauj arī šodien, un pie-
ļauju, tā skanēs tikpat intensīvi arī citos 
iestudējumos un, visticamāk, nostalģis-
ki vilinās atpakaļ savus klausītājus arī 
pēc divdesmit gadiem.

domājoT par domāšanu
Ļoti atšķirīgu, bet ne mazāk intensīvu 
pieredzi drīz pēc operas apmeklējuma 
mums sanāca gūt Valmieras teātrī, kur 
septembrī sāka rādīt Reiņa Suhanova ie-
studēto izrādi Bērns, vārdā Rainis. Apaļā 
zāle, minimālistiska scenogrāfija, divu 
aktieru etīdes, kuru pamatā Raiņa bēr-
nu dzeja un biogrāfiskas detaļas par 
dzejnieka bērnību, – es baidījos, vai Ei-
ženam vispār būs pacietība to noskatī-
ties. Izrādījās tieši pretēji – bērns jutās 
komfortabli šajā tīrajā vidē, kur katra 
lieta viņam bija saprotama. Viņš viegli 
pamanīja arī saistību starp Raini, kuru 
pazīst viņš, – lielo akmens Raini espla-
nādē – un akmentiņiem izrādē. Uztvēra 
to, ka bērnībā Rainis bija mazs akmen-
tiņš, bet izauga un ieguva lielā akmens 
Raiņa vaibstus.

Izrādes «lielums» veidojās vienkāršā 
kontrastā starp milzīgo iespaidīgo sau-
les ripu skatuves fonā un sīkajiem 
oļiem, kas iemiesoja pasaules iemītnie-
kus – Raini, suni, biti, bērnības draudze-
ni Idu u.c. Apvienojot kosmisko visumu 
ar vienkāršajām, mīļajām un pazīsta-
majām lietām, Suhanovs ne tikai atradis 
trāpīgu Raiņa formulējumu, bet arī at-
slēdziņu uz vismazāko skatītāju uzma-
nību. Bērnam ir tuva un pazīstama gan 
taustes sajūta, kad plauksta apkļauj oļa 
formu, gan milzīgā augsto debesu un 
nezināmās pasaules sajūta. Bērns, skatī-
tājs, ar savu pirmo subjektīvo pieredzi 
un visām maņām šoreiz ir izrādes cen-
trā, stāstā par cilvēka tapšanu. 

Man nepatīk tādi skaļi vārdi kā ano-
tācijā piesauktā «ģēnija tapšana», pat ja 
ir runa par Raini. Viņa ģēnijs ir tapis 
daudz vēlāk, līdz ar spēju ieraudzīt sa-
vas un ikvienas bērnības, ikviena cilvēka 
augšanas skaistumu. Bet par ģeniālu 
gribas nosaukt ar vienkāršiem līdzek-
ļiem izrādē panākto ļoti cilvēcīgo skatī-
tāju zāles un skatuves vienlīdzības sajū-
tu. Aktieri Inese Ramute un Mārtiņš 
Meiers ar patiesu (ticamu) prieku stun-
du rotaļājas ar akmentiņiem kopā ar 
Raini un kopā ar bērniem, un izrādes 
gaitu virza uz priekšu viņu rotaļas brīvī-
ba, bērniem raksturīgā ziņkāre, atklāša-
nas un izmēģināšanas prieks. Vājākas 
patiesībā šķita visvairāk noslīpētās un 

tehniski atstrādātās etīdes, kas papildi-
nātas ar skaņas efektiem, tās šķita it kā 
iegrožojam abu aktieru jautrību un zau-
dējam arī skatītāju uzmanību. Vismaģis-
kākais brīdis bija, kad mazliet atslāba iz-
rādes intensitāte un bija dzirdami bērnu 
jautājumi pieaugušajiem blakus sēdētā-
jiem – «kur mēs esam?» un «kāpēc šeit ir 
teātris?». Bija sajūta, ka bērni no izrādes 
uztvēruši vairāk, nekā autori bija cerēju-
ši panākt, – viņi bija uztvēruši to, uz ko 
vedināja Rainis – padomāt par savu do-
māšanu, ko savukārt ir ļoti interesanti 
vērot pieaugušajiem. Šķiet, es turpmāk 
minēšu šo kā vienu no visveiksmīgāka-
jiem  piemēriem izrādei, kas domāta vi-
sai ģimenei.

bez laikmeTa pievienoTāS 
vērTībaS
Gluži cits iespaids man radās par otru 
Valmieras piedāvājumu – Annas Briga-
deres pasaku lugas Maija un Paija ie-
studējumu arī Reiņa Suhanova režijā, 
kurā izmantotie, katrs pats par sevi ie-
spaidīgie izteiksmes līdzekļi nešķita vei-
dojam vienotu izrādes veselumu. Izrādē 
acīmredzami bija piedomāts, lai tā šķis-
tu mūsdienīga un atbilstu skolas bērnu 
gaumei: populārās kultūras elementi, 
steampunk stila džentlmeņi no elles 
augstos cilindros, nepārtrauktas, at-
mosfērīgas video projekcijas, komisks 
lamzaks Varis ar čomiem un tamlīdzīgi. 
Tomēr, ko dod, ka kostīmu māksliniece 
Anna Heinrihsone ietērpusi veco Vālo-
dzi, Virpu un Ciesu kruzuļainās gotisko 
Lolitu kleitās, ja viņu tēlojums paliek 
klasiski vecmodīgs? Ko dod šis ārēji vili-
nošais izrādes veidols, ja tajā Brigadere 
tiek deklamēta bez kādas jaunas, pievie-
notas vērtības vai skolēnu publikai ak-
tuālas polemikas par darba tikumu, kas 
šo izrādi patiešām padarītu laikmetīgu?

Lai cik majestātiski izskatītos Katrī-
nas Neiburgas video ar spoku mežu un 
Latvijas dabas skatiem pirmo, otro un 
trešo reizi, tomēr visas izrādes garumā 
tie kļūst ilustrējoši un neobligāti. Ja šī 
būtu opera, tad ar daļēji saklausītu teks-

tu, scenogrāfiju un projekcijām, iespē-
jams, arī pietiktu, lai atveidotu dzīvo un 
garu pasaules mijiedarbi, jo skatuves tē-
lojumu kompensētu mūzikas emocio-
nālais dziļums un izpildījums. Taču teāt-
rī abas pasaules tā arī paliek nošķirtas un 
paralēlas līdz ar dažādo veidotāju eklek-
tiskajiem rokrakstiem. Es neesmu pārlie-
cināta, vai skolēnu klase, kas ķiķinādami 
ienāca skatītāju zālē piecpadsmitajā mi-
nūtē, aiz visiem efektīgajiem iepatikša-

nās paņēmieniem sadzirdēja Brigaderes 
lugas ētisko vēstījumu un vai tas viņos 
raisīja dziļākas pārdomas. Arī tīri prak-
tiski – lugas valoda ir novecojusi un dze-
jiskas deklamācijas ir grūti uztveramas. 
Saules meitu dziedošajās intonācijās 
vēstītais prologs paslīd gar ausīm līdz ar 
Laimas meklējumu atslēgu, kas bija bū-
tiska turpmākā izrādes satura uztverei.

aTļaušanāS nezināT
Toties tieši šo tekstu uztveres aspektu ir 
nopietni vērā ņēmusi Māra Ķimele savā 
jaunākajā bērniem domātajā izrādē Reiz 
bijanebija, kurai 24. septembrī bija 
pirmizrāde Jaunajā Rīgas teātrī. Ķimelei 
šī nav pirmā pasaku izrāde, un viņa zina, 
kā pasakās mēdz būt: tajās ir gan kon-
vencionālas ievada un beigu frāzes, da-
žādi neparasti sastinguši izteicieni un 
klišejas, kas pieder pie šīs folkloras tradī-
cijas, gan arī daudz vecvārdu un daudz 
tik senu darbību un lietu, ka tās mēs sa-
stopam vairs tikai pasakās. Lai arī Ķime-
le vēlas parādīt to, cik normāli pasakas 
izskatās arī šodienas kontekstā, viņa ne-
grib noplicināt pasaku žanra tradīciju 
un iet mazliet neērto paskaidrošanas ce-
ļu. Aktieri ik pa laikam pārtrauc pasaku 
stāstīšanu, lai pajautātu bērniem, vai vi-
ņi saprot pieminētos jēdzienus, tādus kā 
«pūrs», «linu kodaļa», «simtais grauds». 
Daži šos vārdus zina, daži – pa pusei, 
bet, daudz pie jaunā vārda neapstājo-
ties, pasaka raiti rit tālāk. Būtiskākais ir 
ne jau pats paskaidrojums un jauna vār-
da apgūšana, bet gan tas, ka bērniem 
tiek dota atļauja nezināt un jautāt.

Bērnu uzmanība un ieklausīšanās 
tiek panākta ar diezgan viltīgu gājienu: 
izrāde sākas lietuviešu, igauņu un krie-
vu valodā, tīši samulsinot un pat aizvai-
nojot dažus mazos skatītājus. Aizmugu-
rējā rindā viens patiešām sakrustoja ro-
kas  un sapūtās: «Nu, forši, es neko ne-
sapratīšu.» Taču šī epizode ir pietiekami 
īsa, lai neviens nepaspētu pa īstam ap-
vainoties, – aktieri atvainojas, mazliet 
aprunājas par tautām, kas dzīvo mums 
kaimiņos, un sāk stāstīt šo tautu pasa-

kas, tagad draudzīgi āzējot cits citu, ne-
vis skatītāju.

Izvēlētās pasakas ir īstas pērles – da-
žas tradicionālākas (par aitiņu un vilciņu 
vai brālīti, kurš pārvērtās par briedi), bet 
dažas varētu būt arī kāda mūsdienu au-
tora miniatūras (par zirnekli un vēju). Ir 
sajūta, ka visiem trim stāstītājiem pa-
šiem šīs pasakas joprojām šķiet jocīgas, 
smieklīgas un dažādi izspēlējamas. Lai 
arī tradicionālo pasaku stāstīšana šīs pa-

Mani brīžieM izbrīnīJa 
sPortisKais teMPs Un etīžU 

bLīvUMs – it Kā neviens brīdis 
nedrīKstētU PaLiKt tUKšāKs
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audzes aktieriem, izskatās, nenāk nemaz 
tik viegli – viņi mēdz pārteikties vai sa-
jaukt, cik reizes gailītis jau nācis pie lap-
sas (bērni izlabo un palīdz), bet viņos ir 
tāds atklājēja svaigums, ka liekas – nupat 
uz skatuves pirmo reizi atrod kaut ko jau-
nu, ar ko pārsteigt pārējos. Savstarpējās 
reakcijas ir dzīvas, kā īstā pasaku stāstī-
šanā pienākas, viņi atrod sev tīkamus 
zemtekstus un iekšējos jokus, kurus bēr-
ni varbūt līdz galam nesaprot, bet pavel-
kas līdzi rotaļai. Igauņu pasakā vilciņš 
(Jevgēnijs Isajevs) acīm redzami aitiņu 
(Lienu Šmuksti) grib ievilkt gultā, nevis 
ēst, arī Ivetas Poles tēlotā lapsiņa šķiet 
diezgan vaļīgas uzvedības, savukārt nai-
vajam kaķēnam izdodas ļoti rafinēti viņai 
atriebties. Varoņu motivācijas ir skaidras 
un ticamas, bet alegorisko interpretāciju 
katrs var piedomāt pēc savas pieredzes. 
Tā vecās pasakas ar visām savām «sieks-
tām» un «kodaļām» kļūst par spraiga si-
žeta scenārijiem, kuros ir tās pašas spēka 
spēlītes un kļūdas, kuras pazīstam savā 
ikdienā, mājā, laukā un televīzijā.

Recenzējot un iepazīstot bērnu ilus-
trēto literatūru, esmu pārliecinājusies, 
ka bērnu simpātijas ir ļoti atkarīgas no 
tā, cik ļoti autors un ilustrators paši šķiet 
aizrauti ar šo darbu. It kā jau tas ir profe-
sionalitātes jautājums – spēt aizrauties 
ar tēmu vai lomu, bet vienmēr paliek arī 
kaut kādi subjektīvie aspekti, katram ir 
vairāk un mazāk «savējās» lietas. Ja ak-
tieri ir aizrāvušies ar materiālu un izrādi 
dzen uz priekšu viņu pašu izmēģināju-
ma prieks, bērni ir iekšā spēlē, līdzpār-

dzīvo, viņi uzdod jautājumus arī ārpus 
«atļautajām» vietām, un izrāde ir izdevu-
sies, dzeja, lugas, pasakas ir sadzirdētas, 
atziņas un asociācijas nosēdušās prātos.

Tomēr pat Ķimeles un Suhanova pa-
tiešām izcilajās izrādēs mani brīžiem iz-
brīnīja sportiskais temps un etīžu blī-

vums – it kā neviens brīdis nedrīkstētu 
palikt tukšāks un klusāks. Vai tas ir apzi-
nāti izskaitļots paņēmiens bērnu audi-
torijai vai bailes atlaist un pazaudēt uz-
manību, ja viss nenotiks amerikāņu 
multfilmu montāžas intensitātē? Eiže-
nam, teiksim, pēc katras pasakas bija 
daudz jautājumu, un viņš gribēja vēl uz-
kavēties pasaulē, kurā brālītis tikko bija 
pārvērties par briedi vai māsiņa uztriek-
ta baznīcas tornī, gribēja pats parādīt, 
kā staigā zirneklis un kā lēkā vējš. Taču 
uzreiz sākās nākamais stāsts, radot bēr-
nā tādu kā protestu klausīties un pie-
ņemt jaunus tēlus.

Varbūt aktieriem pietrūkst apziņas 
par to, ka izspēlētā aina ir iedarbojusies 
uz publiku, jo bērniem piekodināts uz-
vesties rātni un viņi nesniedz atdevi? Ša-
jā ziņā operā ir ērtāk – pēc ārijām visi 

drīkst aplaudēt, ko bērni arī labprāt da-
ra, tā atlaižot sakrājušos spriedzi un ap-
liecinot savu klātbūtni un nozīmi izrādē. 
Man ir sajūta, ka izrāžu veidotāji daž-
brīd pārcenšas, izdabājot bērnu un sko-
lēnu iespējamajām vēlmēm, tā patiesī-
bā paužot necieņu pret bērnu spēju pat-

stāvīgi domāt un saprast sarežģītākus 
jautājumus. Piedāvājot neatslābstošu 
izklaides plūsmu, skatītājs tiek it kā iz-
slēgts no piedalīšanās kolektīvajā māks-
lā, viņam nepietiek laika un nav iemesla 
iedziļināties un pašam iztēloties.

Teātra vai operas izrāde kā jebkurš 
mākslas darbs tiek veidota tāpēc, ka kā-
dam no teātra komandas ir ko teikt un 
gribas dalīties savās izjūtās, viedoklī, 
pārdomās. Šajā gadījumā ar bērnu audi-
toriju. Vai nu režisoru ir iedvesmojis pa-
ša bērns vai mazbērns, vai dramaturgs 
atradis rosinošu literatūru, aktierim pa-
tikusi iepriekšējā saspēle ar bērnu audi-
toriju utt. Taču, ja tas ir vairāk no admi-
nistrācijas nācis impulss, kas balstīts 
bailēs pazaudēt teātra publiku, tad šīs 
bailes tomēr kaut kur gaisā jūt, un tās 
mazliet traucē. 6

izrāžU veidotāJi dažbrīd 
Pārcenšas, izdabāJot bērnU 

Un sKoLēnU iesPēJaMaJāM 
vēLMēM

ir sajūta, ka jevgēnijam isajevam pašam šīs pasakas joprojām šķiet jocīgas, smieklīgas un dažādi izspēlējamas. Skats no jrT 
izrādes Reiz bijanebija. Foto – gatis builis
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Process

saMezgLotā 
dzīve

«eņģeļa kreisais spārns» valmieras teātrī un 
«ceļā uz mājām» nacionālajā teātrī

ieva rodiņa

īs sezonas sāku-
mā vairākos Lat-
vijas teātros pirm-
izrādi piedzīvoju-
šas izrādes, kas 
veltītas sarežģītai 

tēmai – ģimenei kā neapšaubāmai dzī-
ves pamatvērtībai, kas gribot negribot 
ietekmē arī cilvēka individualitāti jeb 
personību un kuras sairšana (vienalga, 
skaļa vai klusa, lēna vai strauja) deformē 
ne tikai ārējos apstākļus, bet arī iekšējās 
pasaules harmoniju. Ineses Mičules ie-
studētais Eņģeļa kreisais spārns Valmie-
ras teātrī un Dāvja Auškāpa Ceļā uz mā-
jām Nacionālajā teātrī ir izrādes, kuras 
šo jautājumu aplūko no dažādiem skat-
punktiem – pirmajā gadījumā režisore 
Inese Mičule izmanto nosacītu, brehtis-
ki atsvešinātu teātra valodu, mijot to ar 
psiholoģiski iecerētiem varoņu tuvplā-
niem, otrajā gadījumā Dāvis Auškāps 
uzticējis izrādes traģikomisko vēstījumu 
aktieru psiholoģiskajai saspēlei. Taču 
abiem iestudējumiem ir kopīga ne tikai 
tēmas izvēle, bet arī problēmas, kas 
saistās ar tās risinājumu uz skatuves.

bērni preT vecākiem
Valmieras teātra apaļā zāle grimst pus-
tumsā. Zāles vidū – scenogrāfa Ginta 
Sippo izveidotā platforma, kuras pelēkā 
virsma ar tik tikko pamanāmajiem aku 
vākiem un atvērtajiem galiem, kas ļauj 
aktieriem uziet un noiet no skatuves no 

divām pusēm, rada precīzu sajūtu par 
atrašanos kādā nebūt starptelpā, vietā, 
kuru nekādi nav iespējams dēvēt par 
mājām. Šis telpiskais risinājums precīzi 
atbalsta izrādes sižetisko sarežģījumu – 
kādas ģimenes vecāku traģēdiju, pazau-
dējot mājas un līdz ar to neapzināti 
kļūstot par fizisku (un, kā atklājas izrā-

des gaitā, arī garīgu) apgrūtinājumu sa-
viem bērniem.

Izrādes pamatā ir pašas Ineses Mi-
čules veidots dramaturģiskais materiāls, 
kurā izmantots gan Vinjas Delmāras ki-
noscenārijs 1937. gadā uzņemtajai Holi-
vudas filmai Dodiet ceļu rītdienai (Make 
Way For Tomorrow), gan tā pamatā eso-
šais Džozefīnas Lorensas romāns Garie 
gadi (The Years Are So Long, 1934). Reži-
sore principiāli izvēlējusies nesašauri-
nāt darbojošos personu skaitu, līdz ar to 
iesaistot izrādē ārkārtīgi plašu aktieran-
sambli – kopumā astoņpadsmit dažādas 
paaudzes aktierus, no kuriem daži uz 
skatuves parādās vien mikroskopiski 
īsās epizodēs. Tā arī netop skaidrs, vai 

šis paņēmiens izmantots, apzināti cen-
šoties sadrumstalot darbību, jo izrādē 
rodas nosacīts «konveijera» princips – 
tēli uz skatuves mainās tik strauji, ka ak-
tieriem no īsajiem teksta un darbības 
mirkļiem neizdodas savirpināt neko vai-
rāk par spilgtiem vai mazāk izteiksmī-
giem tipāžiem, bet skatītājiem šis paņē-

miens apgrūtina izrādes stāsta sižetisko 
uztveri. Brīžiem vairāk par pašiem ska-
tuves tēliem «pastāsta» Ievas Veitas-
Breidakas modelētie jūras zilie, zaļie un 
smilšu krāsas kostīmi, kuri dažādās 
veiksmīguma pakāpēs apspēlē ar dažā-
dām sociālajām lomām saistītas kliše-
jas.

Iestudējuma aktieransamblī vēro-
jams izteikti nevienmērīgs sniegums – 
psiholoģiski ietilpīgus varoņus ar dzīvu 
iekšējo pasauli un nojaušamu vietu iz-
rādes kopējā stāstā izdevies radīt vien 
atsevišķiem aktieriem. Izrādes centrā ir 
Skaidrītes Putniņas Māte – silts, emo-
cionāls aktierdarbs, kurā aktrise samērī-
gās proporcijās apvienojusi tādas pret-

režisore – iesPēJaMs, 
neaPzināti – toMēr vairāK 
nostāJUsies vecāKU PUsē
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runīgas īpašības kā naivums un lep-
nums, devīgums un savtīgums, pazemī-
ba un pašcieņa. Riharda Rudāka Tēvam 
atvēlēta krietni mazāka loma – aktieris 
Bārkliju Kūperu atveido robustās līnijās, 
kā galveno motīvu uzsverot varoņa sāpī-
gi zaudēto materiālo un garīgo neatkarī-
bu, no ģimenes galvas būtībā kļūstot 
par «izstumto» (gribot negribot Rudāka 
Tēva traģēdija pat jāsalīdzina ar aktiera 
pirms vairākiem gadiem spēlēto karali 
Līru Oļģerta Krodera iestudējumā). Pār-
liecinošs, kaut arī, iespējams, pārlieku 
idealizēts tēls ir arī Janusa Johansona at-
veidotais aptiekas īpašnieks Levickis, 
kura sirsnīgā interese un līdzjūtība Bār-
klija Kūpera un viņa sievas nelāgajam 
liktenim attēlota pārlieku didaktiskā 
kontrastā ar ģimenes savstarpējām at-
tiecībām.

Atšķirībā no vecāku portretējuma 
Kūperu ģimenes bērni izrādē atveidoti 
krietni vien «melnbaltāk», tādējādi kā 
galveno vēstījumu akcentējot nevis sa-
režģītās, neviennozīmīgās bērnu un ve-
cāku attiecības (kā teikts izrādes pietei-
kumā), bet bērnu nepateicību pret ve-
cākiem. Režisore – iespējams, neapzinā-
ti – tomēr vairāk nostājusies vecāku pu-
sē. Kamēr vecāku savstarpējās attiecībās 
un arī attieksmē pret bērniem dominē 
sirsnīgums un cieņa, izrādē attēlotā bēr-
nu cietsirdīgā, neiejūtīgā izturēšanās 
pret vecākiem nekādi netiek pamatota. 
Tikai pavisam netieši iespējams apjaust 

to, ka katram no bērniem ir savas prob-
lēmas un sava vairāk vai mazāk sarežģī-
tā dzīve, kurā, iespējams, ne fiziski, ne 
emocionāli nav vietas rūpēm par vecā-
kiem (daļēju priekšstatu par to rada Mā-
ra Mennika Koras un Tālivaldis Lasma-
nis Džordža lomā). Tomēr iestudējums 
daudz iegūtu, ja šīs it kā perifērās, taču 
būtiskās blakuslīnijas tiktu izvērstas – 
ne tikai kā sižetisks papildinājums pa-
matstāstam, bet vairāk kā varoņu sav-
starpējo attiecību psiholoģisks pamato-
jums, kura izrādē pagaidām neapšaubā-
mi trūkst.

pazuST inTerjerā
Ceļā uz mājām. Dāvja Auškāpa iestudē-
jumā mājas ir ne tikai absolūts simbols 
ģimenei, bet vienlaikus arī skaista fasā-

de, aiz kuras slēpjas dažnedažādi «skele-
ti». 1994. gadā traģiski bojāgājušā ame-
rikāņu dramaturga Eliota Heiza (Elliott 
Hayes) slavenākā luga Ceļā uz mājām 
(Homeward Bound, 1991) ir darbs, kurā 

pētnieki sazīmējuši līdzības gan ar An-
tonu Čehovu, gan Haroldu Pinteru. Če-
hoviska, jo varoņi praktiski neizkustas 
no viesistabas, reflektēdami par dzīvi, 
un tējas vietā vienlīdz lielos daudzumos 
patērēdami alkoholiskos dzērienus. Pin-
teriska, jo lugas teksts no šķietami reā-
listiskas ģimenes iekšējo konfliktu cilā-
šanas brīžiem pāraug absurdā teksta 
virknējumā, varoņiem it kā sākot runāt 
citam caur citu un atkārtojoties.

Izrādē ārēji šķiet ievērots lugas pir-
mais – čehoviskais – slānis. Agneses 
Kauperes veidotais spēles telpas nofor-
mējums ir gandrīz uzbrūkoši mājīgs – 
ādas atpūtas krēsls, glīti grāmatplaukti, 
stāvlampas, ērts zvilnis un sīki interjera 
nieki, kurus pētīt brīžos, kad skatuves 
darbība kļūst garlaicīga. Organiski ap-

dzīvotajā Nacionālā teātra Aktieru zālē 
uz pievilcīgā interjera fona risināta kon-
trastējoši «nepievilcīga» ģimenes drā-
ma, kuras attēlošanā lugas autors nav 
skopojies ar mūsdienu amerikāņu dra-

Uz PieviLcīgā interJera fona 
risināta KontrastēJoši 
«nePieviLcīga» ģiMenes 

drāMa

izrādē Eņģeļa kreisais spārns katram no bērniem ir savas problēmas un sava vairāk vai mazāk sarežģītā dzīve, kurā, iespējams, 
ne fiziski, ne emocionāli nav vietas rūpēm par vecākiem. Tālivaldis lasmanis – džordžs, Skaidrīte putniņa – māte.  Foto – matīss 
markovskis
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maturģijai raksturīgo problēmu loku – 
neārstējama slimība, homofobija, alko-
holisms, mīlestība, naids, greizsirdība, 
neuzticība, skaudība u.t.jpr. 

Nacionālā teātra aktieri šo konfliktu 
pārsātinātību izspēlē ar veselīgu paširo-
niju, neieslīgstot ne pārmērīgā senti-
mentalitātē, ne uzbrūkošā agresijā. Izrā-
dē aizraujoši sekot diviem skatuves tē-
liem – gan rezignētajam un pašironiska-
jam Voldemāra Šoriņa Glenam Bīče-
mam, gan Ilzes Rudolfas precīzi atvei-
dotajai Bonijai Bīčemai – enerģiskai, par 
savu sabiedrības vidusšķiras statusu 
pārliecinātai sievietei, kura gan savus 
bērnus, gan skatītājus šokē ar veselīgi 
racionālu attieksmi pret nenovēršamām 
un neizlabojamām «problēmām» (tā-
dām kā, piemēram, dēla homoseksu-
ālisms un vīra neārstējamā slimība). 
Abu vecāku nevēlēšanos iedziļināties 
acu priekšā esošajās problēmās simbo-
lizē mātes aizraušanās ar ceļojuma bro-
šūrām, plānojot acīmredzami neiespē-
jamus kopīgus ceļojumus, un tēva 
krustvārdu mīklu minēšana, principiāli 
novēršoties no dzīvē sastopamo problē-
mu risināšanas.

Iestudējumā diemžēl nav izcelts 
otrs Heiza lugas slānis, kas šķietami lo-
ģiskās varoņu attiecības acumirklī pār-
vērš absurdā. Tas jūtams vien atseviš-
ķos brīžos, kad izrādes temps no lēni 
reflektējoša pāraug straujā, aktieriem 
citam caur citu runājot tekstu. Sarunu 
tēmas sajaucas līdz komismam absur-

dā murskulī, un nav pat iespējams no-
jaust, par ko īsti ir runa – tik intensīva 
ir būtībā tukšo frāžu apmaiņa, sarunai 
itin kā rotējot uz vietas, jo neviens ne-
vienu pat īsti nedzird (vai nevēlas dzir-
dēt).

Lugas teksts, kas būvēts kā smalka 
cēloņsakarību virkne, atgādina asakām 
pilnu zivi, kura lēni, rūpīgi jāpreparē. Iz-
rādē šāda smalkuma trūkst. Sižetiski sī-
kie pavērsieni, kas atklājas sākotnēji ik-
dienišķās ģimenes sarunās, lēni pāraug 
par ko vairāk – lavīnveidīgu kolektīvās 
psihoterapijas seansu, kura laikā katrs 
brīvprātīgi vai piespiedu kārtā atzīst sa-

vas fobijas un noslēpumus. Un katram 
no šiem pavērsieniem būtu jārada attie-
cīga pretreakcija – kā paisums un bē-
gums, kas veido noteiktu ritmu. Iestu-
dējumā šī ritmiskuma trūkst. Līgas Zeļ-
ģes Norisa visu izrādes laiku (no pirmās 
līdz pēdējai minūtei) staigā pa skatuvi 
kā plēsīga lauva krātiņā – kaut arī sapro-
tams, ka viņas nervozumu izraisījušas 
laulības dzīves problēmas, tomēr aktri-

ses spēlē trūkst loģisku kāpumu un kri-
tumu. Aināra Ančevska Niks šķiet kā aiz-
vērta grāmata, par kuras saturu izrādes 
laikā tā arī neko nav iespējams uzzināt. 
Egila Melbārža Kevins pa ģimenes vie-
sistabu pārvietojas ar nemainīgi vainī-
gu/izmisušu skatienu. Sarunas it kā no-
tiek, taču to saturu iespējams sajust ti-
kai teksta, ne varoņu savstarpējo attiecī-
bu līmenī.

Ģimene un tās stiprums vai vājums 
ir tēma, kas pēdējos gados no jauna ak-
tualizējusies Latvijas teātrī – Valtera Sīļa 
Osedžas zeme (2012, NT), Ineses Miču-
les Dejas Lūnasas svētkos (2014, NT), 

Ģirta Ēča Svētku laika pārpratumi 
(2014, NT), Vladislava Nastavševa Cerī-
bu ezers (2015, JRT) un šosezon – arī 
Ineses Mičules Eņģeļa kreisais spārns 
un Dāvja Auškāpa Ceļā uz mājām ir iz-
rādes, kuras, neskatoties uz realizācijas 
veiksmīgumu, izskan kā nosacīts ticības 
apliecinājums ģimenei un cilvēcisko at-
tiecību siltumam. Pat tad, ja šīs attiecī-
bas ir ārēji skarbas un samezglotas. 6

izrādes izsKan Kā nosacīts 
ticības aPLiecināJUMs 
ģiMenei Un ciLvēcisKo 

attiecībU siLtUMaM

izrādē Ceļā uz mājām aizraujoši sekot diviem skatuves tēliem – gan rezignētajam un pašironiskajam voldemāra šoriņa glenam 
bīčemam, gan ilzes rudolfas precīzi atveidotajai bonijai bīčemai. Foto - kristaps kalns
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aristoteLiM   
PatiKtU

festivālam «Homo novus» – divdesmit gadu

Pēteris KriLovs

ad bērnam ir 
jau 20 gadu, ve-
cākiem tas ir 
liels izaicinā-
jums un emo-

cionāla turbulence. Liels cilvēks, pilnībā 
patstāvīgs un spējīgs rīkoties saskaņā ar 
savu pasaules saprašanu. Un, ja vecāki 
pārāk kavējās atmiņās, kāds viņš bija to-
reiz, kas viņam patika, ko viņš teica un 
kādus nedarbus un izaugsmes muļķības 
darīja, tas traucē. 

Tomēr man kā festivāla «tēvam«, tā-
pat kā viņa «mātēm« Baibai Tjarvei, 
Zanei Kreicbergai, Edītei Dancbergai, 
Andrai Rutkēvičai, Antrai Torgānei, pie 
kurām es, spēlējoties ar dzimuma pazī-
mēm, pieskaitu arī tā laika Daugavpils 
teātra direktoru Pēteri un scenogrāfu 
Vari Siliņu, ir bezgala grūti bez senti-
mentālas jūsmības un nostalģiskām re-
miniscencēm paskatīties šodien uz div-
desmitgadnieku – Jaunā teātra festivālu 
Homo Novus (HN). Lai man piedod to, 
ko es reiz, lai iedotu kādam aktieru kur-
sa studentam kodu Pičuka lomai Blau-
maņa Skroderdienās, nosaucu par sper-
mas lielību.

Man ir lepnums par to, ka festivāls 
joprojām ir un gana ievērojams, dara la-
bas lietas, cilvēki viņam tic, tam ir nā-
kotne. Un par spīti visam šis festivāls ir 
tāds, kādu pats sevi redz, nevis piespēlē 
sabiedriskās domas pasūtījums. Zināmā 
mērā festivāls pastāv tāpēc, ka tam kopš 

paša sākuma bija pareizā ideja – precīzi 
definēta un ideāli nolasīta citās zemēs, 
citās teātra kultūrās, jo Homo Novus ir 
gan jauns, gan lecīgs, gan neparedzams, 
un tam piemīt nosaukumā iešifrētā par-
venue – iznireļa – nepastarpinātā pasau-
les uztvere un skaidrojums. 

Es ļoti priecājos, ka jau no 2008.gada 
kopā ar Zani Kreicbergu festivāla direk-
tore un māte ir Gundega Laiviņa, smal-
ka, gudra un izteikti neatkarīga savā au-
dzināšanas stratēģijā. Es ne par velti sa-
ku – audzināšana, jo festivāls tiešām ra-
dās kā jaunu aktieru un režisoru izglīto-
šanas projekts. Toreiz, 1995. gadā, tas bi-
ja manis vadītais aktieru un režisoru 
kurss, kuru vēlāk iesauca par Karamazo-
vu kursu septiņu stundu garās diplom-
darba izrādes dēļ un no kura Latvijas te-
ātros ienāca (nav vietas uzskaitīt!) diez-
gan daudz labu aktieru un vesels bariņš 
režisoru, kas ilgu laiku noteica teātra 
jauno seju, bet daži to dara vēl tagad.

Tāpēc man, šogad vērojot «puikas» 
panākumus, likās svarīgi paskatīties, ko 
tas dod šodien, vai nav pārtrūcis HN 
stils – demokrātisks, bez parādes fanfa-
rām, bez vecu, nopelniem bagātu teātra 
dzīves mūmiju reprezentēšanas. Vai 
2015. gadā festivāla atmosfēra joprojām 
ir kā lietišķā, lakoniskā, mazliet piesvī-
dušā treniņzālē, jo tādā var tapt kaut kas 
jauns un vērā ņemams. 

Vairākas parādības man likās at-
zīstamas, labas un auglīgas, dažas – 

darīja uzmanīgu. Nebūtu apsolījis uz-
rakstīt šo rakstu, varbūt es to atstātu 
nepateiktu. Jo es vairs neesmu homo 
novus, un nevis statusa, bet elementā-
rā vecuma dēļ. Pieļauju, ka kaut ko 
vairs neuztveru tā, kā tas redzams no 
jaunā cilvēka viedokļa.

Kas manā uztverē bija labs, zīmīgs, 
liekams aiz auss (gribētos pateikt – aiz 
acs)?

darbS ar Telpu
Darbā ar skatuves telpu, kurā jaunā reži-
ja kā ūdens tilpnē ielaiž savus izrāžu/
performanču kuģus, uzvar ne-teātra tel-
pa, nereprezentatīvā telpa, ko mēs HN 
programmā centāmies parādīt Latvijas 
skatītājiem jau no 2001. gada, kad festi-
vāls pilnībā bija veltīts teātrim ārpus 
tradicionālās skatuves. Toreiz Latvijā tas 
bija kaut kas eksotisks: izrādes kinostu-
dijas paviljonā, Dzelzceļa muzejā, kas 
patiesībā reiz bija cehs, Daugavgrīvas 
cietoksnī, neremontētā spīķeru nolikta-
vā un citur. 

Šogad festivāls dāsni izdzenāja ska-
tītājus no Boļševičkas (cik toleranti visi 
pieņēma šo padomju laika relikta no-
saukumu!) līdz Krustpils ielas cehiem. 
Boļševičkas piektā vai pat sestā stāva zā-
le ar videoinstalācijām izskatījās kā līdz 
pārākajai pakāpei estētiski izkopta tel-
pa, kura vienīgi tāda der mūsdienu teāt-
ra izteiksmei. Un Ģertrūdes ielas teātris 
pēkšņi festivāla kontekstā likās kā vis-
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jaunākās, vismodernākās pasaules teāt-
ra telpas «brenda» paraugs. Un cik laiski 
Rīgas intelektuālais krējums atplauka 
angļu aktiera un videomākslinieka Kima 
Noubla izrādē Tu neesi viens (You’re not 
Alone), kas notika Dailes mūzikas nama 
zālē – beidzot kaut cik prestižā vietā ar 
bufeti, spoguļiem, pārdabiski dizainē-
tām tualetēm un daudziem «savējiem».

Gribam to atzīt vai negribam, bet 
mūsdienu teātris jau sen skatuves telpu 
interpretē citādāk. Filipa Kena Pūķu 
melanholiju (The Melancholy of the 
Dragons) – pasaku par iespējamo un ne-
iespējamo satiksmi starp cilvēkiem, par 
mazā, naivi pastulbā prieka nozīmi lie-
lajā nesaprašanā starp cilvēkbūtnēm 
daudz efektīgāk iespējams parādīt pa-
mestā rūpnīcas cehā, nevis Nacionālajā 
operā aiz apzeltīta skatuves rāmja. Telpa 
– darba lauks ilūzijas radīšanai. Jo ne-
konvencionālāka telpa, jo dārgāka un ar 
lielāku īpatsvaru ir «citas pasaules» ilū-
zija. Tā jau arī ir melanholisko pūķu iz-
rādes jēga – kā ar citādu aci paskatīties 
uz banālo un klišejisko. Tur jau tas klik-
šķis paslēpts – salauzt ikdienišķo uztve-
ri. HN programma jau daudzus gadus 
mudina Latvijas skatītājus: izejam ārā 
no teātra-tempļa! Ārā – vairāk dzīvības!

darbS ar akTieri jeb ko akTieriS 
dara ar SkaTīTāju
Samērā daudzās šāgada HN izrādēs re-
žisori vai paši aktieri izrīkojas ar tēliem 

kardināli citādāk. Angļu teātra trupas 
Forced Entertainment izrādē Piezīmju 
grāmata (The Notebook) divi aktieri iz-
teiksmīgi, bet tradicionāli prezentē vār-
du, čakli slēpdamies aiz runātā teksta. 
Bet Kims Noubls izrādē Tu neesi viens 
neslēpj savas stand-up aktiera iemaņas. 
Ar absolūtu klaunādes tehnikas perfek-
ciju viņš sevi kā dzīvu klaunu lauž, kau-
sē un sapludina ar datora monitora rea-
litāti, padarīdams sava ķermeņa perfor-
manci par vēl lielāku surogātu nekā tās 
drazas, kas straumēm plūst (jeb kā ta-

gad saka – tiek «straumētas«) cauri in-
terneta bezsatura mēslu vadiem. Kā ak-
tieris Kims Noubls izbeidzas mūsu uz-
tverē, viņš to panāk, precīzi sadarbojo-
ties ar skatītāja apziņu, viņš acu priekšā 
parāda, ka nekas nav tieši tas, pēc kā iz-
skatās. Arī viņš. Es to nosauktu par inte-
lektuālo klaunādi. Nedomājot līdzi, to 

var skatīties arī kā gegu kaskādi, bet aiz 
jokiem rēgojas ļauna patiesība.

Es ārkārtīgi uzmanīgi vēroju trīs jau-
nos aktierus ungāru izcelsmes režisores 
Edītes Kaldoras Amsterdamā izveidota-
jā izrādē Bēdas (Woe). Tā mazliet atgādi-
nāja Jaunajā Rīgas teātrī redzētos doku-
mentālos stāstus. Bēdās – laikam jau ar 
nolūku – trīs dažādas etniskas izcelsmes 
jaunieši apvienojas savas sāpīgās pie-
augšanas pārdzīvojumu diezgan doku-
mentālā atstāstā. Režisorei svarīgs bija 
šķietami nepastarpinātais, nesakāpinā-

tais atstāsts. Man kā pedagogam jauno 
aktieru tehnika nelikās ļoti augstā līme-
nī, bet es novērtēju to, ko šī trijotne iz-
darīja tiešām lieliski. Pāris emocionāli 
svarīgās, nozīmīgās atstāsta vietās viņi 
piespieda skatītāju zāli izjust to, par ko 
viņi stāsta. (Jāsaka, ka tas bija apzināts 
paņēmiens – skatīties publikai acīs, just 

 LieLie stāsti, iesPēJaMs, sēž 
aUtobUsa PietUrās, bet 

PaceLt viņUs Līdz drāMas 
aUgstUMieM ir, ai, ciK grūti

Filipa kena Pūķu melanholija –  pasaka par iespējamo un neiespējamo satiksmi starp cilvēkiem. publicitātes foto
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kontaktu ar katru un visiem.) Tas klik-
šķis viņiem izdevās perfekti, jo ikviens 
no mums ir pieredzējis, ka uz ielas vai 
publiskā telpā neviļus gadās palīdzēt 
kādam krīzes brīdī un tas cilvēks uztic 
savu pārdzīvojuma stāstu. Šāda veida 
kontakti ir jauna aktieru tehnikas parā-
dība.

drāmaS izpraTne
Attieksmē pret dramatismu esmu kino-
cilvēks, ko man dāsni piemin teātra kri-
tiķi. Dzīves reālijas manā filmu režijas 
pieredzē spēlē lielu lomu, jo mani inte-
resē dabiskais cilvēks un viss, ko var sa-
skatīt, neatņemot dzīvo izpausmi. Brau-
kājot filmēšanas nolūkos, es kā standar-
tainu redzu un atceros tipisku Latvijas 
provinces bildi. Mazs miests, kuram 
cauri no tīra nosaukuma līdz pārsvītro-
tam var izbraukt nepilnas minūtes laikā. 
Autobusa pietura, kurā tradicionāli kāds 
sēž ar aliņu rokās: nevis gaidot autobu-
su – tie jau arī vairs gandrīz nekursē! – 
bet kā klubā. Autobusa pieturai ir jumts 
pret lietu vai sniegu, un pa šoseju garām 
plūst Lielā dzīve, kurā var lūkoties un lū-
koties. Un tā, paskrienot garām šai bil-
dei, man bieži vien acis aizķeras pie kā-
das jaunas sejas, kurā es no kino viedok-
ļa saskatu lielu, neatklātu drāmu: tajā ir 

lielas cerības, niecīgas iespējas, drama-
tisks izaicinājums kaut ko lauzt pare-
dzamajā dzīvē un traģiska nespēja sa-
vam lauznim atrast atbalsta punktu. Un 
tas tad arī ir kādas jaunas lielas drāmas 
sākums.

HN 2015, sevišķi latviešu jauno reži-
soru un mākslinieku programmā, pie-
dāvāja kaut ko līdzīgu manam novēro-
jumam. Elmārs Seņkovs savā videoper-
formancē Mii Mii paaudze iefilmēja da-
žādus jaunus cilvēkus, kuri, skatīdamies 
acīs vienam skatītājam, stāsta par savu 
pieredzi, traumām, nesaprašanos un 
vēlmēm. Šāda saruna uzpērk ar doku-
mentālu nepastarpinājumu. Nu, es sev 
teicu, te ir tas autobusa pieturas feno-
mens. Ķeram drāmu!

Arī Mārtiņa Eihes un Kristas Burā-
nes organizētajā performancē Lasītava 
katrs skatītājs burtiski aci pret aci satie-
kas ar dokumentālu drāmu, kāda sveša, 
anonīma cilvēka apslēptām domām, 
kas ierakstītas dienasgrāmatās un tagad 
aiz laba prāta nolasītas tieši tev, vienīga-
jam skatītājam. Acu kontakts ar skatītā-
ju minūtes garumā, kamēr dienasgrā-
matas rakstītājs izvēlas lasīt to tev vai 
ne, gan ir mazliet plaģiāts no Marinas 
Abramovičas slavenajām performan-

cēm ar skatīšanos acīs, tomēr tas ir  
stiprs gājiens. Te ir jaunā teātra pēdas 
nospiedums. Skatītājs satiekas ar kaut 
ko sev pilnīgi nezināmu, neparedzamu, 
nekonvencionālu. Tas nav tas tradicio-
nālais teātris, kurā tu skaidri zini, ka sā-
kumā aptumsušā teātra kastē iedegsies 
viltus reāla gaisma un viltus reāli cilvēki, 
kas – tu jau zini! – ir aktieri, atdarinās 
reālu vai nosacītu darbību virkni, kurai 

tevī jārada līdzpārdzīvojums par kaut 
ko. Par ko?!

Vienā no JRT Latviešu stāstu izrādēm 
(tās, lietojot Viestura Kairiša leksiku, es 
uzskatu par epohālām parādībām lat-
viešu teātrī) bija tāds kāzuss – uz video-
ekrāna, papildinot dokumentāli atstāstī-
tus notikumus kādās kāzās, kamera no-
fiksēja cilvēka nāvi. Nāve bija reāla, no 
teātra viedokļa neinteresanta, skatītāji 
videokadros nolasīja konkrētu informā-
ciju: «cilvēks nomira». Viss. Vairāk neko. 
Līdzpārdzīvojums nekāds. Kas vainīgs? 
Dokumentalitāte teātra mākslā ir gan 
asins sastāvdaļa, gan realitātes trūdi. 

Skatoties Mii Mii paaudzi un Lasīta-
vu, pieķēru sevi pie dīvainas attieksmes 
pret to, kas notiek starp mums – mani 
un varoni. Sāku domāt, vai esmu patiess 
uztvērējs, skatītājs. Man brīžiem likās, 
ka es melīgi skatos, melīgi klausos. Un 
vēl es pamanīju, ka mans performances 
partneris, tas, kas izpaužas, arī, pat visai 
bieži, ir melīgs. Cilvēki lieto standartfrā-
zes, izteicienus, aiz kuriem var nojaust 
kaut ko īstu, bet tieši to neizsaka. Aktieri 
kā amatierteātrī atdarina emocionalitā-
ti, vadoties nevis no savas pieredzes, bet 
no tā, kā citi to rāda. Dažiem es pamanī-
jos nolasīt kaut ko īstu starp rindiņām. 

Ā, es sev teicu, viņš, stāstīdams vienu 
notikumu, parāda ko citu. Viens no Mii 
Mii paaudzes puišiem pašās beigās pa-
brīdināja, ka viņam neesot vēzis. Es sa-
pratu, ka tādā veidā viņš komentēja sa-
vu skūto pakausi, kas nav ķīmijas terapi-
jas rezultāts, bet brīva izvēle, taču viņa 
balsī izskanēja bailes no vēža. Tas man 
to cilvēku padarīja saprotamāku. Tās 
bailes. Bet jādomā, ka jauno režisoru ie-
cerē nebija tikai šāds psihoanalītiskais 
vēstījums: redz, cilvēki parasti nesaka, 
nemāk, negrib, baidās pateikt, kas vi-
ņiem sāp vai dara laimīgus. Cilvēki spēlē 
lomas, kuras katra sociuma Lielais mar-
ķētājs, «Zīmolvecis» (gandrīz kā no Ibse-
na) uzlipina uz pieres. Un atteikties no 
sava marķējuma spēj tikai ļoti, ļoti stipri 
indivīdi, trakie un lieli mākslinieki. Un 
tagad es pārlēkšu uzreiz uz beigām. 

ariSToTeliS līdzenumā
Problēma jau nav šādā vai citādā teātra 
piegājienā cilvēka dzīves jēgai. Problē-
ma ir asins daudzumā, kas izplūst cauri 
mākslas radīšanas procesam. Viljams 
Folkners teica, ka viņam literatūra ir 
sirdsasins klātbūtne stāstā. Par to pašu 
senos vārdos runā Aristotelis, tēvišķīgi 
mācīdams traģēdijas mākslu. Baigi grūti 
ir pacelt lielu, asins pilnu drāmu, nejau-
ši vai jauši, bet delikāti pieskaroties sve-
šam cilvēkam. Jā, lielie stāsti, iespējams, 
sēž autobusa pieturās, bet pacelt viņus 
līdz Drāmas augstumiem ir, ai, cik grūti! 
Un tad man nozibēja tāda kinematogrā-
fiska vīzija: kā Aristotelis klīst, nu, pie-
mēram, pa Zemgales līdzenumu, lietū, 
miglā, starp biešu lakstiem un meklē. Ko 
viņš meklē?

Pašā galā, lai noskatītos Boļševičkas 
zālēs videoizrādes un performances, es 
nokļuvu pie Voldemāra Johansona no-
organizētās jūras izrādes Slāpes. Stāvēju 
ilgi, kā noburts skatījos milzu viļņos un 
šļakatās. Domāju: jā, nu, tas ir viss, tas ir 
«stiprais». Dzīve un nāve. Asiņu klātbūt-
ne un to mizerablais daudzums katrā no 
mums. Dimensijas un niecība. Tā es stā-
vēju un domāju. Man liekas, ka Aristote-
lim patiktu. 6

 stāvēJU iLgi, Kā nobUrts 
sKatīJos MiLzU viļņos Un 

šļaKatās

edītes kaldoras Bēdas. publicitātes foto 
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Process

viedoKLis 
ragaviņU 
JaUtāJUMā

«ciemiņi» Latvijas nacionālajā teātrī

vaLda čaKare

ritu dramaturga 
Bārnija Norisa lu-
ga Ciemiņi, ko 
Ināra Slucka ie-
studējusi Nacio-

nālā teātra Jaunajā zālē, ir pavisam svai-
ga – 2014. gadā tā piedzīvojusi pirmizrā-
di Londonā Arcola teātrī, saņemot cildi-
nošas atsauksmes gan par dramaturga 
dzīvīgo rakstības stilu, gan par Alises 
Hamiltones režiju.

vecumS vS jaunība
Tematiski Ciemiņi pieder pie t.s. vecu-
ma lugām, kur notikumi (vairāk iekšēji, 
čehoviski surdinēti nekā ārēji, sižetu uz 
priekšu virzoši) savijas ap padzīvojušu 
laulāto pāri – Salsberijas zemnieku Ar-
tūru un viņa sievu Ediju. Katalizatora 
funkciju šajos notikumos veic abu dēls 
Stīvs – privātajā dzīvē un biznesā ne pā-
rāk veiksmīgs apdrošināšanas aģents – 
un viņa nolīgta vecāku pieskatītāja – 
sprigana meitene Keita, kura īsti nezina, 
ko dzīvē gribētu darīt.   

Dzejnieks, prozaiķis un dramaturgs 
Bārnijs Noriss ir patiešām jauns – tikai 
divdesmit astoņi gadi –, bet jau titulēts 
un augstu novērtēts autors. 2014. gadā 
saņēmis kritiķu balvu kā daudzsološā-
kais dramaturgs, ticis nominēts arī ci-
tiem apbalvojumiem, kaut pirmo lugu 
sarakstījis pavisam nesen – 2011. gadā. 
Asredzīgais izrāžu apskatnieks Maikls 
Bilingtons, vērtējot Ciemiņu iestudēju-
mu Arcola teātrī, Norisu dēvē par «au-

tentisku jaunu balsi» un dalās savā patī-
kamajā pārsteigumā, ka tik jaunam cil-
vēkam piemīt izpratne par vecuma stre-
siem un problēmām apvienojumā ar 
vecmodīgu ticību laulības institūtam kā 
mīlestības inkubatoram.

Lugas matēriju veido ikdienas rūpes 
– Artūra darbs saimniecībā un slimības 
piemeklētās Edijas pūles noturēt savu 
ķermeni un apziņu pie noteiktības. 
Progresējoša demence jeb plānprātība, 
kaulu stīvums, urīna nesaturēšana – No-
riss savā dramatiskajā darbā ierakstījis 
pilnu spektru vecuma «izpriecu», par 
kurām cilvēks cenšas nedomāt, pirms 
viņam pašam tās nav kļuvušas par reali-
tāti. Luga šķiet nesteidzīga un klusa, ta-
gadnes rāmo plūdumu tajā iztraucē 
vien atmiņu uzplaiksnījumi Edijas 
dziestošajā apziņā. Turklāt autors nevai-
rās būt sentimentāls, tēlojot abu laulāto 
rūpes vienam par otru, viņu spēju sa-
prasties no pusvārda, māku samierinā-
ties ar otra trūkumiem. Savā ziņā Norisa 
«partejiskums» šķiet pat aizdomīgs un 
tāds kā nodevīgs attiecībā pret savu pa-
audzi, jo viņa attieksmē pret Artūra un 
Edijas pragmatisko dēlu Stīvu jaušams 
nepārprotams nosodījums. Pārtulkojot 
lugas situāciju latviešu kultūras kontek-
stā, varētu teikt, ka autors solidarizējas 
ar vecajiem Indrāniem un nevēlas sa-
prast jaunos.

Seniori un meHāniSkie cālīši
Režisore Ināra Slucka Norisa piedāvā-

tajam garīgo vibrāciju, noskaņojumu 
un psihes stāvokļu reģistram pievieno 
dažus teatrālus akcentus, kam šķietami 
vienmuļajā lauku ikdienas dokumentē-
jumā jāienes disciplinējošs ritms un di-
namika. Izrāde sākas un arī beidzas ar 
to, ka četri aktieri – Ausma Ziemele, Lī-
ga Liepiņa, Arno Upenieks un Jānis 
Priedīte, kuri programmas lapiņā apzī-
mēti ar vārdu «seniori», spēles laukumā 
palaiž mehāniskus rotaļu cālīšus. Uz-
velkamā atslēdziņa sausi nosprakšķ, un 
cālīši cits pēc cita sāk knābāt neredza-
mus graudus. Izskatās smieklīgi un rei-
zē skumīgi, kad, uzvilktajai atsperei at-
slābstot, paklusā grabošā skaņa reizē ar 
kustību apstājas tāpat kā izrādes varo-
ņu līdzšinējā dzīve. 

Izrādes gaitā seniori epizodiski pa-
rādīsies atvērtajā mājas logā un trīco-
šās balsīs vilks melodiju no Selīnas 
Dionas slavenās Titānika dziesmas, 
kurai būs gan praktiskā loma būt par 
Edijas zūdošās atmiņas uzturētāju, jo 
dziesmas vārdus viņa spēj atcerēties, 
gan vispārinošā funkcija raisīt asociāci-
ju ar Titānika grimšanu, kurai tiek pie-
līdzināta Artūra un Edijas dzīves nova-
kare. 

Un vēl. Pirms otrā mehānisko cālīšu 
«uznāciena» izrādes finālā tiek izspēlē-
ta aina, kurā seniori nostājas skatītāju 
priekšā taisnā līnijā. Cits pēc cita viņi 
savelk seju smaidā, liek mugurai sa-
kumpt un pēc tam iztaisnoties, tad pa-
griežas profilā, radot sajūtu, ka tieši tā-
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das kustību sērijas jau kaut kur ir re-
dzētas. Nu, protams, tā ir Pīnas Baušas 
izrāde ar vecajiem dejotājiem Kontakt-
hof, kur no ikdienišķu žestu un kustību 
atkārtojumiem izaug dzīves nenovērša-
mības un absurda tēls.

veļaS mašīna – laulībaS SpoguliS     
Inārai Sluckai pieder arī izrādes sceno-
grāfijas ideja. Spēles laukumu piepilda 
sadzīves tehnika – gāzes plītis, veļas 
mazgājamās mašīnas... Režisore tām 
piešķīrusi simbolisku slodzi, acīmredzot 
iedvesmojoties no lugā ierakstītā Edijas 
un Artūra dialoga, kurā Artūrs atceras, 
cik ļoti viņam paticis visu labot – mājā 
tehniskās ierīces allaž tikušas rūpīgi sa-
remontētas un pēc jaunām nav bijis va-
jadzības. Šī dialoga zemstrāvā neapšau-
bāmi nolasāma paralēle ar Artūra un 
Edijas laulību, kurā arī ir ieguldītas pū-
les, lai to uzturētu dzīvu, nevis pie pir-
majām domstarpībām šķirtos un sāktu 
jaunas attiecības. 

Tālab Ināra Slucka veļas mazgājamo 
mašīnu apaļajos lodziņos – iluminato-
ros ik palaikam liek uzvirmot video-
mākslinieces Katrīnas Neiburgas veido-
tam attēlam, kurā vīrietis pacēlis uz ro-
kām sievieti baltā kleitā, – Edijas slima-
jās smadzenēs kāzu epizode griežas tā-
pat kā kustīgais attēls veļas mazgājamās 
mašīnas logā. Atmiņas uzplaiksnījumi 
izrādē tiek vizualizēti ne tikai ar tehno-
loģiju starpniecību, bet arī dzīvajā plā-
nā. Mājas atvērtajā logā kā kino ekrānā 
parādās gan Artūra un Edijas sāpīgās ta-
gadnes atgādinājums – četri seniori ar 
laika ievilktām grumbām sejā, gan arī 
pagātnes laimes brīži, kurus mēmās ai-
nās izspēlē abi jaunieši – Stīvs un Keita. 

labākie Spēki
Galveno lomu tēlotāju ansambli veido 
teātra labākie pieredzes bagāto un jau-

no aktieru spēki. Lolitas Caukas un Ul-
da Dumpja duets Edijas un Artūra lo-
mā ir filigrāni izstrādāts – sievietes 
smago cīņu pašai ar savu nevarību 
vieglāku dara vīrieša savaldīgais miers. 
Divu pieredzējušu kolēģu un skatuves 
partneru saskaņa smalkjūtīgi ierakstās 
tēlu dzīvēs: Artūrs un Edija klusē vai arī 
runā par visu un neko – starp abiem 
valda saprašanās bez vārdiem. Ulda 
Dumpja plecīgajam Artūram piemīt vī-
rišķīgs spēks un nevairīšanās būt mai-
gam, savukārt Lolitas Caukas Edija 
šķiet visai atskabargaina (jo atļaujas iz-
mantot situāciju, kurā slimība viņu at-
brīvo no nepieciešamības būt pieklājī-
gai), kaut vienlaikus izskatās sievišķīgi 
trausla savā zaļgani rožainajā sīkā raks-
tā apdrukātajā kleitā. Ināras Sluckas iz-
rāde tāpat kā luga tiecas reabilitēt mūs-
dienu sabiedrībā diskreditētos vīrišķī-
bas un sievišķības stereotipus, kuri var-
būt ir ierobežojoši, bet reizē raisa nos-
talģiju pēc sakārtotas, prognozējamas 
pasaules.  

Jaunā paaudze šajā mūža ilgu attie-
cību idilles apstarotajā namā jūtas ne-
veikli. To, ka laiki kopš Artūra un Edijas 
jaunības ir mainījušies, uzsver arī lugas 
autors. Ciemiņš Salsberijas fermā ir ti-
kai viens – aprūpes darbiniece Keita, 
tomēr lugas nosaukumā minēts daudz-
skaitlis – Ciemiņi, jo Noriss par ciemi-
ņu notaksē arī Artūra un Edijas dēlu, 
kurš vecāku mājā nespēj justies kā sa-
vējais.

Jānis Vimba Stīva lomā enerģiski dī-
žājas un klaji demonstrē jaunā vīrieša 
egoismu. Stīvs, kā liekas, cieš no apzi-
ņas, ka citiem šis egoisms ir labi re-
dzams, pat ja viņš censtos to slēpt. Jānis 
Vimba ik pēc brīža «uzsprāgst» – aktīvi 
žestikulē un kliedz, ļaujot nojaust, ka 
vecāku spītīgā pretošanās Stīva plā-
niem viņam šķiet nepārvarami kaitino-

ša. Luga savā ziņā tiešām ir «vecmodī-
ga», jo rāda kā skaužamu un nosodāmu 
ne tikai jaunības narcismu, bet arī to, ka 
dēls slimo māti grib vest uz aprūpes 
iestādi. Izrādes veidotāji ar šo vērtēju-
mu solidarizējas pilnīgi pretēji Rietumu 
seriālos kultivētajai pārliecībai, ka ve-
ciem cilvēkiem nepieciešama viņu 
vienaudžu sabiedrība. Aktiera groteskā 
dīžāšanās un plātīšanās Stīvu diskreditē 
un padara viennozīmīgi plakanu, igno-
rējot to, ka viņam taču ir sava taisnība 
un viņa raksturs nav tikai viņa paša, bet 
arī vecāku un audzināšanas atbildība.

nenoSkaidroTi jauTājumi 
Arī Antas Aizupes vitālā un pievilcīgā 
aprūpes darbiniece Keita, ko kostīmu 
māksliniece Kristīne Abika ietērpusi ko-
ši raibās, palmām un papagaiļiem ap-
drukātās drānās, jaunajā situācijā jūtas 
pagalam neērti. Drudžaini smejas, bārs-
ta nervozus izsaucienus – Ievas Strukas 
kopumā gludajā lugas tulkojumā ausij 
traucējoši izklausās nelatviskotie angli-
cismi Keitas replikās, sevišķi nemitīgie 
«omaigod»i.  Turklāt šķiet, ka vairāk ne-
kā viņas atveidotā varone neērti jūtas 
pati aktrise. Uzdevums būt nemainīgi 
gādīgai un labai pret abiem vecīšiem 
gandrīz divarpus stundu garumā ir grūti 
realizējams, ja tā ir teju vai vienīgā tēla 
darbības līnija. Antas Aizupes Keita tērē 
enerģiju, sirsnīgi apglaudīdama Ediju 
un nemitīgi piesolīdama tēju, bet izrā-
des koordinātēs nenoskaidrots paliek, 
piemēram, tāds svarīgs jautājums kā at-
tiecības starp viņu un Stīvu. 

 Vai Stīvam Keita patiešām patīk, vai 
arī viņš meklē dzīvē jaunu pieturas pun-
ktu tāpēc, ka sieva viņu pametusi? Vai 
Keitai Stīva uzmanība ir svarīga un viņa 
sajūtas vīlusies, sastopoties ar Stīva bez-
dibenīgo egoismu? Varbūt viņai Stīvs ir 
pilnīgi vienaldzīgs un raisa tikai riebu-
mu ar savu lēmumu pārdot fermu un 
nomitināt māti aprūpes namā? Šķiet, ka 
izrādē tiek spēlēts otrais variants, bet tas 
liekas mazāk interesants nekā pieļā-
vums par iespējamām attiecībām, kuras 
neiztur dzīves pārbaudījumus. 

pamaToTi, loģiSki, paredzami
It kā jau viss Ināras Sluckas iestudējumā 
ir pamatoti un loģiski. Izvēlēts grodi uz-
rakstīts literārais pamats un saskanīgs 
aktieru ansamblis. Uldis Dumpis un Lo-
lita Cauka spēlē blīvi un niansēti, jaunie 
aktieri – Jānis Vimba un Anta Aizupe – 
izpaužas plakātiskāk un viennozīmīgāk, 
bet kopumā izrādes vēstījums un veids, 
kādā šīs vēstījums tiek pārraidīts, šķiet 
skaidrs. Varbūt pat pārāk skaidrs. Tāpēc, 
izrādi skatoties, pietrūkst noslēpuma, 
ko minēt, un iestājas zināma vienmuļī-
bas sajūta. Pieņemu, ka stāsts varēja būt 
par cilvēka mūža sarežģīto, neprognozē-
jamo, zūdošā laika likumībām pakļauto 
dabu, tomēr kā dominējošā no izrādes 
izlobās atziņa, ka vecākus ragaviņās vest 
uz mežu, t.i., uz aprūpes namu nav labi. 
Nu, nav jau arī…6

lolitas caukas edija šķiet visai atskabargaina (jo atļaujas izmantot situāciju, kurā 
slimība viņu atbrīvo no nepieciešamības būt pieklājīgai), kaut vienlaikus izskatās 
sievišķīgi trausla. Foto – kristaps kalns
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tēMa. skatītājs un mūžizglītība teātrī

LaKMUss 
rainis

Moto: «Trūkst kailuma, spraiguma un 
erotikas.» (No skatītāja Valentīna S. 
vēstules autorei)

ieva strUKa

irms paužu savas 
domas par tēmu 
Skatītājs un 
mūžizglītība te-
ātrī, precīzi defi-

nēšu problēmu, lai katrs pats var iz-
šķirties, lasīt tālāk vai ne. Grūti pateikt, 
kurš pirmais – teātra mākslinieki un 
vadība vai tomēr skatītāji, bet, šķiet, nu 
jau lielākā daļa cilvēku abpus rampai ir 
sapratuši, ka doties tālāk pa teātra kā 
izklaides žanra taku ir apmēram tas 
pats, kas doties pa skuju taku. Priekšā 
ir vāks un kaps. Strupceļš. Izkonkurēt 
izklaides industrijas daudzveidību nav 
iespējams. Un tas nozīmē neizbēga-
mas atvadas no tās skatītāju daļas, kas 
teātri iekļauj savā izklaides piedāvāju-
mu paketē. Par repertuāra nopietnību 
publiski paziņojuši, manuprāt, nu jau 
visi astoņi valsts un pašvaldību teātri, 
kaut īstenot apņemšanos izdodas ar 
mainīgām sekmēm. 

Pieņemsim, ka Latvijas valdība sa-
dzirdēs teātra direktoru bikstīto un 
skubināto Kultūras ministriju par ne-
pieciešamību pēc proporcionāla un 
adekvāta finansējuma kultūras insti-
tūcijām, tostarp teātriem, kas veic ļoti 
sarežģīto skatītāju izglītošanas darbu 
gan estētiskā, gan lokālpatriotiskā, gan 
humānā, gan sociālā aspektā, jo no-
drošina valsts drošību un attīstību no 
iekšpuses. Tātad, pieņemsim, ka kultū-
rai tiek radīti apstākļi, kas ir tuvu lab-
vēlīgiem, un tai brīdī mēs uzzinām, vai 
mūsu iedomātais skatītājs X, kam ir ap-

nikusi izklaide, vēlas tapt labāks un 
gudrāks ar mākslas palīdzību, vai viņš 
vēlas attīstīties un, ja vēlas, tad kurā 
virzienā. Vērojumi Latvijas teātrī rāda, 
ka situācija ir sarežģīta un jautājums 
par izglītību jeb attīstību attiecas 
tiklab uz bērniem un jauniešiem, kā 
arī uz pieaugušajiem – gan tiem, kas 
aktīvā darba apritē, gan tiem ar sir-
mām galvām, no kuriem daudzi ir abo-
nementu īpašnieki un regulāri teātra 
apmeklētāji. Protams, teātriem ir ār-
kārtīgi svarīgi, lai skatītāju vidū ir at-
audze, lietojot brīnišķīgo demogrāfa Il-
māra Meža popularizēto terminu, un 
tomēr vienlīdz svarīgi ir tas, lai publi-
kas daļa, kas teātri apmeklē tieši šo-
brīd/šogad, turpinātu to darīt rīt un 
pēc gada. Vai un kā ir panākams, lai 
skatītājs kļūst atvērts/atvērtāks pret 
mākslas daudzveidīgumu, un kas vi-
ņam traucē izvēlēties nezināmo, ļau-
ties pārsteigumiem un pārskatīt savu 
viedokli par to, kas ir teātris? Ko iesākt 
ar daudzās mākslas jomās novēroto si-
tuāciju, ka publika pieprasa pazīsta-
mo, kamēr īsti radoši mākslinieki, ne-
miera gari un meklētāji «rok» tik uz 
priekšu un ideālvariantā arī dziļumā, 
soli pa solim pazaudējot to auditoriju, 
kas netiek līdzi, jo... pieņemsim, vien-
kārši nepagūst, ir apjukusi, mākslas 
procesam seko nepietiekami regulāri. 
Vai varbūt māksla dodas turp, kurp, 
pēc sabiedrības domām, tai nebūtu jā-
dodas, pārāk bieži aplūkojot cilvēku kā 
dabas kļūdu, kas nekur tālu no otrās 

pakāpes brālēna pērtiķa nav attīstījies, 
un brīvību izprotot kā atļauju instinktu 
manifestācijai? Vai varbūt otrādi – va-
jadzētu beidzot, pēc 2000 gadiem dzī-
ves kristīgā civilizācijā un vēl dažiem 
tūkstošiem gadu dzīves pirms Mīlestī-
bas mācības, atzīt, ka dubļos mēs mī-
tam un nekādas zvaigznes jeb sarežģī-
tas domu un jūtu kaskādes nevēlamies 
un pat nespējam attiecināt uz sevi? Ka 
gars un dvēsele ir cilvēka prāta izgud-
roti jēdzieni un tātad maija jeb ilūzija? 

gadS ar un bez raiņa
Īsi pēc Uguns un nakts pirmizrādes 
skatītājs Valentīns S. vērsās pie Nacio-
nālā teātra vadības ar lūgumu izskaid-
rot, kāpēc teātrī ir tik maz kailuma, 
erotikas un spraiguma. Īsi pēc Mans 
nabaga tēvs pirmizrādes 2014. gada 
septembrī, kad skatītāju zāle ar katru 
izrādi palika aizvien tukšāka, notika 
četras sarunas ar skatītājiem un reži-
soram Elmāram Seņkovam nācās at-
bildēt uz jautājumu, kāpēc izrādē ir tik 
daudz seksa, lamuvārdu un bezcerī-
bas. Īsi pēc šīs sezonas pirmās Raiņa 
sapņu izrādes mani sasniedza angļu 
valodas skolotājas Vizmas pārdzīvo-
jums, ka visu izrādi nācies sēdēt ar ro-
kām aizklātu seju, jo «to nav iespējams 
skatīties». Īsi pēc Vīnes meža stāstu 
pirmizrādes šā gada martā teātra mā-
jaslapā parādās draudi atteikties no 
abonementa un sāpe par vāju režiju, 
«izrādi balstot tikai uz nebaudāmām, 
klišejiskām seksa ainām un sieviešu 
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dažādu formu degradāciju». Skatītāji 
ļoti bieži nevēlas redzēt teātra izrādi kā 
spoguli šodienas sabiedrībai, jo port-
rets nav glaimojošs. Taču tikpat bieži 
skatītāji norāda, ka viņus kaitina iz-
skaistināta ainava un kur nu vēl izpuš-
ķota valoda vai hiperbolizēta izturēša-
nās, jo «tas nav kā dzīvē». Bet dzīvē šo-
brīd visbiežāk ir kā šausmu filmā ar 
pornogrāfijas elementiem. Jaunieši, 
kas nonāk teātrī pēc skolotāju iniciatī-
vas, ģimenē pilnīgi nesagatavoti teātra 
skatīšanās pieredzei, visbiežāk garlai-
kojas, jo nezina spēles noteikumus. Te-
ātra spēkos nav nodrošināt analogu in-
terneta pasaulei, kas viņiem ir pazīsta-
māka par īsto. Ko šai situācijā darīt te-
ātrim, kam svarīgs ir arī 20 un 25 gadus 
vecs/jauns skatītājs? Visi piemēri ir 
ņemti no Nacionālā teātra repertuāra, 
tomēr situācija Latvijas teātros ir visai 
līdzvērtīga, galu galā arī JRT jau sen 
nav pa kabatai vidusmēra studentam. 
Jo augstāk kritika novērtējusi kādu iz-
rādi, jo mazāk cilvēku to noskatās un 
īsāks tās mūžs. Izņēmumi – un tādi ir – 
tikai apstiprina likumsakarību. Es vi-
sos gadījumos runāju par izrādēm lie-
lajās zālēs. Aizvien biežāk skatītājs sāk 
atgādināt Tīģeri no Vinnija Pūka un vi-
ņa draugiem, kurš ļoti labi zināja, kas 
viņam negaršo, līdzko viņš to vienreiz 
bija pamēģinājis. Un negaršoja viņam 
gandrīz nekas.

Gan Rīga 2014, gan Rainis 2015, gan 
Latvija 2018 ir ļoti pateicīgas ciparu un 
burtu kombinācijas, lai aiz tām paveik-

tu nozīmīgas lietas, arī teātrī. Un tomēr 
kampaņveidīgā pievēršanās nopiet-
niem mākslas mērķiem ir bīstama, jo 
starplaikos maņas nolasīt/uztvert/gri-
bēt/pieprasīt mākslas darbus, kas at-
tīsta un izglīto garu, dvēseli un prātu 
jeb mūsu estētiskās un ētiskās jūtas, 
sastingst un atmirst. Šodien, iziedami 
cauri brīnišķīgai, pat ja kādam apnicī-
gai, pieredzei ar Raini, Aspaziju, viņu 
dzīvi un darbiem, mēs esam ieguvuši 
atskaites punktu, lai mērķtiecīgi un la-
bā nozīmē ambiciozi gatavotos Latvi-
jas simtgadei. Bet mani ļoti biedē 2020. 
vai 2025. gads, kad pašiem būs jāspēj 
saskatīt iekšēji pieturas punkti un ceļa 
stabi un publiski jāspēj tie piedāvāt arī 
citiem. Un varbūt labi, ka Raiņa jubile-
ja bija pirms Latvijas jubilejas. Jo Rai-
nis patiesi ir dziļa aka, no kuras smelt 
un smelt vēl pēc Latvijas simtgades. Ne 
tautu, ne valsti viņš neliek pāri cilvē-
kam, bet viņu gan Rainis aicina attīstī-
ties un mainīties uz augšu un uz skaid-
rību. «Kad es tik tāds sūda nieciņš es-
mu, kas ēd, dzer un paķepurojas, kam 
tad mani tā izrīkot, ka es ko vairāk gri-
bu.» Bez idejas par garīgumu un prāta 
kolosu, par nemitīgu sevis pārvarēša-
nu gaismas virzienā nav jēgas mākslai. 

TēmaS auTori
Bet mākslinieks bez auditorijas tādā 
jomā kā teātris nespēj izdzīvot. Tāpēc 
teātris un skatītāju audzināšana no šū-
puļa līdz pensijas vecumam, manu-
prāt, ir tēma, par kuru ir vērts domāt, 

pat ja manis uzrunātajiem cilvēkiem, 
kuru raksti te seko, īstas atbildes nav. 
Toties ir pieredze. 

Pēteris Trups ar lielām un krāšņām 
lellēm apceļo Latviju un pasauli jau 
vairāk nekā 20 gadus un runā ar pa-
šiem mazākajiem, turoties pie pārliecī-
bas, ka ticība brīnumam un pasakai 
mūsos līdz zināmam vecumam nav iz-
ravējama. Mārtiņš Eihe savās izrādēs 
un festivālā arī runā ar maziem bēr-
niem, bet saskata viņos jaunu un atšķi-
rīgu paaudzi ar cita veida pasaules uz-
tveri. Teātra Dirty Deal Teatro direktore 
Anna Sīle vairākās no savām teātra 
programmām atklāti izmanto izglītību 
konkrētā jautājumā kā mērķi un lī-
dzekli vienlaikus. Aktuālākā no tām ir 
karš mums visapkārt, ko grūti ignorēt. 
Režisors Elmārs Seņkovs pēc izglītības 
ir pedagogs un arī šobrīd audzina jau-
nos aktierus. Tomēr mūsu tēmā viņš ir 
iederas kā tāds, kas uz savas ādas iz-
baudījis sarunas gan ar skolu jaunie-
šiem projektā Kas ir teātris, gan padzī-
vojušiem un pieredzējušiem skatītā-
jiem, kurus aicināja uz sarunām pēc 
izrādes Mans nabaga tēvs, kas, būdama 
nopietni vērtējams mākslas fakts, ne-
piedzīvoja vairāk par astoņām izrā-
dēm. Savukārt režisors Varis Brasla ir 
viens no retajiem māksliniekiem, kas 
noskatās gandrīz visu, kas top Latvijas 
teātrī, tāpat kā Alberta koledžas pa-
sniedzējs un kaismīgs teātramīlis Ar-
mands Kalniņš, ko tādējādi gribas 
saukt par ideālo skatītāju. 6

latviešu bērni īrijā skatās pētera un agitas Trupu izrādi Kliņķīša piedzīvojums



28   teātra vēstnesis 2015/iii

vai teātris 
izgLīto?

Profesija – teātra skatītājs

arMands KaLniņš

ai teātris ir va-
jadzīgs, vai 
bez tā var iz-
tikt? Skaidrs, 
ka visiem tas 

nav nepieciešams. Šajā rakstā mēģināšu 
dalīties pārdomās par to, ko man devis 
teātris un kāpēc tas uzskatāms par labu 
izglītošanās iespēju, kāpēc man šī ilg-
stošā pieredze šķiet tik būtiska.

SākumS (bez gala)
Līdz 16 gadu vecumam par teātri nein-
teresējos, biju pat visai skeptiski noska-
ņots pret izrādēm, arī vectēva mēģinā-
jumi pieradināt pie leļļu teātra vai cirka 
radīja pilnīgi pretēju rezultātu. Vistica-
māk, ar bērniem daudz jārunā pirms un 
pēc izrādes. Pamatskolas laika retie obli-
gātie «kultpasākumi» arī nebija jēdzīgi: 
skatījāmies «neejošas», garlaicīgas izrā-
des, iespējams, neatbilstošas pusaudža 
uztverei, turklāt «barā», kad ne jau uz 
skatuves notiekošais ir svarīgāks. Kino 
gan šķita vērtīgs, jo to apguvu patstāvīgi. 
Vecāki uztraucās, ka kino traucēs mācī-
bām, tā, protams, bija, taču iemācījos 
«laika menedžmentu»: labāk plānot no-
rises, lai varu veltīt pietiekami daudz uz-
manības gan nepieciešamajam, gan in-
teresēm.

Jau vidusskolas laikā padomāju: ja 
reiz izdodas noskatīties interesantas fil-
mas, tad varbūt arī teātrī var atrast ko 
tikpat derīgu. Vienīgais spiediens «kul-

tūras virzienā» šajā laikā – latviešu lite-
ratūras skolotājs Saulītis patiešām īste-
noja «Es jūs piespiedīšu mīlēt Raini», 
paziņojot, ka atkāpsies no skolas prog-
rammas (padomju laikā – būtiska uz-
drīkstēšanās) un visu mācību gadu no-
darbosimies tikai ar Raini. Ibsenu un 
Šekspīru mums bieži būšot iespējams 
iepazīt, bet Raini gan ne (kā izrādījās, 
precīzs pareģojums), turklāt latviešiem 
neesot nozīmīgākas personības. Atzīsto-
ties pārkāpumā, viņš iemantoja cieņu 
un tā vienlaikus atvieglināja ceļu uz Rai-
ņa izziņu. Rezultātā Latvijas teātros 
man joprojām pietrūkst Raiņa, īpaši vi-
ņa lielo lugu iestudējumu. Varbūt Aspa-
zija. Personīgi un Raiņa sapņi, kā arī nā-
kamās sezonas iestudējumu plāni ie-
drošinās interesēties par citiem Raiņa 
un Aspazijas darbiem arī turpmāk? Var-
būt garīgi Latvijā labāk klāsies, ja aktuāli 
un pieprasīti kļūs Jāzepa un viņa brāļu 
problēmu risinājumi? Varbūt mans ap-
galvojums šķitīs smieklīgs, bet padomu 
daudzās aktuālās problēmās var sniegt 
Raiņa izjustais (bēgļi, kolaboracionisms, 
starpnacionālās attiecības, iecietība 
u.c.), ja vien to trāpīgi parāda, tā, lai sa-
protams – «tas ir par mums».

Pirmās nojausmas par teātra iespē-
jamo lomu manā pašizglītībā rosināja 
vecāku draugi, stāstot par kādu izrādi tik 
aizraujoši, ka ieminējos: «Vajadzētu no-
skatīties!» Visai drīz mūsu rīcībā jau bija 
Drāmas un Dailes teātra abonementi 

(tolaik tik grūti iegūstami), kas garantēja 
regulāras izrāžu skatīšanās iespējas; tas 
bija būtisks pavērsiens manā teātra iz-
glītībā. Spožākā šā posma izrāde, kurā 
atskārtu, ka teātrī var būt daudz kas vai-
rāk par sižetu (idejas, tieši nepateiktais, 
atklāti par to, ko parasti noklusē), bija 
Drāmas teātra A. de Misē Lorencačo. 
Spilgta tā laika atziņa: izrādēs mēdz būt 
kas dziļāks, atminams. Drīz pēc tam Te-
ātra dienas aizrāva ar tolaik tik nepiecie-
šamo garīgas izdzīvošanas piedāvājumu 
– ironiju, absurdu, parodijām, ko drau-
gu lokā joprojām novērtējam. Izrādījās, 
vara vairs nešķiet tik bīstama, ja to var 
izsmiet. Krievu drāmas teātrī, vēlāk Jau-
natnes teātrī par nejēdzīgo tolaik vēstīja 
ļoti atklāti. Kopumā visvairāk mani ir ie-
tekmējuši Krodera Liepājas (arī sarunas 
ar skatītājiem viesizrāžu sākumā) un 
Valmieras otrā posma iestudējumi, viņa 
personība, stils.

izklaide vai mākSla, kaS TeāTrī 
izglīTo?
Portālos teātri parasti iekļauj pie māks-
las, bet kino – pie izklaides, taču šāds 
dalījums ir nosacīts. Interesantas ir arī 
skatītāju dažādās sarunas pirms izrā-
dēm, daži citāti: «Mums, vecajiem, arī 
ko vajadzētu!», «Cerams, ka varēs iz-
smieties», «Labi, ka izrādē daudz aktie-
ru, katram būs ko teikt». Var šķist – vai 
tas ir būtiski? Varbūt tomēr teātra jau-
kums ir tā daudzveidībā, spējā gandrīz 

tēMa. skatītājs un mūžizglītība teātrī
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katram sniegt cerēto. Sākotnēji mani 
visvairāk interesēja traģēdijas vai vismaz 
drāmas ar bēdīgām beigām, jo tās satri-
cināja. Taču Skroderdienās Silmačos, ko 
varētu uzskatīt par izklaidi, gan Viesturs 
Kairišs JRT, gan Indra Roga NT atklāja 
neierastu dziļumu. Arī t.s. vieglais žanrs 
var radīt būtisku «prāta kustināšanu», 
šāds pārsteigums nupat gadījās Dailes 
teātrī koncertā Hameleona rotaļas – 
Spanovska ballīte. Šķiet, JRT pirmais 
Latvijā konsekventi īstenoja ideālo izrā-
žu formulu – pēc izsmīdināšanas (nosa-
cīti - izklaides) novest pie nopietnām 
pārdomām (mākslas), pirms tam gan 
vairākās Šapiro izrādēs bija līdzīga pie-
eja. Faktiski jebkura izrāde var izglītot, 
arī nepieņemot tajā paustās idejas.

Pārdomu vērts ir jautājums, vai ska-
tītāju uztverē galvenais ir sižets (prasot, 
par ko ir izrāde, diez vai sagaidīsim at-
bildi, ka, piem., par transcendentālām 
skumjām). Visbiežāk atsauksmēs tiek 
raksturoti izrādes notikumi vai aktieri. 
Pie «klasiska reālisma» skatītāji Latvijā 
radināti gadu desmitiem, to mainīt ne-
būs viegli. Atstāstīt izrādes stāstu citiem 
var, ja tas ir skaidrs, viegli uztverams. 
Pavisam labi, ja iestudējumā ir kāds 
joks, ko citēt. Arī Skroderdienu krāsnij 
jāuzsprāgst tieši tad, kad to gaida. Šķiet, 
ka bieži skatītāji izvēlas vieglāko izrādes 
uztveres ceļu, jo tas neprasa piepūli 
(protams, mēdz būt vilšanās, ja izrāde ir 
pārāk viegla). Kā iemācīties uztvert izrā-

žu idejas, kuras nav didaktiski uzspies-
tas, iestudējumu sarežģītāku struktūru, 
pieņemt to, ka izrādes skatīšanās var būt 
sarežģīts intelektuāls darbs un par uz-
reiz nesaprasto vairāk jāpadomā? Pir-
mais solis – neatlaidība izziņā, nenorai-
dīt neierasto. Manā teātra pieredzē, par 
laimi, samērā agri izdevās uzķert to, ka 
aiz sižeta ir vēl kas svarīgāks, dažbrīd 
uzminams, citreiz – ne visai saprotams. 
Jāpieņem, ka ne vienmēr izdodas «sa-
slēgties» ar kādu labu izrādi subjektīvu 
vai objektīvu iemeslu dēļ. Viena no ma-
nas teātra pieredzes īpatnībām ir tā, ka 
gandrīz nespēju skatīties kādu izrādi at-

kārtoti, jo šādi mēģinājumi parasti ir sa-
gādājuši vilšanos. Šķitis, ka kāds cits ie-
studējums var sniegt vairāk pat tad, ja to 
vērtētu zemāk.

Ir tikai divas izrādes, no kurām esmu 
aizgājis pēc 1. cēliena (pasen), jo pat 
tad, ja notiekošais šķitis nebaudāms, bi-
jusi cerība, ka 2. cēliens atklās iestudē-
juma mērķi (pārsvarā pacietība tikusi 

atalgota, tā ir vēl viena svarīga atziņa). 
Visvairāk smacē depresīvi iestudējumi, 
kuros neizdodas rast cerību stariņu. Nav 
viegli pieņemt, ja teātris tiek apmeklēts 
tikai prestiža dēļ: «inteliģentas profesi-
jas» paradums, no kura nevar atteikties 
(kaut ar nīgrumu), vai korporatīvās «uz-
vedības» standarts: «Šo apmeklē visi!»

ko «māca» aizvadīTā Sezona?
Domāju, ka tā bija vērtīga. Šoreiz mani ir 
būtiskāk ietekmējušas negaidīti daudzas 
izrādes (lieliska forma un saturs): Anti-
gone, Cerību ezers, Equus, Māceklis, 
Migla u.c. Cerību ezers negaidīti dau-

dziem ir bijusi kā mīkla, jo atsauksmes 
par galveno, kas tajā pausts, ir tik atšķirī-
gas. Atkarībā no daudziem faktoriem iz-
pratne par izrādes idejām var būtiski at-
šķirties un katram var būt sava «patiesī-
ba». Protams, izrāde ir par «krieviem 
Latvijā», tās zīmīgā «vide» – no padomju 
laika tapetēm, raupja betona līdz «mūs-
dienīgai» apdarei (vintage, eiroremonts 

Pie «KLasisKa reāLisMa» 
sKatītāJi LatviJā radināti 

gadU desMitieM, to Mainīt 
nebūs viegLi

varbūt Raiņa sapņi iedrošinās interesēties par citiem raiņa un aspazijas darbiem arī turpmāk? lolita cauka – aspazija, 
ivars puga – rainis. Foto – kristaps kalns
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vai tomēr kas cits?), spilgti uzrādot ie-
meslus, kāpēc nav viegli iejusties sa-
biedrībā (formālu šķēršļu maz, bet psi-
holoģiski?). Iestudējumā daudz kas lie-
lai daļai latviešu var būt negaidīts (ie-
spējams, ne īsti saprotams), turklāt 
daudziem «nacionālais» temats, cik 
pārrunāts, var nešķist būtiskākais. Ie-
priekš Nastavševs izbrīnīja ar telpiskās 
realitātes būtiskumu (Jūlijas jaunkun-
dzē un Mitjas mīlestībā nudien dažbrīd 
radās baiļu sajūta, kas saasināja notie-
košā uztveri). Šajā izrādē ievīti ļoti dau-
dzi temati (radoša cilvēka vientulība, 
sarežģītas attiecības ar tuviniekiem, 
pagātne, no kuras tik grūti atteikties, 
u.c.), vismaz kāds «trāpīs» katram. Man 

vissaistošākais šķita veids, kā top izrā-
de: personīgās dzīves faktu apzināšana 
un vispārināšana. Šoreiz režisora 
skaidrojumi līdzēja, bet citreiz autoru 
izteikumi par izrādi var būt pat maldi-
noši. Ļoti iespējams, ka režisors un ak-
tieri izrādēs intuitīvi, neapzināti iekļauj 
arī nenoformulējamas idejas (vai citādi, 
nekā sākotnēji iecerēts), turklāt skatītāji 
tās uztver pavisam atšķirīgi, pievieno-
jot savu pieredzi, emocijas utt., saskatot 
sev vajadzīgo aktualitāti. Tas man šķiet 
īpaši vērtīgi, jo ļauj attīstīt vērīgumu, 
atvērtību, gatavību jaunajam.

Patlaban izveidojusies spēcīga reži-
soru kopa (Laura Groza-Ķibere, Elmārs 
Seņkovs, Viesturs Meikšāns, Valters Sī-
lis, Dmitrijs Petrenko, Mārtiņš Eihe 
u.c., žēl, ka «pazudis» ir Kārlis Krū-
miņš, ļoti savdabīgs režisors), labi, ka 
viņu izrādes ir atšķirīgas, tātad piera-
dina pie teātra dažādības. Tātad Latvi-
jas teātrī ir pieejams spējīgs potenciāls. 
Turklāt sen nebijis: aktīvi dažādās for-
mās tiek paustas politiskās idejas, kam 
vajadzētu ietekmēt sabiedrības politis-
ko briedumu.

Šķiet, ka iejūtīgākam jābūt klasikas 
iestudējumu vērtējumam (nevar no-
pietni domāt, ka kāds spētu pilnīgi 
adekvāti iestudēt klasisko lugu – tā, kā 
«stāv rakstīts»). Domāju, ka atbilstoši 
iestudēt var aktuālās idejas, ja tās rod 
«veclugā», ne tekstu, kas ārēji var šķist 
novecojis. Piemēram, Valmieras teātra 
Zelta zirgs un Romeo un Džuljeta ar vi-
sām «atkāpēm» no tradīcijām (sižeta) 
šķita izglītojoši ļoti vērtīgs ieguvums. 
Ģēnijs nezaudēs, ja no viņa darba tiks 
paņemts šim laikam svarīgākais, kaut 

varbūt tikai daļa no pieejamā. Pārlieci-
na I. Rogas intervijā teiktais, ka sagata-
vošanās klasikas iestudējumam prasa 
vairākus gadus (citējot meitas pusau-
dža gadu izteikumu – «domāšana arī ir 
darbs»). Ja nākamgad katrā teātrī 
mērķtiecīgi tiktu sākta gatavošanās šā-
diem lieliestudējumiem, tad Latvijas 
simtgadē būtu vairāki ievērības cienīgi 
iestudējumi (varbūt līdzētu attiecīga 
mērķprogramma?). Prieks, ka Valmie-
ras teātra jaunās sezonas plānos parā-
dās Gunāra Priedes luga Smaržo sēnes, 
Jaunajā Rīgas teātrī – Māras Zālītes Pil-
na Māras istabiņa, bet «jaunās klasi-
kas» klāstā vēl ir daudz vērtību (piemē-
ram, P. Pētersons), kas var veicināt pa-

audžu sapratni.
Jau ilgāku laiku mani visvairāk 

piesaista procesi Nacionālajā teātrī, 
sākotnēji – Jaunajā zālē, tad Aktieru 
zālē, bet aizvadītajā sezonā arī Lielajā 
zālē (Migla, Vīnes meža stāsti): ne vairs 
tradicionālais t.s. psiholoģiskais reā-
lisms, jo praksē nereti tas ir radījis vi-
sai garlaicīgus produktus. Manuprāt, 
teātrī visintriģējošākais ir fantāzija, iz-
doma, kas parasti neiekļaujas stingra-
jos «reālisma rāmjos». Dailē visspēcī-
gāk parādās aktieru (un noteikti – vēl 
neatraisītais) potenciāls, ko aizvadīta-
jā sezonā sekmīgi izmantoja un attīstī-
ja daudzi režisori (ko mērķtiecīgi vie-
notu repertuārā vēl gan neizdodas sa-
skatīt). Valmieras teātrī vienmēr jūtos 
kā mājās, skatītāji šajā teātrī vienmēr ir 
gaidīti, redzams, ka teātrī sekmīgi tiek 
briedināti jauni spēki. Liepājas un 
Daugavpils teātru stratēģija pārliecina 
(lugu, režisoru izvēle), tomēr taktika – 
ne visai, piemēram, pietrūkst viesizrā-
žu Rīgā; tas gan ļautu paildzināt izrāžu 
«mūžu» (tomēr vērts izrādīt svaigas iz-
rādes), gan piesaistītu tām papildu uz-
manību arī pašu mājās. Negribētos 
piekrist JRT kritiķiem, protams, ka bez 
Hermaņa regulārām izrādēm veidojas 
cits teātris, bet Nastavševa, Š mita (Pir-
mie aplausi!), Ķimeles, Ēča izrādes ir 
nozīmīgas teātra kopainā Latvijā. Var-
būt vispusīgāk vērtēt traucē piera-
dums pie Hermaņa kā JRT būtības (arī 
skatītājiem)? Jaunu aktieru trūkums 
gan JRT var traucēt attīstīties (ne visās 
izrādēs «vecie» var spēlēt «jaunos»). Rī-
gas Krievu teātris visvairāk pārliecina 
ar dažiem krievu klasikas iestudēju-

miem. Neatsverams ir DDT ieguldī-
jums režisoru «pirmo soļu» atbalstā, 
vairums tagadējo līderu sākuši šajā te-
ātrī, bez tādas iespējas Latvijas teātris 
būtu trūcīgāks. ĢIT piesaista ar pie-
vēršanos «citām teātra teritorijām», iz-
veidots skaidrs teātra tēls.

kaS Turpmāk būTu Svarīgi?
Mērķtiecīgi jāatbalsta jaunie talanti. 
Pēc izglītības iegūšanas jebkuram ne-
pieciešama regulāra prakse, faktiski 
par režisora spējām var pārliecināties 
pēc vairākiem iestudējumiem, pirma-
jos vēl daudz kas var neizdoties (izņē-
mums – I. Rešetina pirmais veikums), 
īpaši, ja uzdrīkstēšanās ir gana ambi-
cioza. Jo īpatnējāks talants, jo ilgāk vi-
ņam jāpieradina pie sava stila. Diplom-
darbi liecina, ka veidojas spējīga reži-
soru un aktieru «plūsma», kurai nepie-
ciešams atbalsts (darbs). Var mierināt, 
ka gan jau talants izlauzīs ceļu, bet ne-
var zināt, ko zaudējam neatbalstot 
(dzirdēti daudzi stāsti, ka kāds jaunam 
censonim palīdzējis tad, kad ir grūtāk, 
tad, kad licies – jāmet miers cerībām). 
Mani vienmēr īpaši interesējuši pirmie 
iestudējumi, iespēja saskatīt ko poten-
ciāli talantīgu, uzminēt to, kas varētu 
būt, turklāt trenējot spējas pieņemt 
jauno. Kādā no V. Sīļa pirmajām izrā-
dēm DDT bija tikpat skatītāju, cik ak-
tieru (citi teātri varbūt izrādi atceltu), 
bet izrāde šķita sekmīga un bija sajūta-
ma cieņa pret skatītājiem.

Kas vēl būtu svarīgs teātra izglīto-
jošajā misijā? Ļoti būtiska man šķiet 
Dailes teātra sāktā publiskā diskusija 
par teātra sezonu (pēc S. Radzobes lek-
cijas), šoreiz varbūt gan skatītāji vēl 
nebija pietiekami aktīvi, cerams, ka ci-
ti teātri arī pasāks ko līdzīgu. Nozīmī-
gas šķiet diskusijas pēc izrādes Mans 
nabaga tēvs Nacionālajā teātrī (ak, dis-
kusiju kultūra!), šādas pārrunas būtu 
rosināmas pēc «riskantām» izrādēm. 
Būtu nepieciešams dažādot teātru re-
pertuāru stila, žanru ziņā, lai pieradi-
nātu skatītājus pie daudzveidīgas teāt-
ra izpratnes. Izglītība un kultūra ir cie-
ši saistītas, tāpēc katrā pilsētā, kurā ir 
augstskola, būtu nepieciešams profe-
sionāls teātris. Arī Rīgā pietrūkst vēl 
dažu skatuvju, kurās būtu iespējams 
pilnveidoties jaunajiem režisoriem un 
aktieriem, varbūt Teātra muzejs u.c. 
šai ziņā varētu ko līdzēt?

Nedomāju, ka teātris visiem skatī-
tājiem iemācīs jaunradi, iecietību, līdz-
jūtību un daudzas citas cilvēciski/pro-
fesionāli noderīgas lietas, tomēr mēģi-
nāts nav zaudēts. Nav iespējams precī-
zi novērtēt to, kura izrāde kā mūs ie-
tekmē (arī negatīva vērtējuma gadīju-
mā tai var būt pozitīva ietekme, jo var-
būt «uzrakts» kas tāds, kas personībai 
traucē?). Ne visus teātra izglītojošas lo-
mas piemērus var pieminēt vienā raks-
tā, bet noteikti teātris ir manas mūžiz-
glītības būtisks aspekts, kas gan stipri-
nājis, gan izklaidējis. 6

«cerībU ezerā» Man 
vissaistošāKais šķita veids, 
Kā toP izrāde: Personīgās 

dzīves faKtU aPzināšana Un 
visPārināšana
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irsrakstam 
pārfrāzēju pa-
ša iestudētās 
izrādes Mans 
nabaga tēvs 

nosaukumu. Tā uz Nacionālā teātra lie-
lās skatuves tika nospēlēta tikai astoņas 
reizes, kaut arī visai radošajai komandai 
bija nozīmīga un mīļa. Varu pastāstīt par 
savu pieredzi veidot dialogu ar dažāda 
vecuma skatītājiem, gan iesaistoties 
projektā Kas ir teātris un apbraukājot 
skolas, gan paliekot uz sarunu ar Mana 
nabaga tēva skatītājiem pēc pirmajām 
četrām izrādēm un mēģinot saprast vi-
ņu galēji negatīvās un galēji pozitīvās at-
tieksmes iemeslus.

Skola un TeāTriS
Pirms pāris gadiem Nacionālā teātra 
direktora Ojāra Rubeņa aicināti, mēs 
kopā ar aktieriem Ievu un Kasparu 
Aniņiem un Kristianu Kareļinu, kas 
tikko bija beiguši akadēmiju, izveido-
jām projektu – lekciju Kas ir teātris un 
pabijām astoņās Latvijas skolās. 
Priekšstats par to, kas ir teātris, reģio-
nos un Rīgā, protams, atšķiras. Mazpil-
sētu un lauku skolēniem nokļūšana te-
ātrī visbiežāk ir klases ekskursijas daļa, 
pie kam vismazāk interesantā, jo brau-
ciens autobusā visiem kopā un pusdie-
nas Lido ir daudz aizraujošākas. Vi-
ņiem teātris ir kaut kas tāls. Es, pro-
tams, nevaru līdz galam uzzināt, vai tā 
izrāde, uz ko viņi bija aizbraukuši, ir 
atstājusi kaut kādu nospiedumu, bet 

palika kopējā sajūta, ka viņi uz teātri 
skatās kā uz dīvainu svešķermeni un 
kaut ko mākslīgu. Daļēji tas saistīts ar 
to, ka skolotāji izvēlas repertuārā tādu 
teātra izrādi, ko uzskata par mācību 
palīglīdzekli latviešu literatūrā, nevis 
kādu citu. Bet vēl svarīgāk ir tas, kā un 
vai viņi pēc izrādes spēj jauniešiem iz-
analizēt, izskaidrot izrādi, jo pedagogs 
ir viduspunkts starp jauniešiem un te-
ātri. Līdz ar to pedagogam arī ir jābūt 
diezgan atvērtam skatītājam. Ja viņš 
īsti nevar paskaidrot, tad jaunietis ne-
saņem atbildi. Viņš noskatās, nesaprot 
un pajautā skolotājam, kāpēc, piemē-
ram, Raiņa sapņos mākslinieks izvēlē-
jies pakārt gaļas gabalu. Skolotājs, vis-
ticamāk, apmulst. Viņš var pateikt sa-
vu viedokli, izdomāt, bet nebūtu slikti 

arī zināt, ko gribējis režisors. Tāpēc 
tiem pedagogiem, kas ved bērnus uz 
teātri, jāiegulda pamatīgs sagatavoša-
nās darbs un jāizlasa gan pāris intervi-
jas ar režisoru, gan recenzijas. Manu-
prāt, viss ir atkarīgs no entuziasma. 

Pedagogs, kurš pats mīl teātri, dos ie-
spēju iemīlēt to arī jauniešiem. Vien-
mēr taču var arī piezvanīt uz teātri, sa-
zināties ar režisoru, aktieriem, mūs-
dienu pasaulē mēs esam tik pieejami 
un atvērti, gatavi stāstīt un runāt. Man 
pašam šāda pozitīva pieredze ir bijusi 
ar Juglas skolu, kur esmu bijis ciemos, 
lai runātu par Blaumani. Mēģinu ne-
kad neatteikt, tāpēc ka gribu, lai cilvēki 
nāk skatīties teātri. 

Bet, godīgi sakot, es nezinu, kāda 
kopumā jauniešiem ir attieksme pret 
teātri, tāpēc negribu izteikt secināju-
mus. Patiesībā jauniešus teātros var re-
dzēt, tikai jautājums – ko mēs viņiem 
piedāvājam un kā saprotam viņu do-
māšanu. Es tikko strādāju Homo Novus 
projektā ar jauniešiem izrādē Mii mii 

paaudze – viņi ir ārkārtīgi gudri un in-
formācijas pārpilni cilvēki, lai gan vi-
ņiem ir tie paši naivie jautājumi par 
dzīvi, kas iepriekšējām paaudzēm. Vi-
ņu informācija balstās popkultūrā, ko 
pats vairs nepārzinu, līdz ar to es nezi-

Mans nabaga 
teātris

eLMārs seņKovs

no LieLās sKatUves ar zeLta 
PortāLU KLaUsīties 8 bitU 

MūziKU – tas būtU biJis 
Piesaistes MoMents

tēMa. skatītājs un mūžizglītība teātrī

Par dialogu ar visa vecuma skatītājiem
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nu, ar kādām zīmēm runāt. Ja šīs zīmes 
varētu izmantot laikmetīgā izrādē, 
manuprāt, viņi būtu traki aiz laimes. 
Vienam no šiem jauniešiem rādīju bil-
des no Mans nabaga tēvs. Viņš bija pār-
steigts, ka strādāju uz Nacionālā teātra 
lielās skatuves, un tad es pateicu, ka iz-
mantoju astoņu bitu mūziku. Domāju 
– trāpīšu vai ne. Viņam iepletās acis, 
viņš iesaucās – really? – un teica, ka 
grib to redzēt. Man nācās atzīties, ka 
izrādi vairs nerāda. Ja jaunieši to būtu 
zinājuši, viņi būtu atnākuši kaut vai tās 
8 bitu mūzikas dēļ un pie reizes būtu 
noskatījušies arī stāstu. Tu nezini, kurā 
brīdī mārketingam vajag izspēlēt īsto 
trumpi. No lielās skatuves ar zelta por-
tālu klausīties 8 bitu mūziku, ko viņi 
parasti klausās underground vietās, – 
tas būtu bijis piesaistes moments. Tā 
ka mēs līdz galam nezinām, kā piedā-
vāt to, ko gribam pateikt. 

Bet vispār runa tomēr nav par pa-
audzēm – arī daudzi pieaugušie neuz-
tver Raiņa sapņus, un ir jaunieši, kas 
tos uztver. Jura Podnieka filmā bija la-
ba sentence – jauniešos nav problēma, 
bet jaunieši atspoguļo problēmas, kas 
ir sabiedrībā. Mēs nevaram viņiem 
pārmest, ka viņi ir dumji un viņus ne-
kas neinteresē. Ir jāsaprot, ka viņi ne-
var uztvert stāstus, ar ko nevar identi-
ficēties. Viņi nevar uztvert atsevišķas 
zīmes vai mākslinieciskus paņēmie-
nus, jo viņiem nav tādu mākslas vēstu-
res zināšanu. Tā ir bijis visos laikos. Bet 

jaunietis, kas iet uz izstādēm vai kopā 
ar vecākiem bijis Luvrā, ieraudzītu Voi-
cekā atsauces uz laikmetīgo mākslu un 
būtu sajūsmā un apmierināts, ka viņš 
to zina. 

nevainībaS zaudēšana
Varbūt tas ir kvalitatīvs jaunatnes teāt-
ris, kura mums trūkst. Tas, ko Mārtiņš 
Eihe dara ar Nomadiem. Lai jaunie sa-
prot, ka tur viņi saņems to, ko viņiem 
vajag. Jo viņiem pilnīgi noteikti nevajag 
melodrāmu. Atceros, ka skolas laikā 
skatījos Zvejnieka dēlu, un pats stāsts uz 
mani neiedarbojās, jo neattiecās uz ma-
nām problēmām. Es tikai atceros formu 
un vizuālo bildi. Pirmā «nevainības zau-
dēšana» teātra pieredzē ir ļoti svarīga. Ja 
tā ir ļoti nepatīkama, ir grūti pierunāt 
jaunieti skatīties teātri otro vai trešo rei-
zi, jo apkārt ir tik daudz piedāvājumu. 
Man pašam, protams, liekas, ka Latvijā 
ir tikai teātris. Bet tā nav, ir tik daudz ie-
spēju, kā pavadīt brīvo laiku. Un vēl 
mūsdienu jaunieši ir ļoti godīgi, viņi no-
skatās izrādi un atklāti pasaka – man ne-
patīk, ka tur tēlo. Un, ja tā padomā, slik-
tās izrādēs aktieri tiešām tēlo. Bet, ja viņi 
redz lietas, kas notiek pa īstam, viņiem 
patīk. Kāds jauns cilvēks pēc Antigones 
man teica – par pārējiem es maksātu 
naudu, bet par Maijas Doveikas tēloju-
mu man neceļas roka maksāt. Viņiem 
tas likās tik pa īstam, tāda dvēseliska at-
kailināšanās – ka par šādu lietu nemak-
sā, tad tā jau ir maucība. Labu, īstu teāt-

ri arī jaunietis sajūt. Tā ka viss atkal at-
duras nevis jauniešos, bet labā teātrī.

Kad projektā Kas ir teātris tikāmies 
ar skolēniem, mēs sākumā apspēlējām 
klišejas par to. Prasījām: esat bijuši? – Jā, 
esam. – Nu, kāds ir teātris, garlaicīgs? – 
Jā, garlaicīgs. Tad mēs sākām apspēlēt 
to, kas ir garlaicīgs teātris. Viņi bija pār-
steigti, ka mēs kā teātra cilvēki paši zi-
nām, kas ir tas garlaicīgais. Apstiprinā-
juši, ka teātris var būt garlaicīgs, mēs it 
kā kļuvām vienādi domājoši. Jo arī mū-
su pirmā pieredze, nonākot teātrī, bija 
līdzīga. Un tad sākām ar video materiā-
liem, ar izspēli rādīt, cik teātris var būt 
pārsteidzošs, nesaprotams, kaitinošs, 
provokatīvs. Mums bija formula Teātris 
IR... un tad visādi apzīmējumi. Pat vul-
gārs. Tas viņiem likās neiespējami, līdz 
Ieva Aniņa ar savu stāstu parādīja, kad 
teātris viņai tāds liekas. Ieva rādīja, ka 
dejot puskailai uz skatuves viņai liekas 
vulgāri. Viņi novērtēja mūsu godīgo at-
tieksmi gan pret viņiem, gan profesiju, 
un redzēja, ka tie, kas nodarbojas ar te-
ātri, ir normāli dzīvi cilvēki, nevis kaut 
kādi iedomīgi snobi. 

SarunaS par Tēvu
Man ir ļoti svarīgs dialogs. Gan ar aktie-
riem, gan materiālu. Bet pēc Mana na-
baga tēva man bija nepieciešamība ru-
nāt ar skatītāju, lai šis darbs neizskatītos  
kā augstprātība no manas puses – jo es 
pieļāvu, ka, skatoties izrādi, tā var lik-
ties. Man bija svarīgi pateikt: tas, ko ra-

cilvēki baidās no traģikas. viņi grib, lai iedod skābekli un apsola, ka nemaz nav tik slikti. bet ja nu ir tik slikti? bruno –  
ģirts jakovļevs izrādē Mans nabaga tēvs.  Foto – kristaps kalns
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dīju, ir tieši tas, ko gribēju pateikt, tas 
nav pašmērķīgs mākslas fakts. Un vēl 
man bija svarīgi saprast, kā cilvēki uz-
tver to, ko redzējuši. Biju tik pārliecināts 
par šo darbu un par savu komandu, ka 
man nebija bail iziet publikas priekšā. 
Un es skaidroju. Un pēc sarunas palika 
vieglāk. Gan man, gan, varu derēt, arī vi-
ņiem. Jo viņi tiešām sāka domāt. Manā 
nabaga tēvā bija mākslinieciskie paņē-
mieni, kas neizbēgami izraisa kaut kādu 
pretreakciju, ka pat negribas saprast. 
Pieņemu, ka pēc šīm sarunām cilvēkos 
kaut kas palika. 

Turklāt arī saņēmu ļoti daudz labu 
vārdu: mums patīk, ka jūs eksperimen-
tējat, mēs pat atbalstām, ka jūs to darāt, 
– un to teica ļoti pieredzējuši teātra ska-
tītāji. Un es sajutu, ka drīkstu, ka man uz 
to ir pilnīgas tiesības. Galu galā eksperi-
ments ir viss, ko tu sāc darīt pirmo reizi, 
no jauna. Eksperiments ir katrs tavs 
darbs. Vai, saliekot kopā to un šito, kaut 
kas notiek vai nenotiek? Cita luga, citi 
aktieri, nav iespējams kaut ko uztaisīt 
tādu pašu kā iepriekšējo.

Protams, sapratu, ka skatītājam izrā-
des beigās ir jāiedod tas svaigais gaiss: 
tu drīksti pateikt, ka viss ir slikti, bet ir 
jāiedod skābeklis, lai skatītājs vēl var no-
iet kādus metrus vai kilometrus tālāk. 
Lai gan tieši pēc izrādes Mans nabaga 
tēvs skābeklis varbūt arī nebija nepiecie-
šams. Lai viņi bišķi pasmok un saprot. 
Cilvēki baidās no traģikas. Viņi grib, lai 
iedod skābekli un apsola, ka nemaz nav 

tik slikti. Bet ja nu ir tik slikti? Tai brīdī tā 
jutos, un tā es sapratu to, kas te tagad 
piepildās – ES bojāeja, Eiropas nolaupī-
šana. Tai brīdī neviens par to negribēja 
dzirdēt, jo tuvojās vēlēšanas un katrs 
gribēja vēl kaut ko sagrābt. Protams, šī 
izrāde nebija zāles, tā bija diagnoze. Un 
kurš tad no ārsta kabineta pēc diagno-
zes noteikšanas iziet laimīgs? 

TrīS lieTaS viSām paaudzēm
Man ir viegli runāt ar manas vecmā-
miņas paaudzi, jo jūtos ļoti stabili – es 
varu būt muļķīgs, nezināt, būt tāds, 
kāds esmu. Veci cilvēki ar savu piere-
dzi mani nomierina. Varbūt visgrūtāk 
ir runāt ar savu paaudzi. Bet visintere-

santāk, protams, ir runāt ar jauna-
jiem, jo visu laiku esi tādā uzmanībā. 
Viņi tevi skenē un pārbauda, viņi pēta, 
kas esi, kāpēc tu tā domā. Viņi var arī 
paņemt no tevis, ko tu gribi, un pat to, 
ko negribi. Viņi izmanto tos vārdus, 
kurus izmanto tu, – tāds švammītes 
princips. Tad paliek mazliet bail, jo ir 

atbildība, un bail arī viņus nesaprast.
Galu galā mākslā ir tēmas, ko var ap-

zināti izmantot, lai vienotu visu paau-
džu skatītājus. 

Vecāku mīlestība. Mīlestība pret ve-
cākiem. Tā ir visspēcīgākā. Ar to parasti 
vislabāk var spēlēties, jo tas visus aiz-
skar, visiem ir kaut kāda pieredze. Pat 
tad, ja vecāku nav, arī tā ir pieredze, kas 
uz tevi atstāj ietekmi. Arī aktiermeistarī-
bā ir daudzas metodes, kurās tiek iz-
mantota emocionālā pieredze attiecībās 
ar vecākiem. Jo laiks, ko pavadi ar vecā-
kiem, kamēr audz, ir vesela dzīve, no-
pietns posms. Un, kad sāc šajās lietās 
rakņāties, parādās tik daudz interesantu 
stāstu, un tie visi ir emocionāli. Tātad 

tas spēj vienot arī izrādē. Identitātes 
jautājums – kas es esmu. Arī septiņga-
dīgs bērns var nopietni pajautāt: kas es 
esmu? Un jautājums par dzīves jēgu. 
Lūk, trīs lietas, kas vienādi uzrunā mūs 
visus. Bet, lai cik neticami tas izklausī-
tos, mīlestība tā neuzrunā. Mīlestību 
katra paaudze saprot savādāk. 6

gaLU gaLā eKsPeriMents ir 
viss, Ko tU sāc darīt PirMo 

reizi

Manā nabaga tēvā bija mākslinieciskie paņēmieni, kas neizbēgami izraisa kaut kādu pretreakciju, ka pat negribas saprast. diāna 
– zane jančevska, jāzeps – ivars puga. Foto – kristaps kalns
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Kara 
PiezīMes

ddt pieredze sociālajā teātrī

anna sīLe

ad 2014. gada 
pavasarī devā-
mies uz Maska-
vu spēlēt Na-
cionālā attīstī-

bas plāna viesizrādi festivālā Zelta mas-
ka, uz ielām reklāmu stendos ieraudzī-
jām skaistu un vīrišķīgu karavīru attēlus. 
Tie it kā deva Krievijas sabiedrībai ap-
jausmu, ka viņi ir drošībā un pasargāti, 
turklāt šie karavīri ir arī gatavi cīnīties 
par krieviem nodarītajām netaisnībām 
ārvalstīs. Plakāti vēstīja – «Мир, кото-
рый мы защищаем...»1. Savukārt es, at-
griezusies Latvijā, vairs nejutos droši. 
Krievijas militārajiem spēkiem neatkāp-
joties no Krimas un turpinot tālāku ceļu 
Ukrainā, aizvien reālāka kļuva iespēja-
mība, ka šie attēlos redzētie karavīri va-
rētu atdzīvoties un apciemot arī mūsu 
mājas. Arī lielākā daļa no Latvijas plaš-
saziņas līdzekļiem sēja neziņu un bailes, 
ka manis pieredzētā, salīdzinoši mier-
pilnā pēdējo trīsdesmit gadu vēsture 
turpmāk var krasi mainīties.

Šīs bailes, neziņa un apjukums, kā 
arī vienkārša empātija pret Ukrainā dzī-
vojošajiem cilvēkiem rosināja Dirty Deal 
Teatro (DDT) meklēt veidu, kā reaģēt uz 
šo situāciju. Mums, protams, nebija ilū-
ziju, ka viens mazs teātrītis spētu pār-
traukt karu. Bet teātris ir vieta, kur 
mākslinieki un skatītāji var apmainīties 
ar enerģiju un pieredzi. 

Neviens no deviņiem dramatur-
giem, kas piedalījās projektā Kara piezī-
mes, tiešā veidā nebija saskāries ar karu, 

bet izdomāt notikumus, kuros nevar at-
rast īstumu, mums šķita lieki. Tādēļ kat-
ram dramaturgam tika dots uzdevums 
vienu mēnesi pētīt plašsaziņas līdzekļos 
publicēto informāciju par karu Ukrainā 
un iedziļināties cilvēku dažādajā at-
tieksmē pret to, lai radītu tekstus, kas 
dokumentē šā laika sabiedrības vērtī-
bas. Lai teksti varētu sasniegt pēc iespē-
jas vairāk interesentu, reizi mēnesī tika 
veidoti publiski lasījumi, kurus īsā laika 
posmā iestudēja katru reizi cits režisors 
un aktieri.

Šādā veidā teātris izmantoja savā rī-
cībā esošos mākslinieciskās izteiksmes 
līdzekļus, lai pateiktu savu sakāmo. To-
mēr šī tematika bija un vēl joprojām ir 
tik ļoti aktuāla, ka šķita būtiski runāt ar 
skatītājiem ne tikai mākslas valodā, bet 
arī nepastarpināti. Lai sarunas būtu rai-
tākas un daudzveidīgākas, DDT draugi – 
fonds par atvērtu sabiedrību DOTS – 
pēc katra lasījuma organizēja diskusiju, 
kurā aicināja piedalīties sabiedrībā pa-
zīstamus viedokļu līderus, kā arī māksli-
niekus, kuri konkrētajā mēnesī veidoju-
ši lasījumus.

Projekta Kara piezīmes pasākumu 
otrajā daļā – diskusijā – skatītājs kļuva 
par dalībnieku, kurš pilntiesīgi varēja iz-
teikties gan par redzēto teātra teksta la-
sījumu un tajā izvirzītajām tēmām, gan 
par savu attieksmi pret karu Ukrainā un 
tā atainojumu dažādos plašsaziņas lī-
dzekļos. Šajos septiņos vakaros mēs va-
rējām apmainīties ar informāciju un 
viedokļiem, cienot to dažādību. Teātra 
nelielās ietilpības dēļ lasījumus katru 
mēnesi varēja apmeklēt vidēji sešdesmit 
personas, bet, lai nodrošinātu iespēju 

piedalīties arī citiem, lasījumi tiešraidē 
tika translēti Latvijas lielākajā informā-
cijas aģentūrā un vadošajā ziņu portālā.

Atklājums, ko man sniedza šis pro-
jekts, bija tas, cik aizrautīgi var sarunā-
ties savstarpēji pilnīgi nepazīstami cil-
vēki, kurus vieno vēlme pārtraukt var-
darbību. Šajās lasījumu diskusijās bieži 
dzirdējām stāstus no cilvēkiem, kas ne-
sen bijuši Ukrainā un ieraudzījuši, kā-
dām grūtībām ir jātiek pāri šīs zemes ie-
dzīvotājiem, tostarp atklājot arī diezgan 
neglaimojošus faktus par turienes poli-
tiskajām un sadzīves norisēm. Tādējādi 

atKLāJUMs biJa tas, ciK 
aizraUtīgi var sarUnāties 

savstarPēJi PiLnīgi 
nePazīstaMi ciLvēKi

tēMa. skatītājs un mūžizglītība teātrī
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Personīgi stāsti Par 
ciLvēKieM atKLāJ MUMs 

JaUnUs veidUs, Kā aPzināties 
sevi Kā daļU no sabiedrības

Kara piezīmju mērķis bija ne tikai apko-
pot dažādas kara balsis deviņu drama-
turgu tekstos, bet arī veidot platformu, 
kur skatītājam sniegta iespēja būt aktī-
vam sabiedrības loceklim un izteikt sa-
vu viedokli ne vien ģimenei un drau-
giem, bet arī publiski, šādi veicinot sa-
biedrības iesaisti sociāli un politiski no-
zīmīgos procesos Latvijā. 

Šajos lasījumos DDT un fonda DOTS 
mērķis nebija mainīt kāda viedokli, bet 
gan aicināt veidot savu personīgo vērtē-
jumu un redzējumu par savu un sabied-
rības cilvēcību. Mēs sadzirdējām dažā-
du cilvēku pieredzes stāstus par apkār-
tesošo neiecietību un par veidiem, kā ar 
to cīnīties. Tāpat kā bēgļu krīzē Eiropā, 
šajā karā ir būtiski skatīties nevis uz lie-
lām ļaužu masām un grupējumiem, ku-
riem ir katram sava taisnība, bet uz kon-
krētiem cilvēkiem, kam politiskie kon-
flikti un/vai fundamentālisms atņem 
mājas un iespēju dzīvot netraumētā sa-
biedrībā.

Man šķiet, ka personīgi stāsti par cil-
vēkiem un to vērtībām atklāj mums jau-
nus veidus, kā apzināties sevi kā daļu no 
sabiedrības. Lai tos atklātu arvien no 
jauna, Dirty Deal Teatro pārsvarā veido 
jaunās oriģināldramaturģijas iestudēju-
mus, kuros reizēm aicina piedalīties arī 
skatītājus, kā arī rīko dažādus citus pa-
sākumus ar publikas iesaisti. Turpmāk 
minētie piemēri palīdzēs uzskatāmāk 
parādīt, kā veidojusies ideja par teātra 
tekstu lasījumiem Kara piezīmes.

2011. gadā Dirty Deal Teatro sāka or-

ganizēt jauno dramaturgu lasījumus 10 
min. slavas, ko tagad jau vairākus gadus 
savā paspārnē pārņēmusi Latvijas Dra-
maturgu ģilde un biedrība Darbnīcas. 
Šajos lasījumos dramaturgi uzstājās ar 
savas iesāktās lugas pirmajām 10 lappu-
sēm un sižeta īsu atstāstu. Skatītājam bi-
ja iespēja jautāt par nesaprotamo un ie-
teikt lugas tālākās attīstības scenārijus, 
tādējādi iesaistoties radīšanas procesā. 
Jāmin, ka skatītāji šo iespēju daudzkārt 
izmantoja, ar saviem papildinājumiem 
padarot lugu sižetus dzīvākus, realitātei 
atbilstošākus un spraigākus. Savukārt 
autoriem šis projekts deva iespēju no-
vērtēt, kā viņa vēl nepabeigto darbu un 
tā tēmu uztver skatītāji, apejot režisora 
iespējamās teksta interpretācijas. 

2013. gadā režisori Kārlis Krūmiņš, 

Dmitrijs Petrenko, Valters Sīlis un 
Andrejs Polozkovs veidoja pasākumu 
ciklu Vakara brokastis, kur pie galdiem 
ar pašceptām siermaizēm, pankūkām 
un tēju skatītājs tika aicināts klausīties 
jauno režisoru vērojumus par politiski 
aktuālām tēmām, katram ieņemot at-
šķirīgu nostāju un izmantojot gan sa-

vus, gan plašsaziņas līdzekļos pieeja-
mos argumentus. Šajā ciklā tika runāts 
par demokrātijas nepieciešamību un 
mazspēju, par to, vai latviešiem nepie-
ciešams eiro, par vēlēšanu laiku, kad vi-
su partiju solījumi paliek radikālāki, utt. 
Šīs sarunas daļēji varētu dēvēt par per-
formancēm, kas aicināja skatītājus lasīt 
ne tikai savu mīļāko avīzi, bet arī palū-
koties apkārt un pamēģināt izprast ma-
zāk dzirdamos un redzamos viedokļus. 
Projekts bija arī iespēja skatītājiem dalī-
ties savos stāstos par to, vai mēs sevi ap-
zināmies kā politiskas būtnes. Vakara 
brokastīs valdīja savstarpēja atklātība, 
kāda var būt tikai «virtuves sarunās», to-
mēr šie pasākumi veicināja iespēju pub-
liski paust savu politisko nostāju, 
daudzkārt atrodoties vienā telpā ar pil-

nīgi pretējas pārliecības cilvēkiem un 
mēģinot visiem kopā apzināties, ka ik-
viens no mums ir daļa no politiskajiem 
procesiem, kurus varam ietekmēt.

Teātra tekstu lasījumi Kara piezīmes, 
kas norisinājās no 2014. gada decembra 
līdz 2015. gada augustam, bija nākamais 
solis šajā mūsu darbības virzienā – tas 

Skats no Kara piezīmēm Nr. 3. centrā – artūrs putniņš. Foto - igors kuzņecovs
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bija projekts, kas vienlaikus arī atstās 
laikmeta liecību par latviešu oriģināl-
dramaturģiju un tās kvalitāti, kā arī da-
žādiem skatījumiem uz neseno vēsturi. 

Savukārt šosezon vēlamies turpināt 
iepriekš minētajos projektos iesākto, 
dodoties pie cilvēkiem uz viņu telpām 
(birojiem, lekciju zālēm utt.), lai tur vēs-
tītu mākslinieciski augstvērtīgus stāstus 
par neiecietību Latvijas sabiedrībā. Šo 
stāstu galvenie varoņi un arī izpildītāji 
būs, piemēram, vardarbību piedzīvoju-
šas sievietes, citādas ādas krāsas cilvēki, 
no diskriminējošas likumdošanas cietu-
šas personas un citi neiecietības upuri. 
Ar šo izrāžu palīdzību skatītāji tiks aici-
nāti rīkoties aktīvāk, veicināt cilvēcību 
ar visiem mierpilniem paņēmieniem, 
kas vien ir pieejami. Skatītāju reakcija 

uz stāstīto mums pašiem būs jauna pie-
redze un izaicinājums, jo tas nozīmēs 
iziet ārpus sava ierastā skatītāju loka. 
DDT skatītājs, kas apmeklē mūsu teātra 
namu, visbiežāk ir informēts un, domā-
jams, labi saprot, ka nāk uz vietu, kur 
varēs iegūt jaunu pieredzi. Tas nozīmē 
ne vien jauno profesionāļu darbus, kas 
vienmēr ir kā «kaķis maisā», bet arī ie-
spēju, ka atsevišķos pasākumos tiks gai-
dīta skatītāja līdzdalība, pret ko parasti 
arī netiek iebilsts. Tā kā esam mazs teāt-
ris ar nedaudzām skatītāju vietām, tad 
varu uzskatīt, ka mūsu skatītāju loks ir 
īpašs, jo viņi ir gatavi pieņemt jaunus iz-
aicinājumus laikmetīgās skatuves māks-
lā. Mēs nevaram prognozēt, cik ļoti var 
atšķirties tādu cilvēku reakcijas, kas nav 
pazīstami ar DDT.

DDT nevar veikt mērījumus, vai 
kāds no mūsu veidotajiem projektiem ir 
licis skatītājam, izejot no teātra telpām, 
pieņemt citādus lēmumus vai citādi 
skatīties uz norisēm kultūrā un sabied-
rībā. Paužot savu pārliecību, mēs ne-
drīkstam nodarboties ar propagandu, 
tādējādi klaji un nepatiesi ietekmējot 
cilvēka domāšanu. Taču mēs varam dot 
iespēju aktīvāk domāt par notikumiem 
un stāstiem, kas atainoti uz skatuves. 
Un šajā ziņā teātra māksla, kas piesaista 
tik daudzus Latvijas cilvēkus, ir viens no 
lieliskākajiem veidiem, lai visdažādāka-
jās formās un satura bagātībā skatītāju 
rosinātu iedziļināties un izvērtēt.6

1Miers (arī – pasaule), ko mēs aizstāvam – krie-
vu val.

Kara piezīmes Nr. 1.  Sanita pušpure un marta grase. Foto – valdis kauliņš
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ar LociņU veLK 
Pa viJoLi, nevis 

otrādi 
ar režisoru vari braslu sarunājas 

asja svarinska

urnāla tēma ir 
orientēta uz skatī-
tāja pozīciju. Varis 
Brasla ir ne tikai 
skatītājs, ņēmējs, 

patērētājs, viņš pats ir arī radītājs, de-
vējs. 

Kādā valodā šodien runāt ar/par 
laiku? Mūsu paaudze, kas nāk no pa-
domju vides, – esam taču apraduši ar 
Ezopa valodu.

Valoda ir ļoti būtiska. Man bija ļoti 
jauks kolēģis Dailis Rožlapa, un viņš reiz 
stāstīja: «Vienu rītu pamostos, un tā gri-
bas mālēt, bet mājās nav krāsu, ņemu 
zābaksmēru, zobu pastu, tomātu bieze-
ni... Uztaisīju ļoti labu bildi.» Kaut kā 
trūkums, kāda nopietna barjera pie-
spiež rezerves pogas, liek cilvēkam mek-
lēt kādu negaidītu risinājumu. Var no-
tikt lielāka atklāsme nekā tad, ja tev viss 
ir. Esmu audzis, audzināts, runājot Ezo-
pa valodā. Un es, protams, neesmu vie-
nīgais, kas laikmetu griežos apjuka. Kā 
no skatuves lamāt prezidentu vai kādu 
citu, ko vien gribi...

Kur brīvībā ir tās robežas, ko nevar 
pārkāpt?

Palieku pie tā, ka sieviete ir daudz 
pievilcīgāka, saistošāka tad, kad viņai ir 
kaut kas mugurā. Arī vīrieša un sievietes 
attiecībās ir jābūt kādām guļamistabas 
durvīm, kas ir ciet. Ja visu nosauc savā 
īstajā vārdā, manuprāt, tas ir pliekani, 
banāli. Arī brīvībā jāievēro šā brīža pa-

mati – hierarhijas kāpnes. Brīnišķīgi, ka 
var atļauties par prezidentu pasmaidīt, 
bet nedrīkst pazemot. Lai kā esmu šo 
cilvēku iepriekš vērtējis, bet, ja prezi-
dents nāk zālē pa durvīm iekšā, es apzi-
nos, ka tas ir manas valsts prezidents. Tā 
ir manas valsts himna. Nepieņemu ne-
kādu ķengāšanos par savu zemi. Dažs 
vīzdegunīgi jautā: nu, kas mums ir? Vai 
mums ir nafta? Vai mums ir kalni? Nu, to 
es vienkārši nepieņemu. Tāpat kā agre-
siju sadzīvē, arī mākslas darbā, ja tai nav 
pamatojuma, tā sakot, agresiju agresijas 
vārdā. Kautiņu, lai tas būtu ilgs un asi-
ņains.

Vai piekrītat tam, ka teātris mai-
nās?

Grūts jautājums, jo līdz ar vēsturisko 
kūleni, jo sevišķi pēc iestāšanās ES, ne-
pareizi būtu teikt, ka tiek prasīta, tomēr 
bieži tiek gaidīta nonivelēšanās. Tas ir 
ceļš uz kosmopolītismu, uz savas patī-
bas noliegšanu, iepludināšanu visā ko-

pējā. Nezinu, cik daudz tajā jaunajā do-
māšanā ir pārliecības, cik daudz vēlmes 
izpatikt tam, kas raksta, un tam, kas ska-
tās. Teātris mainās noteikti, mainās arī 
skatītājs, bet es mulstu, vai tas nāk pilnī-
gi organiski, kā dabisks teātra attīstības 
process, vai tiek iespaidots ar šo saukli 
«moderni». Pārlekšana laikmetos, stilos 
un tamlīdzīgi dažreiz ir ļoti trāpīga, bet 
lielākoties to uztveru kā tukšu oriģinali-
tātes meklēšanu, spekulāciju. Man šķiet, 
ka šis ceļš ir saforsēts, nesagatavots. Ar 
varu uztiepts, izštukots, lai tik būtu par 
ko brīnīties, runāt, bez pamatojuma 
materiālā, situācijā... Jā, toties pārstei-
gums liels.

Kā tie slavenie runājošie akmeņi, kas 

tika sarūpēti kultūras dienām Francijā. 
Nezinu, kādu tekstu šie bumbuļi runāja 
franču valodā, bet nabaga francūžiem 
bija jāvērtē tas, kas viņiem jau bija pa-
gātne, kas jau bija redzēts pirms gadiem 
30 ASV Disnejlendā. Provinciāli ir apgal-

rePertUāra teātri tiešāM 
reizēM strādā Kā Mašīna. ir 

PirMizrāde, bet JaU nāKaMaJā 
dienā atKaL toP JaUna izrāde

tēMa. skatītājs un mūžizglītība teātrī



38   teātra vēstnesis 2015/iii

vot, ka tas, lūk, ir moderni. Modernais 
bieži ir labi aizmirsts vecais.

Nu, nevar prasīt no latviešu teātra, 
kas strādā ar 120 motora apgriezieniem, 
lai katra nākamā izrāde taptu kā pārstei-
gums. Tas nav iespējams. Katrā olimpi-
ādē nevar krist pasaules rekordi. Nevar. 
Taču repertuāra teātri tiešām reizēm 
strādā kā mašīna. Ir pirmizrāde, bet jau 
nākamajā dienā atkal top jauna izrāde. 
Ir jābūt kādam starpposmam, atelpai, 
kurā vari atiet un kaut ko sev piespēkot 
klāt. Paklausīties, palasīt, kaut vai pa-
makšķerēt.

Vai pats vēl makšķerējat?
Jā, bet šovasar īsti nesanāca. Varu 

vienīgi pameditēt par to, ko gribu. Ne-
vienam nav vairs laika. Ezopa valodas 
laikos, ja kāds bija dabūjis retu lasāmo, 
tas gāja no rokas rokā. To visu gribējās 
pārrunāt. Šodien teātrī visi skrien, nav 
pārmantojamības, trūkst vakarēšanas, 
kuras nevis kāds organizē, bet tās dabis-
kās pulcēšanās ap personību. Kā Olis 
[Oļģerts Kroders] teica: «Neaizmirstiet, 
mīļie, ka mēs esam latviešu teātris.» Bet 
varbūt es dzīvoju tā sāniski, nelienu iek-
šā. Varbūt viens pret vienu tas notiek.

Vai ir bijis tā, ka kādreiz aizejat iz-
rādes laikā?

Pat ja ir gribējies, to nevaru viena 
apstākļa dēļ, jo zinu, ko tas maksā tam, 
kas ir uz skatuves (pieļauju, ka mani 
kāds no skatuves var pazīt). Viņu, ne se-
vis dēļ. Viņu dēļ es arī pārdzīvoju recen-
zijas. Ja iziet no izrādes pozīcijām un pat 
norāda, kur aizgājis «autā», tad var raks-
tīt ar vislielāko asumu. Bet, ja rakstītājs 
pats iestudējis izrādi savā galvā un salī-
dzina to ar manējo, tad taisi pats, bet 
rakstīšu es. Dažu pēc pirmā uznāciena 
ieliek ģēnijos, dažu pilnīgi noraksta. Es-
mu redzējis, kādas tam ir sekas. Rakstī-
tājam, tāpat kā režisoram, ir jāmīl aktie-
ris. Var par savu bērnu teikt, ka viņš ir 
niķīgs, un domāt, kā to niķi izsist laukā, 
aiz mīlestības, nevis aiz vēlmes apmai-
nīt pret citu bērnu.

Ir bijušas mūsu teātrī neveiksmes, 
pat katastrofālas, bet tās ir likumsakarī-
gas, ja meklēts vienīgi pārsteigums. Skat, 
ko izdomājis! Negribas skatīties, ja man 
liek risināt rēbusus ar viltus daudznozī-
mību, pretenziju uz dziļumu. Esmu mā-
cīts, ka galvenais ir izpētīt autoru, sa-
prast, ko viņš ir gribējis teikt, un tad var 
iet ar viņu konfliktā. Man vienmēr ir bi-
jis interesants autors un dzīvā cilvēka 
pārtapšanas moments. Tas, ko Kaspars 
Znotiņš izdara ar Ziedoni. Skaties un do-
mā, kā tas notiek. Tas patiesi ir pārstei-
gums. Alvis Hermanis ir ļoti oriģināls un 
profesionāls cilvēks. Viņa Tēvi Vīnes 
Burgteātrī. Šķiet, tik vienkārši. Cepuri 
nost. Noskatījos ierakstā Aloiza Cim-
mermaņa Zaldātus, burtiski piespiedu 
sevi noskatīties līdz galam, lai saprastu... 
Ārprāts. Kā to visu var izdziedāt un kā to 
visu var savākt vienkopus! Un tagad at-
kal negaidīta kombinācija. Barišņikovs 
ir, Brodska dzeja arī ir. Kā to salikt kopā? 
Nekādā gadījumā pelēcības tur nebūs.  

Izrakstīju Spēlmaņu naktij nomi-
nētās izrādes. Vai esat no tām kaut ko 
redzējis?

Kirila Serebreņņikova Raiņa sapņus 
Nacionālajā teātrī. Tur ir fantāzija, labi 
aktieru darbi, manuprāt, nav pretrunu 
ar Raiņa būtību, tomēr tāds etīžu savirk-
nējums ar dažādiem piegājieniem. Jeb-
kurā gadījumā kā notikums teātrī tas ir 
interesants, bet izrāde, manuprāt, nav 
pelnījusi tik lielu rezonansi.

Mani izbrīnīja, ka nepamanīta pali-

kusi, manuprāt, ļoti laba izrāde Kāds 
pārlaidās pār dzeguzes ligzdu, ko Dailes 
teātrī taisīja bulgārs Aleksandrs Mor-
fovs. Visos līmeņos tik profesionāli, ap-
brīnojami organiski aizpildīta lielā ska-
tuve, šis milzīgais lidlauks. Izrāde uz 
mani iedarbojās ļoti emocionāli. Jēgpil-
na, patiesi dziļa izrāde. Lieliski aktieru 
darbi, tik niansēti, dziļi. Man aktieris ir 
svarīgs. Tad es kļūstu par ļoti emocionā-
lu, puņķainu skatītāju. 

Lauras Grozas-Ķiberes izrāde 1984 
Liepājas teātrī. Ļoti žēl, neesmu redzē-
jis. Biju domājis par Orvelu. Ļoti intere-
sē, ko var iztaisīt no šī materiāla. Bet tas, 
ko viņa izdarīja ar aktrisi Agnesi Jēkab-
soni Piafā – tas ir vēsturē ierakstāms. Vi-
ņai ir suņa deguns uz aktiera izvēli. Re-
žisore jūt materiālu. Pat pārsteiguma 
elementi, kaut kādi netradicionāli piesi-
tieni nekaitina, tie nav spekulatīvi.

Kuru vēl no jaunajiem režisoriem 
nosauktu?

Elmārs Seņkovs noteikti. Ezeriņš. 
Turklāt man bija šausmīgas dusmas uz 
viņu. Es vienmēr mokos ar materiāla iz-
vēli. Es te sēžu šajā krēslā pretim grā-
matplauktam, un manī simts gadus no-
raugās Ezeriņš, bet tas jaunais cilvēks 
ņem un tik eleganti to atver, atrod to at-
slēgu... Arī pie mums Valmierā Raudu-
piete ir ļoti laba izrāde. Elīna Vāne lielis-
ki strādā. Ir ticība, ka Seņkovs zina, kā-
pēc ņem to vai citu materiālu. Lielu uz-
manību pievērš arī mūsu pašu bagātī-
bām. Krievu drāmā Indrāni. Tur bija 
formālas iezīmes, bet tik un tā intere-
santi. Mani priecē arī Reiņa Suhanova 
ceļš. Tas, kā viņš izvēlas materiālu, un 
tas, ka ņem vērā konkrētā teātra virzību.

Tātad kā skatītājs zināt, ja Seņkovs 
vai Suhanovs, tad jāiet uz izrādi.

Ne tikai kā skatītājs, arī kā profesio-
nālis. Ja tas ir materiāls, ar kuru strādāts, 
tad ir divējas reakcijas: vai nu – re, kur 
nošauts greizi, vai – kā gan es to nebiju 
izdomājis. 

Ko jūs kā skatītājs absolūti nevarat 

pieņemt mūsdienu teātrī?
Neesmu kritiķis, publiski par kolēģu 

darbu negribu runāt, bet ir robeža, ku-
ru, manuprāt, nedrīkst pārkāpt. Loģiski, 
ja esmu jauns cilvēks, lasu Šekspīru un 
taisu to, kā pats saprotu. Pats esmu sev 
noteicējs. Bet, ja mani vada tikai vēlme 
konfliktēt ar autoru, apvērst visu kājām 
gaisā, tad labāk ņemt citu materiālu. Ja 
tas ir atkal šī modernisma vārdā, tad la-
bāk palikšu vecmodīgs. 

Paradoksāli, ka, piemēram, Izraidī-

tos Dailes teātrī no savas profesijas vie-
dokļa  uzskatu par ļoti interesantu, izdo-
mā bagātu darbu, bet to pamatu, ka iz-
raidīts no dzimtenes, to nekādi nevaru 
pieņemt. Varbūt tā ir mana, proti, Rīgas 
centrā pie pīrāgiem dzīvojoša cilvēka, 
domāšana, bet nespēju noticēt, ka arī 
laukos tie, kas grib, nedabū darbu. Neti-
cu, labāk saņemt pabalstus. 

Un ko darīsim, kad tā saucamo iz-
raidīto vietā nāks bēgļi?

Būtībā esmu ļoti internacionāls cil-
vēks. Man nav svarīgi, kas otra pasē 
rakstīts, ja tas ir normāls cilvēks. Domā-
ju par dabu, kas šo mūsu mazo bumbi-
ņu ir sakārtojusi. Viens piedzimst Āfrikā, 
staigā ar pliku dibenu, jo karstuma dēļ 
bikses nav vajadzīgas. Otrs piedzimst 
mūžīgos ledājos un tērpjas ādās. Varmā-
cīgi to jaukt – tas nozīmē izjaukt lietu 
dabisko kārtību. Tas pats, ko darīja pa-
toloģiskais Josifs Visarionovičs, pārvie-
todams tautas, un šis pretdabīgums 
gruzd joprojām. No kara bēgošos var sa-
prast, bet tos biezākas desas šķēles mek-
lētājus, tostarp arī latviešus... 

Dabiski, es arī runāju no sava vecu-
ma pozīcijām. 

Pats cenšos sevi kontrolēt, ja var, tu-
ru muti. Kāpēc tas mazais knariņš, kas 
pats knapi sācis staigāt, pieiet pie auto-
māta, datora, uzklikšķina, un gatavs? 
Man paies stundas, un tad vēl netikšu 
pie rezultāta. Šis vecumu mijiedarbes 
process vienmēr ir bijis grūts gan pašam 
cilvēkam, gan sabiedrībai, bet atteikties 
no padomnieka, kas nebūt nav gudrāks, 
bet ir vairāk pieredzējis, – tā, manuprāt, 
ir dumjība.

Vai gribētos būt par padomnieku 
kādam režisoram?

Dievs pasargi! Nē, mani interesē, kā 
jaunie domā, par ko domā. Patiešām in-
teresē. Un kad tad pieprasīsi to atbalsta 
punktu, lai paceltu pasauli, ja ne jaunī-
bā. Bet pamatā, manuprāt, ir tas, kas pa-
liek. Es ceru. Ar lociņu velk pa vijoli, ne-
vis otrādi.6

 Ja Mani vada tiKai vēLMe 
KonfLiKtēt ar aUtorU, 

aPvērst visU KāJāM gaisā, tad 
LabāK ņeMt citU MateriāLU
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eātris. Bērniem. 
Pusaudžiem. Pie-
augušajiem. Vals-
tisks, nevalstisks. 
Komēdija, drā-

ma, traģēdija. Eksperimentāls, tradicio-
nāls. 

Šādi dalīt, nosaukt, ievietot kaut kur 
kaut ko varētu ilgi un dikti. Tomēr tieši šī 
dalīšana bija iemesls piekrist piedāvāju-
mam padomāt par teātri bērniem raksta 
formā. 

Sākšu ar leģendu par Pīteru Bruku, 
kura vēsta, ka viņš kā pirmos skatītājus 
uz savu izrāžu mēģinājumiem aicināja 
bērnus un, vērojot viņu reakcijas, lēma 
par tālākajiem virzieniem mēģinājumu 
procesā. Bet viņš taču iestudēja izrādes 
pieaugušajiem! Tad kāpēc bērni? Tāpēc, 
ka viņiem, atšķirībā no pieaugušajiem, 
Pīters Bruks neko neizsaka un viņi skatī-
sies ar interesi (baidīsies, priecāsies, 
skums) vai garlaikosies tikai un vienīgi 
izrādes kvalitātes dēļ – tajā ietvertās fan-
tāzijas, spēles un pētītprieka dēļ. 

Ar šo es gribu teikt, ka iedalījums ve-
cuma grupās ir visvienkāršākais un for-
mālākais veids, kā definēt izrādes audi-
toriju. Man daudz saistošāk šķiet domāt 
par bērniem kā cilvēkiem ar dažādām 
interesēm. Tieši tāpat kā pieaugušos, arī 
viņus redzēt kā dažādu interešu grupu 
pārstāvjus.

Šai rakstā, balstoties uz savu piere-
dzi veidot izrādes jauniem cilvēkiem, es 
viņus gribētu dalīt, piemēram, rotaļnie-
kos, pētniekos un vērotājos. Šīs grupas ir 

saattiecināmas ar dažādiem vecumpos-
miem, tomēr domāju, ka tikpat labi ro-
taļnieki var būt ar sirmām galvām, bet 
distancētie vērotāji sēdēt uz bērniem 
domātajiem spilveniem.   

Tomēr vairums rotaļnieku būs 
pirmsskolas un sākumskolas bērni, ku-
riem pasaules izpētes process vairāk no-
rit caur spēlēm un rotaļām. Tas ir veids, 
kādā viņi izzina pasauli, kādā vislabprā-
tāk komunicē savā starpā un ar mums – 
pieaugušajiem. Viņu galvenā interese – 
spēles prieks. Spēlēšanās un līdz ar to 
dzīvotprieks. Viņi pēc pirmā aicinājuma 
būs gatavi piedalīties izrādē kā tās aktī-
vā daļa un līdzpārdzīvot notikumiem uz 
spēles laukuma ar visu sevi. Taču visbie-
žāk teātrī viņiem nākas sastapties ar sa-
vām interesēm nepiemērotiem iestudē-
jumiem. Tas noved pie tā, ka viņi diez-
gan ātri pievienojas nākamajai – pētnie-
ku grupai.

Pētnieki joprojām ir saglabājuši in-
teresi par dzīvi un pasauli, tomēr to izzi-
nāt gatavi vairāk intelektuāli. Viņos do-
minē spēcīgs jautāšanas un domāšanas 
prieks vai sāpe. Nepieciešamība tikt 
skaidrībā ar sevi un pasauli. Tomēr pasī-
vās izglītošanās un pieaugušo izpratnes 
dēļ par to, kādam ir jābūt «īstam» teāt-
rim, viņi ir mazāk gatavi piedalīties paši, 
viņi ir iemācīti būt par teātra patērētā-
jiem, nevis līdzradītājiem. Viņos ir parā-
dījusies skepse un neuzticēšanās teāt-
rim kā vietai, kurā viņi ir līdzvērtīgi sa-
runu biedri. Tomēr izrādes, kuras rezo-
nē ar viņiem svarīgiem jautājumiem, 

netraucē domāt pašiem, atklāj to, ka būt 
nepareizam ir normāls stāvoklis, kļūst 
par nozīmīgu dzīves pieredzi. Viņiem te-
ātris ir vieta, kurā mācīties brīvību. Viņi 
vienlīdz aktīvi analizēs izrādes saturu 
un formu, kas māca pārkāpt iztēles un 
domas robežas. Pārsvarā tie, protams, ir 
pusaudži, bet es šai grupai vēl pievieno-
tu neregulāros, netīši iemaldījušos da-
žāda vecuma ļaudis, kas laimīgas likteņa 
sakritības dēļ nokļūst uz izrādi, kas vi-
ņiem kļūst par notikumu. Un šis noti-
kums ir motivācija meklēt jaunas izrā-
des un jaunus teātra piedzīvojumus. To-
mēr pieredzes, protams, var būt arī ne-
gatīvas, un atkarībā no tā, kādu cilvēks ir 
guvis, var notikt viņa rotācija starp inte-
rešu grupām –  daļa atgriežas rotaļnie-
kos un ir gatavi dažādiem aktīviem teāt-
ra piedzīvojumiem, daļa teātri (mākslu) 
izslēdz no sava redzesloka, bet vēl daļa 
kļūst par pasīviem vērotājiem cerībā 
kādreiz tomēr atkal nokļūt izrādē – noti-
kumā. 

Pasīvie vērotāji sēž tumšās zālēs, pa-
slēpušies paši no sevis, un, ja tiem uz-
spīdina gaismu, mūk prom. Bet lai at-
grieztos. Jo reizēm izrādes piedāvā tā-
dus kā atmiņu uzplaiksnījumus, atgādi-
nājumus par laiku, kurā viņi ir bijuši ak-
tīvi dzīvotāji, par laiku, kurā viņi ir pazi-
nuši spēlēties prieku, domātprieku, dzī-
votprieku. Par laiku, kurā viņi ir bijuši 
dzīvi. Šādos atmiņu uzplaiksnījumos 
tiek pieraudāti un piešņaukti mutautiņi. 
Cilvēks satiek pats sevi un brīnās, ka vēl 
ir dzīvs. Un tā ir tāda laba mācību stun-
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da. Viņu galvenā motivācija teātra ap-
meklējumam – atcerēšanās, atpazīšanas 
prieks. 

Tieši viņi ir tie, kuri pērk biļetes pir-
majām divām interešu grupām – rotaļ-
niekiem un pētniekiem. Vienīgi nelaime 
tā, ka motivācija un izpratne par to, kas 
ir laba izrāde, visām šīm grupām atšķi-
ras. Rotaļniekam nav jāatgādina no lie-
lās skatuves, ka cilvēks ir būtne, kura 
spēj fantazēt un radīt pasaku pasaules, 
viņu daudz vairāk interesē šo pasauli ra-
dīt, piedalīties radīšanā, justies līdzvēr-
tīgam, kopīgi izspēlējot pasauļu dzimša-
nu. 

Pētniekiem nav jāatgādina, ka pa-
saule ir pilna ar neatbildētiem un pēc 
būtības neatbildamiem jautājumiem, 
un viņi ļoti labi zina, ka brīva un reizēm 
līdz sāpēm asa jautāšana ir veids, kā tiek 
apstiprināts dzīvotprieks. Viņiem nav 
nepieciešama izrāde, kurās tiek atgādi-
nāts, cik labi ir būt dzīvam cilvēkam, vi-
ņi to zina tāpat. 

Tomēr rodas sajūta, ka to nezina te-
ātri. Vai arī zina, bet merkantilu apsvē-
rumu dēļ izvēlas sarunāties tikai ar tiem 
trešajiem – pasīvajiem vērotājiem. Jo vi-
ņi ir arī maka turētāji. Tāpēc repertuārs 
bērniem un jauniešiem tiek veidots tā, 
lai jau iestudējumu nosaukumi atgādi-
nātu vecākiem par laiku, kad viņi jutu-
šies dzīvi, t.i., viņu bērnību un jaunību. 
Un šī vēlēšanās atgriezties šajā laikā kal-
potu par motivāciju iegādāties biļetes. 
Savukārt kolektīva atcerēšanās un jauno 
cilvēku iepazīstināšana ar šīm atmiņām 
neprasa nepieciešamību aktīvi līdzdar-

boties – «atmiņu albumu» šķirstīšanai 
labi der mīkstie samta krēsli un lielas zā-
les. Turklāt tas ir arī lētāk teātrim, kas 
šos kolektīvos atmiņu seansus nodroši-
na, vienlaikus sev audzinot nākamo pa-
sīvo vērotāju paaudzi.  

Palūkojieties uz «lielo» teātru kopī-
go piedāvājumu. Tajā dominē vērotā-
jiem adresēts repertuārs. Visos iespē-
jamos veidos – žanriski (komēdijas, 
drāmas, traģēdijas), saturiski (teātris, 
deja, opera), telpiski (lielā zāle, mazā 
zāle, kamerzāle). Mazliet atšķirīgu šo 
situāciju veido  «ne valsts dibināto te-
ātru» sektors – tādi teātri kā DDT, ĢIT. 
Viņu piedāvājums būtiski atšķiras  gan 
ar satura un formas dažādību, gan 
spēles telpu un arī līdzdalības veidu 
piedāvājumu, bet par kvalitāti liecina 
Spēlmaņu nakts nominācijas un bal-
vas. 

Tieši «nevalstisko teātru» bērnu un 
jauniešu izrādes konsekventi pierāda, 
ka sekošana viņu patiesajām dzīves in-
teresēm palīdz veidot mākslinieciski in-
teresantus un arī pieaugušajiem aizrau-
jošus iestudējumus. 

Interesanti gan, kāpēc šāds dalījums 
veidojas starp valsts un nevalstiskajiem 
teātriem, jo režisori, kas veido izrādes 
bērniem un jauniešiem, ir gandrīz vieni 
un tie paši, gan «lielajos», gan «mazajos» 
teātros?

Tomēr bez radošajām komandām, 
kas ar dažādām izpratnēm par jauno cil-
vēku dzīves interesēm strādā valsts un 
nevalstiskajos teātros, radot mākslinie-
ciski orientētus darbus, šai auditorijai 

savus «produktus» piedāvā arī  komerci-
ālais sektors. 

«Produktu» vietā gan būtu jālieto 
vārds «mēsli». Lai gan mēsls arī ir pārāk 
maigi teikts un varbūt pat mēslam ap-
vainojoši, jo tas bagātina augsni un pa-
līdz augšanai. Precīzāks būtu vārds, kas 
sākas ar «s» un beidzas ar «ds», plastma-
sas s..., kas piemēslo, neatgriezeniski 
piemēslo un noplicina. 

Tās ir pseidoizrādes, kuras, manipu-
lējot ar pazīstamiem nosaukumiem un 
balansējot uz autortiesību pārkāpumu 
robežas, piepilda kultūras namu lielās 
zāles, jo producenti spēj dažādi «moti-
vēt» skolotājus, kas savas nezināšanas 
vai vienaldzības dēļ piedalās jauno cil-
vēku gaumes un spriestspējas par labu 
mākslu, iznīcināšanā. Šo iestudējumu 
vienīgā mēraukla ir gūtā peļņa, citas 
nav. Tāpēc visi līdzekļi tās gūšanai tiek 
uzskatīti par labiem. Piemēram, arī meli 
par aktieriem, kas iestudējumā piedalās. 
Lai pievilinātu skatītāju un demonstrētu 
kaut nelielas kvalitātes pazīmes, uz afi-
šām parādās pazīstami uzvārdi, kuru 
nesēji gan tieši tajā izrādē, uz kuru jūs 
aiziesiet, dažādu iemeslu dēļ nespēlēs, 
bet viņus aizstās dublieri, par kuru sais-
tību ar aktiermākslu nebūtu skaidrības 
pat Dievam Tam Kungam. Tomēr šie 
«kases grāvēji» vēl nav tie ļaunākie, jo 
par tiem ir iespējams atrast kaut nelielu, 
bet informāciju un, pateicoties tai, savu 
bērnu uz izrādi nevest vai nelaist iet ko-
pā ar klasi. Ja jums pietiek spēka, zinā-
šanu un autoritātes, jūs pat varat mēģi-
nāt pierunāt klases audzinātāju nevest 

pētniekiem nav jāatgādina, ka pasaule ir pilna ar neatbildētiem un pēc būtības neatbildamiem jautājumiem. Foto – krista burāne
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arī visu pārējo klasi... man pāris reižu tas 
ir izdevies. 

Bet tad nāk tas, par ko es rupji saku – 
«pizdjec». Tie ir tie vīriņi un sieviņas, kas 
sevi dēvē par «ceļojošiem» teātriem, 
pārsvarā gadījumu priekšpusē pielipi-
not kādu skanīgu vārdu, «uzstājas» viņi 
pa vienam, ļoti retos gadījumos divatā, 
līdzi ir kāds mūzikas instruments (labā-
kajā gadījumā) vai skaņu raidošs apa-
rāts, viņi novelk širmīti un aiz tā skanoša 
ieraksta pavadībā ritmiski kustina uz ko-
ka puļķa uzspraustus zvēriņus. Viņu tak-
se ir viens eiro no bērna, un viņi dodas 
pa taisno uz bērnudārzu. Vienā dienā vi-
ņi var pagūt «uzstāties» visos jūsu pilsē-
tas bērnudārzos. Bieži vien šīs «izrādes» 
ir rotaļnieku pirmā saskarsme ar teātri, 
pēc kuras bērns var pieņemt pamatotu 
lēmumu, ka teātris kā mākslas forma vi-
ņu kā domājošu cilvēku pazemo. Un no-
lemt par to vairāk neinteresēties.

Man liekas, ka traģiskākais ir nevis 
šo «mākslinieku» darbība, bet mācību 
iestāžu vadītāji, kas viņus ielaiž savās 
telpās. Šķiet, ka viņi to dara divu iemes-
lu pēc. Pirmkārt, atkrīt saskaņošana ar 
vecākiem par to, ka bērns pametīs bēr-
nudārza telpas, jo ir taču grūti no katra 
vecāka dabūt rakstisku atļauju, noorga-
nizēt transportu un pavadošās personas 
katriem desmit bērniem, lai viņus nogā-
dātu līdz kādam teātrim. Un, otrkārt, ce-
na. Mēs, vecāki, bez minstināšanās no-
pirksim vakaram vīna pudeli vai jaunu 
vāciņu jaunajam gadžetam, bet biļete 
par pieciem eiro uz bērnu izrādi vien-
mēr būs par dārgu. Un tad šādi ceļojošie 

«mākslinieki» labi palīdz pieaugušo 
sirdsapziņas nomierināšanai. Pedagogi 
ir izpildījuši plānu un parādījuši bēr-
nam, kas ir teātris, bet vecāki atbalstījuši 
bērna kultūrizglītību ar vienu eiro, kas, 
protams, arī ir liela nauda, bet lai jau, 
mākslas vārdā var nest tādu upuri. Ie-
spējams, ka situāciju uzlabotu lielāks, 
dažādāks un mobilāks bērnu izrāžu pie-
dāvājums profesionālajos teātros. 
Diemžēl arī viņiem sirdsapziņa ir tīra, jo 
ko gan var pārmest teātrim, kura reper-
tuārā ir viena vai pat veselas divas izrā-
des bērniem. 

Pīters Bruks iestudē izrādes pieau-
gušajiem. Tātad arī tēmas it kā «pieau-
gušo». Tomēr pirmie skatītāji viņa izrā-
dēm – bērni. Neesmu nekur lasījis, kā-
pēc Bruku neuztrauc tas, vai bērni spēs 
uztvert autoru domu un ko viņiem vis-
pār «drīkst» rādīt. Iespējams, ka viņš 
vienkārši bērnos redz cilvēkus, kurus vēl 
maz uztrauc pieklājība un apkārtējās 
pasaules vērtējums un kuri dzīvi atsauk-
sies jebkuram dzīvam piedāvājumam 
radīt, līdzradīt, vērot dzīvu mākslu. 
Tiem, kuri prot un grib rotaļāties un pē-
tīt, der jebkura tēma, par kuru cilvēks 
grib uzdot savu jautājumu. Tāpēc, ka sa-
turs ir tikai iemesls dzīvam un personis-
kam kopā būšanas brīdim. 

Pirms sešiem gadiem mēs – tāds do-
mubiedru pulciņš no piecām valstīm – 
uztaisījām pirmo teātra festivālu jau-
niem cilvēkiem NoMadI, kura laikā no-
tika radošā darbnīca ar mērķi izpētīt 
«tabu tēmas teātrī bērniem». Šoks, vis-
maz man, bija liels, jo izrādījās, ka daļa 

Latvijas teātra jaunās paaudzes profe-
sionāļu uzskatīja, ka ar bērniem ne-
drīkst vai nevajag runāt par seksu, pe-
dofiliju, vardarbību, par reliģisko uzska-
tu atšķirībām un citām «slidenām» tē-
mām. To, protams, neapgalvoja viens 
konkrēts cilvēks, bet apkopojot sanāca, 
ka drīkstam tikai par labo un skaisto, 
turklāt kādā «īpašā bērnu izrāžu veidā», 
kad viss ir krāsains, ar muzikāliem nu-
muriem un nepārtrauktā kustībā, lai 
noturētu bērna uzmanību.

Seši gadi ir ilgs laiks – daudzi rotaļ-
nieki ir izauguši par pētniekiem, pētnie-
ki ir pārvērtušies par vērotājiem, kāds, 
kas ar lielu interesi un brīnuma alkām ir 
gājis uz savu pirmo izrādi, vairs ne par 
kādiem saldumiem nebūs iedabūjams 
skatītāju zālē, bet kādam ir palaimējies 
un viņš ir piedzīvojis izrādi – notikumu. 
Seši gadi ir bijis pietiekami ilgs laiks, lai, 
pateicoties dažiem jaunos cilvēkos, ne-
vis peļņā ieinteresētiem izrāžu ražotā-
jiem, arī vecāki un pedagogi būtu iepa-
zinuši bērniem draudzīgu teātri, kas, lai 
arī reti, tomēr nu jau stabili ir atrodams 
Latvijas teātru mazajos spēles lauku-
mos. Bērniem draudzīgu teātri, kurš ne-
vis apkalpo pieaugušo atmiņas, bet aici-
na viņus kopā ar mazajiem skatītājiem 
spēlēties un pētīt pasauli, būt dzīviem te 
un tagad, būt savas dzīves radītājiem. 

Jā. Te nu iespēja vēl vienai klasifikā-
cijai. Kā būtu, ja mēs veidotu izrādes ne-
vis bērniem un pieaugušajiem, bet cil-
vēkiem, kas vēlas radīt, saglabāt prasmi 
radīt vai ļaunākajā gadījumā atcerēties, 
kā radīt? 6 

rotaļnieki gatavi piedalīties izrādē kā tās aktīvā daļa un līdzpārdzīvot notikumiem uz spēles laukuma. Foto – krista burāne
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ežisores Agitas 
Trupas dibinā-
tais Liepājas 
Ceļojošais leļļu 
teātris Maska 

dibināts 1994. gadā, tā stils – reālistis-
kais naivisms. Teātra misija ir pašiem 
meklēt, atrast un aizbraukt pie sava 
mazā skatītāja, uzrunāt to viņam sa-
protamā bērna valodā, ļaujot katram 
uzzināt ko jaunu skaņu, krāsu, leļļu un 
pasaku pasaulē. Mūsu izrādes ar panā-
kumiem parādītas starptautiskos festi-
vālos un viesizrādēs Pakistānā (Laho-
re), Īrijā, Dānijā, Čehijā, Francijā, Lie-
tuvā, Igaunijā, Krievijā (Maskava, 
Sanktpēterburga, Ufa, Čeļabinska, 
Omska, latviešu ciems Augšbebri, No-
vosibirska, Krasnojarska, Irkutska u.c.). 
Kā viesmākslinieki esam piedalījušies 
arī dažādos profesionālos akadēmiskās 
mūzikas projektos kopā ar Liepājas 
simfonisko orķestri, Vidzemes kamer-
orķestri, ērģeļniekiem Lotāru Džeriņu 
un Ivetu Apkalnu, RTU vokālo grupu 
Putni u.c.

21 gads. Daudz ir noticis, daudz 
pieredzēts. Kad man piedāvāja rakstīt 
šīs pārdomas par pieredzi mūsu darbā, 
nezināju, kā izteikt savas domas, lai vi-
si būtu apmierināti. Sākumā pat domā-
ju – nerakstīšu, nav pieredzes publikā-
cijās, vai mācēšu pietiekami labi izteik-
ties... Kāpēc tieši man ir jāsaka tas, ko 

daudzi pārrunā «virtuvē», bet publiski 
atsakās teikt? Vieglāk būtu piedalīties 
diskusijā un noņemt no sevis atbildību! 
Te pieķēru sevi pie domas, kāpēc man 
būtu jākautrējas teikt to, ko esmu pie-
dzīvojis, ko izjutis? Tā jau visi domā – 
lai jau kāds cits dara, es no malas ko-
mentēšu un kritizēšu! Nolēmu, lai no-

tiek, kas notikdams, neslēpšu galvu 
smiltīs. Varbūt kādam būs aizskaroši 
mani novērojumi un secinājumi, var-
būt kādam būs iemesls pārdomām, bet 
es teikšu – LAI TOP! 

Acīmredzot jāsāk no jaunākās pie-
redzes. Septembra sākumā atgriezā-
mies no Īrijas, kur rādījām izrādes tu-
rienes latviešiem. Bijām uzaicināti arī 
uz 3x3 nometni Īrijā, kā ievirzes Teātris 
bērniem vadītāji. Skaista zeme tā Īrija.

Braucot cauri Eiropai (Lietuva, Po-
lija, Vācija, Nīderlande, Beļģija, Franci-
ja), bija mazliet dīvaini apzināties, ka 

braucam pie latviešiem, kas dzīvo ār-
zemēs, tālu no Latvijas, jo parasti brau-
cam uz citām valstīm, lai piedalītos 
festivālos vai vienkārši viesizrādēs. Tā 
nu Šerbūrā (Cherbourg-Octeville, 
Francija) uzbraucām uz prāmja, un jau 
pirmais pārsteigums – skaidrā latviešu 
valodā mums pastāstīja, kur novietot 

busiņu! Izrādās, prāmja komandā ir 
latvieši, lietuvieši un poļi. Pārsteigumu 
radīja ne vien tas, ka svešumā vari sa-
tikt kādu, kas runā latviski, bet tas, ka 
tiem latviešiem arī dzimst bērni – sve-
šumā! Un tieši pie šiem bērniem mēs 
braucam. Tātad, mācot latviešu valodu 
saviem bērniem, vecāki nav atmetuši 
domu par atgriešanos kaut kad, kad 
Latvijā varēs dzīvot normāli, nevis iz-
dzīvot...

Pirmās izrādes vieta – viesnīcas zā-
le. Nesam dekorācijas. Redzam izbrīnu 
viesnīcas personāla un apmeklētāju 

bērni – 
PieaUgUšie...

Leļļinieka pārdomas

Pēteris trUPs

tēMa. skatītājs un mūžizglītība teātrī

teātris bērnieM Pārvēršas 
Par KLaUnādi, KUr ir dažādU 

sMieKLīgU atgadīJUMU 
Parādīšana bez Jēgas
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acīs: uz kurieni tik daudzas lietas nes? 
Sākam būvēt skatuvi, durvīs ik pa brī-
dim parādās ieinteresētas sejas. Kad 
skatuve gatava, mikrofoni noskaņoti, 
gaismas pārbaudītas, kafijas pauze. 
Sāk nākt skatītāji, un mēs dzirdam – 
ooo, kā īstā teātrī! Vecāki saka bēr-
niem, lai uzvedas klusi – kā teātrī. (Do-
mās salīdzinu – tieši kā kultūras namos 
Latvijā.) Sākas izrāde. Pēc tās bērni ar 
vecākiem, pieaugušie, kas atbraukuši 
tikai tāpēc, ka viesojas teātris no Latvi-
jas, nāk iepazīties ar lellēm, mēģina uz-
minēt, kurš kuru spēlēja, mēģina paši 
paturēt tās. Pēc tam fotografēšanās ar 
lellēm. Kad dekorācija nobūvēta un sa-
likta busiņā, ar organizatoriem visu 
pārrunājam. Izrādās, ka latviešu bēr-
niem Īrijā praktiski nav mākslas piedā-
vājuma. Esot kādu reizi atbraukuši leļ-
ļinieki no Rīgas, droši vien ekonomiskā 
režīmā, bet ar minimālismu jau nekāds 
teātris nesanākot... Sīkāk mums gan 
neko nestāstīja, bet varējām noprast, 
ka bija vīlušies. 

Pēdējā izrāde Dublinā. Ziņa par 
mūsu teātri izplatījusies ātri. Visas vie-
tas aizņemtas, bet vēl kaut ko gaidām, 
tad tiek dots signāls, varam sākt. Pēc 
izrādes pienāk bērnu grupa ar vadītāju. 
Esot uz izrādi speciāli braukuši gan-
drīz 200 kilometrus, atvainojās, ka tā-
pēc nedaudz nokavējuši. Īrijā bērniem 
nav leļļu teātra, tikai pieaugušo šovi. 

Daži bērni latviski pat nerunā, bet izrā-
di esot skatījušies pavērtu muti, tā stās-
ta vadītāja. Viņi gribētu gan ilgāk uzka-
vēties, parunāt, bērni varētu vairāk ar 
lellēm iepazīties, taču īrētais autobuss 
dārgs, jābrauc atpakaļ vēl vairāk nekā 
trīs stundas. Vadītāja jautā bērniem, 
vai bija vērts braukt, visi, cits par citu 
skaļāk, – jā! 

Tas tikai neliels ieskats no mūsu 
jaunākās pieredzes. Atgriežamies at-
pakaļ Latvijā pirms desmit gadiem. 
Viesizrāžu grafiks ļoti saspringts. Ne-

dēļā piecas, sešas izrādes. Braucam pa 
visu Latviju. Kultūras nami, skolas. 
Lauku rajonos, kur nav kultūras namu, 
visa kultūras dzīve notiek skolās. 
Daudzviet mūs atceras un sagaida kā 
senus, labus draugus, citviet, kur ilgā-
ku laiku neesam bijuši, sagaida rezer-
vēti, bet, kad ierauga skatuvi, uzreiz at-
ceras. Tas bija laiks, kad ar viesizrādēm 

braucām arī uz Krieviju un Franciju, 
tāpēc retāk ceļojām pa Latviju. Reiz, 
pēc viesizrādēm Krievijā, kāda kultū-
ras nama vadītāja tieši pajautāja: ja jau 
jūs pa ārzemēm braucat, ko jūs darāt 
pie mums? Mums taču ļoti maz naudi-
ņas. Bet bērni jau nav vainīgi, ka nau-
diņas nav. Tāpēc bija VKKF atbalsts 
viesizrādēm. Kad VKKF izdomāja, ka 
pieteikumā par atbalstu viesizrādēm 
jābūt nodomu protokolam, daudzas 
viesizrādes atkrita, jo kultūras nami 
negarantēja skatītāju skaitu. Bet ne jau 

par finansēm mans stāsts. Atgriezīsi-
mies pie izrādēm. 

«Beidzot pie mums ir atbraucis īsts 
leļļu teātris!» Ar šādu izsaucienu mēs sa-
vu viesizrāžu laikā sastopamies ļoti bie-
ži. Mēs gan atjautājam – jūs taču pasūtī-
jāt leļļu teātri, ko jūs gaidījāt? Daudzos 
gadījumos mums atbild: mums ir bijuši 
tādi, kurus par teātri grūti nosaukt. 

gribēJās arī PašieM radīt 
tēLUs Un notiKUMUs, radīt 
PasaKas, ar KUrāM varētU 

bērnieM Ko ieMācīt 

marta zaķis (no kreisās) un pēteris Trups pēc izrādes Alises sapnis. Foto – no personiskā arhīva
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Te nu replikas un stāsti, kādi «teāt-
ri» ir bijuši: «Atbrauc teātris. Kaut ko 
nes iekšā zālē. Skatos – jocīgi, izspūruši 
un vēl tāda alkohola dvinga nāk. Ir ti-
kai desmit no rīta, bet šie jau vai vēl pil-
nā! Apspriedos ar vadītāju, vai tādā stā-
voklī var ļaut viņiem spēlēt. Izrādi atcē-
lām un sūtījām viņus prom, bet šie vēl 
dusmīgi: mēs pat viņu izrādi neesam 
redzējuši! Un arī negribam redzēt pie-
dzērušu cilvēku teātri!»

«Bija pie mums viens teātris. Ar šir-
mi. It kā viss kārtībā. Sākās izrāde, un 
sākās... dīvainas lietas. Tekstu var skaidri 
sadzirdēt, bet uz bērnu reakcijām lelles 
nereaģē, zālē kļūst arvien skaļāk, bet 
teksts tik iet uz priekšu, vairs nevar dzir-
dēt un saprast, kādam tēlam jārunā, jo 
lelles tikai kratīdamās pārvietojas pa 
skatuvi. Izrādās, viņi uzliek audio pasa-
ku mūzikas centrā un mēģina ar lellēm 
tikt līdzi lasījumam, ignorējot bērnus 
zālē! Piezīmēju sev – šo teātri vairs ne-
ņemšu. Pēc pusgada piesakās teātris. 
Paņemu. Noteiktā dienā piebrauc teāt-
ris, un, mīlīši, tie paši džeki, tikai ar citu 
nosaukumu! Es pat nelaidu iekšā, teicu, 
lai brauc tik tālāk!»

«Veselu gadu neņēmām teātri. Bēr-
ni, tuvojoties zālei, sāk paniski raudāt. 
Kāpēc? Bija atbraukuši klauni! Bērni sa-
sēduši, mazākie, kā vienmēr, priekšā, lai 
labāk redzētu. Pēkšņi zālē ieskrien spilg-
ti izkrāsojies klauns un, skaļi bļaudams, 
ar lielu piepūšamo āmuru sāk sist bēr-
niem. Pie katra sitiena āmurs vēl skaļi 
pīkst! Ar to arī viss priekšnesums bei-
dzās. Ko tik mēs no vecākiem nedzirdē-
jām! Labi, ka tiesā neiesūdzēja.»

«Bija mums izrāde Trīs sivēntiņi! Ar 
dziesmiņām! Vakarā pēc izrādes viena 
māmiņa ieskrēja pie vadītājas ar jautā-
jumu – ko jūs bērniem mācāt!? Vienas 
dziesmiņas piedziedājumu vēl pusga-
du no vecākiem dzirdējām! Ļoti sarež-
ģīti un ilgi bērniem bija jāskaidro, ka tā 
runāt nav labi. Bērniem jau viss ātri 
«pielīp»!» (Mums nodziedāja piedzie-
dājumu, es neatkārtošu, jo tas, ko vilks 
teica par sivēntiņiem, tiešām skanēja 
rupji...)

Varētu vēl turpināt, bet vai vajag? 
Vietas, kur šie teksti dzirdēti, nenosau-
cu ar nolūku, gan jau paši sevi atpazīs, 
ja izlasīs. Cilvēkiem ir īsa atmiņa. Starp 
leļļu teātru viesizrādēm paiet laiciņš, 
daudz notikumu un pasākumu. Pēc 
kāda laika piesakās leļļu teātris, un at-
kal karuselis griežas. Tikai nedaudzi 
Latvijā sev blociņā atzīmē tos, kurus 
ņems, kurus neņems. Bieža kadru mai-
nība kultūras iestādēs un skolās ir vēl 
viens iemesls, kāpēc «eksperimenti» 
turpinās. Sarunās ar pieaugušajiem, 
tiem, kuri pasūta mūziku, mums jautā 
– kad teātra cilvēki beigs eksperimentēt 
ar skatītāju, ar bērniem? Mums uz to 
nav atbildes, tikai pārdomas par profe-
sionālu leļļu teātri.

Mūsu darbības sākuma gados ska-
tītāji bija pieraduši redzēt teātri kā teāt-
ri, ar priekškaru, dekorācijām, īstiem 

aktieriem – dzīvu teātri. Toreiz un arī 
tagad, redzot un dzirdot bērnu reakci-
ju, spēju klausīties un just līdzi izrādes 
varoņiem, pilnībā noticēt notikumiem 
uz skatuves, mēs esam pārliecināti, ka 
teātris ir vajadzīgs ne tikai kā izklaide, 
bet kā audzinošs un izglītojošs pasā-
kums.  Daudzkārt teātris bērniem pār-
vēršas par tādu kā klaunādi, kur ir da-
žādu smieklīgu un reizēm ne tik smiek-
līgu atgadījumu parādīšana bez jēgas 
un satura, galvenais – ja skatītājs sme-
jas, tad viss kārtībā!

Mēs savas darbības sākumā no-
spraudām mērķi: mūsu teātris būs ar 
krāšņām, lielām un izteiksmīgām lel-
lēm, lai arī vistālākais no skatītāju zā-
lē sēdošajiem varētu redzēt un dzir-
dēt, kas notiek uz skatuves. Tāpat arī 
skatuvei jābūt krāšņai un saprotamai 
jebkuram skatītājam. Un noteikti mū-
su teātrim jābūt dzīvam. Tā, lai aktieri 
runātu paši, lai varētu iesaistīt skatī-
tājus pasakas notikumos. Sākumā ie-
studējām visiem zināmus un pašu 
bērnībā iemīļotus darbus – Lidojumu 
sapnī par Pītera Pena un Vendijas pie-
dzīvojumiem, Sīpoliņu, Atomino, Bu-
ratino, Alises sapni pēc Alises Brīnum-
zemē motīviem. Bija interesanti lielu 
stāstu izveidot par leļļu teātra izrādi 
nepilnas stundas garumā, saglabājot 
tā ideju un ieceri. Bet, iestudējot bēr-
nu klasiku, mēs atražojam un popula-
rizējam jau tā par klasiku atzītus dar-
bus, padarām tos vēl klasiskākus. Kur 
paliek jaunradītie darbi? Kur tos var 
dabūt, lai popularizētu? Teiksiet, jau-
nie autori neguļ, jaunas grāmatas ir 
pieejamas bibliotēkās. Lai dabūtu fi-
nansējumu jaundarbu publicēšanai, 
tos vērtē tie paši klasikas piekritēji. Iz-
devniecības neiegulda līdzekļus, lai 
sameklētu interesantu materiālu, 
drošāk ir pārpublicēt jau esošos. Pro-
tams, ir autoru forumi internetā, da-
žādu autoru atsevišķas publikācijas 
laikrakstos un žurnālos, jā, bet vai ar 
to pietiek? Ejiet un meklējiet. Tad man 
ir jautājums, vai kāda projekta ietva-
ros ir paredzēti autoratlīdzības mak-
sājumi? Ja ir, tad uz vienu reizi! Bet 
man, ieguldot līdzekļus izrādes veido-
šanā, iestudēšanā un aizvešanā līdz 
skatītājam, pie izdevumiem jāpieskai-
ta autoratlīdzība par katru parādīto 
izrādi. Vēl viena izdevumu pozīcija! 
Tādu greznību var atļauties valsts un 
pašvaldību teātri ar stabilu finansēju-
mu. Nevalstiskie paši mēģina izvilkt 
sevi «aiz matiem». Kas paliek attīstī-

bai? No kā man maksāt nodokļus val-
stij? No kā mums pašiem dzīvot? Kate-
goriski nepiekrītu teicienam – lai ra-
dītu mākslu, māksliniekam jābūt ba-
dā. 

 Turklāt gribējās arī pašiem radīt tē-
lus un notikumus, radīt pasakas, ar ku-
rām varētu bērniem ko iemācīt par uz-
vedību, draudzību un mīlestību. Ja pa-
sakā ir kāds sliktais tēls, likt bērniem 
saprast to, ka tā uzvesties ir smieklīgi, 
bet neviens jau negrib, lai citi par viņu 
smejas, un ka sliktie arī var kļūt labi un 

saņemt piedošanu par saviem slikta-
jiem darbiem. Bet to var panākt tikai 
tad, kad bērni pilnībā pieņem spēles 
noteikumus. Pasaka ir sasniegusi mēr-
ķi, ja pēc izrādes dzirdam, kā bērni aiz-
rautīgi stāsta vecākiem par izrādi – ka 
tieši viņi (bērni) ir pāraudzinājuši ra-
ganiņu vai peli, vai kādu citu mošķīti, 
jo tieši viņi ir bijuši pasakā (kaut vecāki 
izrādē sēdēja blakus). 

Bija laiks, kad vienā sezonā Latviju 
ar dažādām izrādēm apceļojām reizes 
trīs. Tagad vairāk strādājam ar lielā-
kiem projektiem pilsētu svētkos, kon-
certuzvedumu veidošanu utt. Un par 
spīti tam, ka pēdējos gados VKKF mūsu 
projektus atzīst par neaktuāliem, regu-
lāri turpinām ar izrādēm viesoties kul-
tūras namos un skolās, kaut bērnu 
skaits Latvijā ir manāmi sarucis. Ja 
kādreiz kultūras namā spēlējām divas 
izrādes, jo vienā visi gribētāji nesatilpa, 
tad tagad ir viena, reizēm pustukša zā-
le. Tad arī dzirdam, ka daudzas ģime-
nes ir aizbraukušas prom, labāku dzīvi 
meklējot Rīgā, Īrijā, Anglijā, Vācijā, 
Spānijā un citur plašajā pasaulē.  

Novirzījos no tēmas par leļļu teātri. 
Piebildīšu – leļļu teātris bērniem nav 
bizness, tas ir dzīvesveids, kurā visu 
laiku jāiegulda finanses, saņemot pretī 
emociju vētru. 20 gadu darbības laikā 
esam piedalījušies daudzos starptau-
tiskos festivālos, droši varu apgalvot, 
ka esam redzējuši visu kontinentu leļļu 
teātrus, mums ir ar ko salīdzināt un 
gūt secinājumus. To saku tiem, kas 
teiks – ko nu šie te runā, ko viņi sajēdz.

Eksperimentēt ar bērnu psihi un es-
tētisko audzināšanu ir jāpārtrauc. Pēc 
dažiem gadiem lielajos teātros ienāks 
skatītāji, kurus interesēs tikai lēta izklai-
de, ielas leksika un lamāšanās no skatu-
ves. 

Bērni tic pasakām, tikai mēs, pie-
augušie, reizēm aizmirstam, ka ar pa-
sakas palīdzību bērnam jāmāca būt 
par cilvēku! 6

eKsPeriMentēt ar bērnU 
PsiHi Un estētisKo 

aUdzināšanU ir JāPārtraUc
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intervija

ventiLators, 
Kas Pūš gaisU 

sarunājas nacionālā teātra aktieri 
gundars grasbergs un Maija doveika

ieņemsim, ka 
saruna starp 
šiem diviem ak-
tieriem tapa tā-
dēļ, ka sezonas 

sākumā abi saņēma NT balvas kā labā-
kie, bet patiesībā abi partnerībā nospē-
lējuši lomas, kas šīs balvas atnesa, un 
tas ir īstais iemesls.
Gundars Grasbergs. Es esmu nenormā-
li priecīgs, ka tu esi šajā teātrī un ka 
mums ir iespēja arī sastrādāties. 

Pagājušosezon notika aktieru senio-
ru atbalstam rīkots pasākums. Tas man 
idejas līmenī nelikās līdz galam pareizi, 
kaut arī es tur piedalījos ar fragmentu 
no Antigones. Un tad man radās doma, 
ka es labprātāk apciemotu kādu piere-
dzējušu aktieri no mūsu teātra, piemē-
ram, Jāni Kubili, un tā arī izdarīju. Mani 
interesēja, kāpēc viņš savā laikā vēl spē-
ka gados aizgāja no teātra. Viņš bija Na-
cionālā teātra premjers, un man gribē-
jās saprast, kā vispār ir iespējams tā 
vienkārši aiziet no teātra. Viņam bija sa-
vi iemesli, bet es par to…

Maija Doveika. Es gribu zināt, kādi 
iemesli!

G.G. Pirmkārt, tā, izrādās, bija vese-
lība. Un, otrkārt, apziņa, ka tu esi nove-
cojis. Vēlēšanās nepalikt smieklīgam uz 
skatuves, tāpēc ka vairs nevari izdarīt tik 
stipri un ar tādu atdevi un jaudu, kā esi 
darījis agrāk. Vismaz pēc saviem kritēri-
jiem. Droši vien, ka tas spēku izsīkums, 

gadiem ejot, ir jūtams. Un es arī par to 
aizvien vairāk sāku domāt: ka mūžīgi 
jau nespēlēsim, ka pienāks droši vien 
kāds brīdis, kad vajadzēs pārtraukt «šo 
ballīti». Labāk ir pašam pielikt punktu. 
Kubilis teica – tu skaidri saproti, ka pa-
liec skatītāju acīs tikai žēlojams.

M.D. Tas ir baigi skarbi – skatītāju 
acīs paliec žēlojams.

G.G. Mēs ar tevi iepazināmies pirms 
gadiem desmit neatkarīgajā teātrī Uni-
ted Intimacy. Tās bija galvenokārt izrā-
des working in progress, kur katrs atklāti 
runāja par pagātni un par sevi, jo izrā-
des būvē no aktieru pienesuma. Un tad 
es redzēju, ka tu apzināti mēģini aiziet 
no teātra. Man jau likās, ka esi aizgājusi 
no profesijas pavisam. Tu meklēji citus, 
sev vien zināmus ceļus. Vari mani «pa-
sūtīt» jebkurā brīdī, bet man gribētos 
sākt sarunu tieši ar šo tēmu. Vai apzināti 
saprati, ka gribi aiziet no teātra? Un vai 
teātris tomēr nepalika ar tevi? Kas tās bi-
ja par sajūtām?

M.D. Man liekas, ka manai atbildei ir 
tik daudz šķautņu, ka nevarēšu tās visas 
tev pateikt.

G.G. Es jau nemaz neceru.
M.D. Viena no šķautnēm ir tā, ka ti-

cēju tajā laikā – es tagad kā Antigone ru-
nāju – teātra misijai, ticēju, ka teātrim ir 
misija un ka aktierim ir misija. Ka tas ir 
īpašs darbs. Jo nekur jau nav tādas vie-
tas, izņemot mākslu, kur viens tev grib 
kaut ko pavēstīt un bariem nāk cilvēki, 

kuri maksā par to naudu, izbrīvē laiku 
un neiebilstot ņem to pretī. Visu, ko tu 
dod. Sapratu, ka tā ir tāda bezizmēra at-
bildība. Visvairāk tieši Visu Cilvēku Tēva 
priekšā. Ko es atļaujos vienam Viņa bēr-
nam, rupji sakot, «iedolbīt» tajā vakarā. 
Man palika baisi no šīs domas. Man bija 
21 gads. Un sapratu, ka es gribu kaut kā 
pārāk vienkārši to visu risināt. Tas ir 
viens. Otrs ir aktieris un reliģija. Tas ir 
tāds jautājums ne pa jokam. Es faktiski 
nezinu aktierus, kuri savas ticības dēļ uz 
skatuves nemocītos. Bet es zinu, esmu 
pārliecināta un esmu redzējusi cilvēkus, 
kuri ir tiktāl kaut ko sapratuši, ka viņi ie-
gūst absolūtu brīvību un neuzvaramību. 
Un jebko, ko viņi spēlētu, viņi to uzvarē-
tu. Nevis tas uzvarētu viņus. Nevis, oi, es 
esmu aktrise kristiete un, ārprāts, man 
ir jāspēlē prostitūta, un man ir tik grūti! 
Bet patiesība, un šajā gadījumā runāju 
par dievišķu patiesību, ir Dieva vārds un 
runā par to. Tev teorētiski būtu jābūt vi-
siem ieročiem, lai to parādītu tā, ka ska-
tītājs arī dabū ar strāvu pa pirkstiem. Sa-
proti? Nevis es te mazliet tādu mauku 
paspēlēšu, lūdzu, piedodiet, tikai nepa-
domājiet, ka es tāda esmu. Saproti?

G.G. Jā, jā. Brīnišķīgi.
M.D. Un tad ir uz skatuves – lūdzu, 

neaiztiec mani tā un neaiztiec šitā. Fak-
tiski es biju tajā posmā, kad mocījos uz 
skatuves. Tajā brīdī man svarīgāki bija 
garīgie jautājumi, un biju gatava teātri 
atstāt. Kādu laiku pat apsvēru domu par 
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sakrālo teātri, kur faktiski tikai šīs tēmas 
aizskar. Bet tas arī ir garām!

G.G. Jo tur nevar runāt par dzīves 
pilnasinību?

M.D. Nē, tu paliec savās bailēs. Tu 
vienkārši turpini operēt ar savām bai-
lēm, bet kāds mīlestībai, ja mēs par to 
runājam, sakars ar bailēm? Saproti? Dzī-
vodama Argentīnā, sāku apjaust, ka te-
ātris un jebkura loma ir sarunāšanās ar 
cilvēku līdzībās. Es tev nevaru pateikt 
skaidri un gaiši to, ko gribu, jo mums 
katram ir cita asinsrite, cita asinsgrupa, 
citāda uztvere, jo mēs sapulcējamies 
svešinieku bars. Bet es tev varu izstāstīt 
kaut ko līdzībā. Tāds kā brehtiskais prin-
cips. Izstāstīt stāstu, kuru sapratīsi arī 
no savas pozīcijas. Neatkarīgi no savas 
ikdienas, gudrības, naudas maka biezu-
ma, ģimenes stāvokļa un visa pārējā. Tu 
sapratīsi. Pa taisno pārcelts stāsts ir re-
tums. Antigone gan ir šis retums. Viņa 
vienkārši ir tik skaidra, un tas ir tās 
spēks. Viņa atnāk, iebaksta tev riktīgi ar 
pirkstu un saka – vērtība ir šī, šī, šī, kas ir 
ar tevi? Ko tu esi izdarījis ar savām vērtī-
bām šodien? Viņa tik skaidri prasa. Man 
liekas, ka tāpēc cilvēki vienkārši tiek «iz-
šķaidīti» tajā izrādē. Pirmkārt, mēs paši. 
Piekrīti?

G.G. Jā, jā…
M.D. Tur jau tas ārprāts, ka tu mani 

saproti…
G.G. Es tevi tāpat saprotu, tu varēji 

to neteikt. (Abi smejas.) Būdama prom 
no teātra, tu varēji paskatīties uz sevi, 
līdz galam ieskatīties tajā visā. Tu saki – 
misijas apziņa. Vai tā tev bija jau tad, 
kad sāki strādāt teātrī, vai arī to saprati 
tad, kad biji prom no teātra?

M.D. Man liekas, ka cilvēka dzīvē ir 
lielāka misija par teātri. Misija ir dzīvot. 
Dzīvot un nonākt līdz robežai, kur aiz-
ejam mūžībā, ir misija. Ar teātri vai bez. 
Bet teātris man bija kaut kas tāds, it kā 
man bez ķermeņa valodas, bez mutes 
būtu piešķirts vēl viens komunikācijas 
rīks, kā varu sazināties. Bez teātra bija 
sajūta, ka man neļauj runāt, ka nespēju, 
es jūtos it kā piespiedu kārtā padarīta 
mēma. Man vajadzēja teātri, jo alku ru-
nāt, alku sarunāties. Un tur neko nevar 
izdarīt. Jo ar laiku veidojas tāda sajūta, it 
kā tu ilgstoši pavadītu laiku attiecībās, 
despotiskā ģimenē, kur neļauj būt pa-
šam, runāt un izteikties. 

Tāpēc ticu, ka cilvēki, kuriem Dievs 
ir piešķīris to instrumentu – skatuves 
komunikāciju, nāks atpakaļ uz teātri. Ar 
mani ir runājuši cilvēki, kuri nolēmuši 
aiziet no teātra. Viņi parasti jautā: kāpēc 
tu to izdarīji, vai tev nebija bail? Jo viņi 
meklē sevī drosmi aiziet. Es tagad neru-
nāšu par savām reliģiskajām «stučkām», 
bet teikšu tā – ja redzu, ka cilvēks tiešām 
ir talantīgs, ja viņam ir tas īpašais, tā 
Dieva dotā dāvana, tā Federiko Garsijas 
Lorkas duende, kas nozīmē «melnās asi-
nis»... Tas ir kā skatīties ugunī, nevari 
acis atraut. Ugunī, ūdenī. Tās ir lietas, 
kas pievelk. Un viņiem tā uguns, kas 
pievelk, ir Dieva dota. Ja tāds cilvēks 

grib iet prom, tad es saku – tas varbūt ta-
gad izklausīsies dīvaini – ka viņš to 
drīkst darīt. Jo tad viņš iegūs, pirmkārt, 
laiku domāt, un aktierim kā jebkuram 
māksliniekam ir vajadzīgs laiks domāša-
nai. Otrkārt, viņš dabūs tādu kā iedves-
mas bāzi, kā batutu, uz kura atsperties 
un palēkties nākamajā pakāpē. Un, treš-
kārt, viņš iegūs gribu un vēlēšanos darīt, 
jaunu sparu. Tad kāpēc lai viņš neatrau-
tos uz brīdi prom? Bet ne velti minēju, 
ka tam ir jābūt talantīgam cilvēkam. Tā-
pēc, ka talantīgu cilvēku teātrim vien-
mēr vajadzēs. Un viņš tiks atpakaļ. Tā-
pēc, ka skatuve brēc pēc talanta. Aizie-
šana bieži vien dod izaugsmi personībā, 
un skatuvei vairāk vēl par talantu vajag 
personību. Piekrīti, Gundar?

G.G. Jā, es jau labu laiku sev jautāju – 
kas ir tas, kas cilvēkā ir? To var saukt par 
personību, par piedzīvoto, par kanālu ar 
debesīm, par dievišķo. Es no skatuves 
nolasu ne tikai viņa tēlu, bet vēl arī to, 
kas ir aiz viņa, un tas ir pilnīgi cits spēks. 
Tieši par to pašu runājām ar Kubili. Un 
es tev varu atklāt noslēpumu – patiesībā 
viņš nav nekur aizgājis, viņš ne uz se-
kundi nav prom no teātra. Viņš tajā sa-
runā nospēlēja kādas septiņas lomas. 
Tāpēc arī sāku mūsu sarunu par to se-
nioru pasākumu. Es viņam prasīju: tu 
piedalītos? Un viņš teica, ka nē, viņš ne-
mūžam vairs nekāps uz skatuves. Bet 
viņš seko līdzi visam, kas notiek šobrīd, 
kur ir parādījies kāds talants. Esmu 
daudz domājis, cik liela ir likteņa ietek-
me aktieru iestājeksāmenos. Bet ar laiku 
sapratu, ka tas ir ļoti vienkārši. Tas, kas 
tevī ir, tas tevī bija arī tad, kad tu atnāci 
uz eksāmeniem. Tu nemācēji izpausties, 
bet, ja gudri režisori un pedagogi sēž ko-
misijā, tad viņi var ieraudzīt to, ka tevī ir 
tā personība, kas attīstīsies, ka cilvēkam 
piemīt šis spēka un enerģijas kanāls. To 
var ieraudzīt arī vienā minūtē, dažos 
vārdos. Tas vai nu ir, vai nav.

M.D. Dailes teātrī, kur pagāja mana 
jaunība un dullums, bija viss, kas var ie-
vilkt. Tu saredzi dzīves dzīles, kas ar ku-
ru tajā bariņā notiek, ieskaitot privāto 
dzīvi. Pēc tam izrādēs man reizēm bija 
neērti uz kādu kolēģi skatīties, tāpēc ka 
tik nežēlīgi skaidri redzēju visu viņas 
iekšējo kailumu. Bailes, pārdzīvojumu, 
sāpes. Sajūta tāda, it kā būtu pieķerts, 
lūrot pa atslēgas caurumu. Bet atnāk 
vienkāršais skatītājs un redz tikai līdzī-
bu! Viņš neredz kailumu. Šai ziņā teāt-
rim ir dubultais dibens.

G.G. Rezultātā sanāk, ka tu lieto sa-
vu dvēseli. Tā bija vēl viena doma par 
būšanu teātrī, ko labu laiku jau mēģinu 
aptvert. Es to izjūtu tā – nezin kāpēc tu 
savu dvēseli šajā dzīvē citādāk lietot ne-
vari un nevari arī to nelietot nemaz. Tu 
nevari viņu neskandināt, nedarbināt. Tu 
no teātra neaiziesi,  nevari aiziet. Bet tas 
nav traģiski.

M.D. Zini, kā man liekas, Gundar? 
Mēs jau esam baigais bars, kas skandina 
tās savas dvēseles, kā tu saki. Diemžēl 
vai par laimi, to vēl neesmu sapratusi, 

mēs esam ļoti daudzi, kas skandina dvē-
seles un bez tā nevar. Ir vēl tāds lielums 
kā gars. Un, ja tai dvēseles skandināša-
nai cauri jūti garu, kas ir cilvēkā, tad tā 
jau ir unikāla parādība. Tad ir tā katarse.

G.G. Bet skatītāji jau bieži to tā ne-
formulē un redz tikai – uzrunā vai neuz-
runā. Arī par to aizrunājāmies ar meis-
taru Kubili. Bet tālāk – par partnerību, 
tur atskan visas šīs pašas lietas. Viņš at-
gādināja, ka kādreiz visām izrādēm bija 
vairāki sastāvi. Tu spēlē ar vienu, bet tad 
kaut kādu iemeslu dēļ dabū spēlēt ar ot-
ru un saproti – tikko viss bija tehniski 
uzbūvēts, bet atnāk otrs, un viss aizlido. 
Bet to var sajust tikai ar partneri, kuram 
acīmredzot piemīt šīs īpašības, par ku-
rām mēs runājām, kaut kāds cits lie-
lums, un tev caur viņu viss atveras un 
notiek.

M.D. Partnerība vispār ir tāda lieta.
G.G. Lielākā laikam, uz skatuves at-

rodoties.
M.D. Tāpēc uzskatu, ka teātrī vajag 

nevis «izzāģēt» stiprās aktrises un stip-
ros čaļus, bet lai ir biezs. Jo ir tieši tāpat 
kā tenisā – ar stipru partneri spēlēju la-
bāk. Stiprais ar mani, vājo, spēlē švakāk, 
bet es ar stipro spēlēju labāk. Tāpēc man 
liekas – lai uz skatuves krampīgu dāmu 
un čaļu ir, ka mudž.

G.G. Lai cīnās!
M.D. Tieši tā! Jo tu, cīnoties ar izrā-

des tēla jautājumiem, man radi jaunus 
jautājumus. Un reizēm atbildi uz ma-
niem jautājumiem ar savu neskaidrību 
un savu bardaku. Vienkārši ar to, ka tu 
tur kārpies. Turklāt ir arī dažādās asins 
grupas. Es nezinu, kas tas ir, tāpat kā ne-
saprotu, kā tas ir dabā, bet mēs esam 
pilnīgi dažādi – kas vienam ir smags un 
nepanesams, tas otram ir īstais ēdiens. 
Un man liekas, ka mēs, aktieri, arī esam 
sadalīti tādās kā mums pašiem nezinā-
mās kastās, kurās nav runa par «augs-
tāk» vai «zemāk», bet kas vienkārši dar-
bojas pēc atšķirīgiem principiem. Man 
ir bijis tā, ka varu uz skatuves partneri 
apbrīnot, bet man ar viņu neiet rakstā. 
Bet ir arī tādi, par kuriem zini – lai kādas 
muļķības viņš darītu, ja tiksim kopā, tad 
būs! It kā mums būtu kaut kādi slepenie 
spēles noteikumi. Tas notiek kaut kur 
iekšpusē, un no turienes uz mani skatās 
kāds cits cilvēks, ar kuru runājam un 
vienojamies bez vārdiem.

G.G. Tā ir iekšējā atklātība jeb atvēr-
tība. Man ir bijuši partneri, kuri cilvēcīgi 
bijuši augstā vērtē un mums bijušas la-
bas attiecības dzīvē, bet, pirmo reizi sā-
kot spēlēt kopā, manī viss aizveras un 
nekas nav iespējams. Un pēc tam arī 
dzīvē ar šo partneri veidojas kaut kāda 
barjera. Tas iekšējais, ko tikko piesau-
cām, saka – piedod, nevaru. Katrs aktie-
ris varētu uzrakstīt sarakstu ar partne-
riem, kur īsta sadarbība vairs nav iespē-
jama. Tās ir baigās mocības.

M.D. Tas ir tā, ka viens stāsta noslē-
pumu, kas ir uzrakstīts ar viņa sirds asi-
nīm, un otrs saka:  sapratu, dzirdēju un 
es tevi nenodošu. Un tad otrs stāsta sa-
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maija doveika: «bez teātra bija sajūta, ka man neļauj runāt, ka nespēju, es jūtos it kā piespiedu kārtā padarīta mēma.» kopā ar 
gundaru grasbergu. Foto – kristaps kalns
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vējo. Bet tas viss notiek bez vārdiem. Ik-
dienā jūs esat cilvēki, kuri respektē otra 
buduāru. Bet uz skatuves varat viens ot-
ru ielaist tajā, zinot, ka tas, kas tur no-
tiek, tur arī paliks. Partnerībā ir jābūt 
augstai uzticības un uzticamības pakā-
pei. Man nav vairs tie gadi, kad neko ne-
maksā novilkt veļu un parādīties jebku-
ram, lai viņš pēc tam runātu jebko. Uz 
skatuves vajag tērēt. Tieši tāpat kā biz-
nesā – ieguldi un kaut kad tev nāk atpa-
kaļ. Man liekas, ka uz skatuves ir tieši tas 
pats. Tu zini to fantastisko stāstu par 
skatuves eņģeli, ko [krievu režisors, Gaļi-
nas Poliščukas skolotājs] Kļims stāstīja?

G.G. Nē.
M.D. Uz skatuves izrādes laikā ir ilgi 

un daudz jātērē, enerģētiski spēcīgi jā-
ņem, jādod, jācīnās, lai vienā brīdī tu 
varētu atļauties apstāties. Un tad izrādes 
eņģelis, kurš visu laiku dzird, kā tur kāds 
knosās, darās, cīnās, pēkšņi klausās: kas 
tas par klusumu? Un lido skatīties. Pārli-
do. Un tas ir tas brīdis.

G.G. Zālē visi raud.
M.D. Jā, jā, tas ir brīdis, kad pieaug 

spārni. Tas ir tas nopelnītais klusums, 
nopelnītā pauze.

G.G. Cik daudz savas garīgās enerģi-
jas esi tērējis, lai tiktu klāt lomai. Lai tu 
būtu tās cienīgs. Tā droši vien ir katra 
paša ētika, bet ar gadiem aizvien vairāk 
jūtu, ka man nav tiesību darīt jebko tikai 
tāpēc, ka vajag. Varu atļauties mēģināju-
mā, ja man vajag, apstāties un prasīt 
«kāpēc», kamēr man būs visas atbildes. 
Tas ir haosa process, kurā malies un ro-
cies, kamēr dabū tās atbildes. Un tad esi 
gatavs iet un runāt ar savu partneri, un 
jūs cerat, ka varēsit arī paklusēt uz ska-
tuves. Jo jums būs, par ko paklusēt.

M.D. Runāt klusumā. Tie ir tie brīži. 
Pazūd zāle, cilvēki, kuri tur ir ieradušies 
ar visām savām problēmām un aizsprie-
dumiem. Reizēm pilnīgi fiziski jūti, ka 
cilvēki septiņpadsmit dažādos veidos ir 
pret tevi. Un, ja vari tikt līdz brīdim, kad 
viņš neelpo, jo jūs neelpojat, tad tas ir 
Tas brīdis ar lielo T. Man reizēm ir skum-
ji redzēt, ka vairs nealkstam šā brīnuma 
vai neticam, ka varam to vēl dabūt. Ir tā-
da sviedru, rutīnas un viduvējības sma-
ka. Citreiz tā ir. 

G.G. Pilnīgi piekrītu, un godīgi jāsa-
ka, es to fiziski sajutu, ienākot teātri. Ir, 
protams, kas kārpās, bet kopumā nav al-
katīgas vēlmes aizcīnīties līdz savai pa-
tiesībai. Nav vienu gadu, otru. Nāk uz-
devumi, kas no tevis neko neprasa. Šis ir 
pilnīgi objektīvs iemesls, kāpēc talantīgs 
aktieris varētu vēlēties paiet malā.

M.D. Man ir viens jautājums, un ne-
spēju uz to atbildēt. Vai katram cilvēkam 
ir liels talants, vismaz viens, ar kuru viņš 
var sasniegt debesis? Kur ir tā viņa duen-
de? Vai šī dāvana var būt arī neliela? Vai 
ir tādi lielie un mazie aktieri? Vai tu vari 
piedzimt ar vidusmēra talantu šajā pro-
fesijā un būt ieprogrammēts trešajam, 
varbūt reizēm otrajam plānam?

G.G. Ir divas lietas. Viens ir gars, dvē-
sele, vārdā nenosaucamais, tas, ko īsti 

neizmainīsi, un tāds tu arī biji iestājek-
sāmenos. Ar savām iztēles robežām, ku-
ras var, protams, paplašināt ar dažādām 
metodēm. (Abi smejas.) Otra lieta ir 
darbs. Reiz lasīju grāmatu, kas apcerēja 
talanta jēdzienu. Esot aprēķināts, ka ap-
mēram 10 000 stundu jānorukā savā 
profesijā, tad vari sevi atrast un aizlidot, 
kļūt redzams un interesants citiem. Res-
pektīvi, mūsu profesijā labu laiku ļoti 
smagi, ēdot zemi, jāstrādā, lai varētu at-
vērties pa īstam. Potenciālu var redzēt 
sākumā, bet tā nav profesionalitāte. Ti-
kai tad, kad pats apzinies savu instru-
mentu un iespēju paleti un spēj to pa-
kļaut apziņai, tikai smagi strādājot gud-
ru režisoru vadībā, gudru kolēģu klāt-
būtnē, mākslinieks izaug, atveras un ir!

M.D. Bet man liekas, ka vēl ir tādi 
īpašie talanti! Tā ir cita kategorija. Kad 
palasi par šādiem cilvēkiem, liekas, ka 
tās 10 000 stundas viņi ir sākuši šancēt 
agrā bērnībā, vienatnē, aiz vientulības, 
ganoties pa pļavām, pa brikšņiem. Viņi 
jau to ir izdarījuši. Iztēle, pielāgošanās, 
dažādu dzīvju pielaikošana sev. Un to 
nevar neredzēt. Ja lasi par Aspaziju, tur 
nekas cits nevarēja izaugt, tikai Aspazi-
ja. Vispār jau vientulība nav slikta lieta, 
bet nepanesama. Vientulībā rodas visas 
svarīgākās lietas, cilvēks vispār kļūst par 
cilvēku tikai tad, kad ir viens. Jo sabied-
rībā, barā mēs izaugam pēc viena ģīmja 
un līdzības. Ir, protams, fantastiski, ja ir 
tāds bariņš, ar kuru kopā atrodam pa-
matu, kas iedod sparu kustībai. Bet tu 
jau nes to tēlu uz skatuves, ne tavs part-
neris. Tāpēc ir brīži, kas tev ir jāizdzīvo 
vienam. 

Ir aukstā un siltā tipa aktieri. Tu zini, 
es runāju par aktierisko enerģiju. Pazīs-
tu daudzus aukstās enerģētikas aktie-
rus, bet viņi ir ļoti talantīgi. Kas tas ir?

G.G. Domāju, ka viena no galvena-
jām lietām partnerības kontekstā, kas 
droši vien ietver arī šo auksto un silto 
enerģētiku, – vai cilvēks ir spējīgs mīlēt 
un pieņemt? Arī dzīvē. Jo mīlēšana ir 
pieņemšana. Un cilvēks, kas nav spējīgs 
uz šādām jūtām dzīvē, nevar to nospē-
lēt. Tas parasti saskan.

M.D.: Ir ventilatori, kas gaisu pūš, un 
ir tie, kas gaisu velk iekšā. Partneris visu 
laiku ņem, ir ļoti vērsts uz sevi, tā pat 
nav sajūsmināšanās par sevi, bet viņš 
vienkārši no tevis visu laiku ņem un sūc 
sevī iekšā. Un no tā rodas aukstums. Jo 
tavu silto enerģiju viņš iesūc, bet no vi-
ņa paša nenāk nekāds siltums. Zini, kādi 
vēl ir tipi starp aktieriem? Dabas bērni, 

viņiem ir tā dabiskā organika, tu redzi, 
ka uznāk tāds kā koks uz skatuves, tāds 
kā dzīvnieks, meža laumiņa. No viņa 
nāk zemes un dzīves smarža un instin-
ktu dvaka. Piekrīti?

G.G. Bet, ja neseko darbs ar sevi, tas 
ātri nonāk pie robežas. Un tas dabas lī-
menis bieži iet kopā ar pārdegšanu, to 
pierāda arī statistika. Instinktu līmenis 
prasa to pašu.

M.D. Vienīgais, kā vari nomierināt 
tos zirgus, kas tevī mīt, – ir viņus pie-
dzirdīt līdz nokdaunam. (Abi smejas.) 
Un tad vēl ir tādi gudrie aktieri, kas visu 
izdomā.

G.G. Un traģiskākais, kas var būt, – 
aktieri teicamnieki no pionieru pulciņa.

M.D. Jā, tas ir traģiski. Bet droši vien 
laimīgs ir tas aktieris, kuram ir no visa. 
Slikti ir nevis tas, ka ir štampi, bet ka to 
ir maz. Tas, kuram ir daudz, jau var se-
zonu izvilkt. (Smejas.) 

Gundar, tagad man ir jautājums tev, 
vai mēģinājumu drīkst skatīties? Es ru-
nāju par cilvēkiem, kas nav tieši iesaistī-
ti izrādes tapšanā.

G.G. Nē, kāpēc lai viņi skatītos?
M.D. Man liekas, ka nav nekā traus-

lāka par aktieri, kurš mēģina. Kāpēc bū-
tu jānāk cilvēkiem, kuri skatās uz to un 
pēc tam pavirši izdara secinājumus par 
jēlu procesu?

G.G.: Zini, ar visādiem starptautis-
kiem projektiem esmu tam pārkāpis pā-
ri. Jo bieži jau no pirmā mēģinājuma tel-
pā ir vesels bars cilvēku, kuri skatās vis-
trulāko steberēšanu, etīžu laiku, to pe-
riodu, kurā tu principā kļūdies uz katra 
soļa un jūties stulbs. Bet tā nav nekāda 
labā sistēma. Tā ir necieņa pret šo pro-
cesu.

M.D. Zini, tikko parādās kaut viens 
skatītājs, tu sāc skriet uz rezultātu. Tev ir 
šis aktieriskais ego, šis pašsaglabāšanās 
instinkts, kurš saka – tagad rādi, ko mā-
ki. Un mēģināšanas process, eksperi-
ments, trauslais robežu pārkāpšanas 
process beidzas. Tas vienkārši beidzas. 
Stop. Basta. Viss. Ja kāds netiek ārā no 
nospraustajām robežām, tas lielā mērā 
ir tāpēc, ka viņš nejūtas pasargāts savos 

kailuma brīžos vai tad, kad viņam jāie-
mācās staigāt pa teritoriju, kurā viņš ne-
kad nav bijis, nav apzinājis iepriekš. 
Man liekas, ka tā jau ir nepiedodami 
pārkāpta ētikas lieta.

G.G. Jā, pilnīgi piekrītu. Un vēl… Es 
prasīju Jānim Kubilim, ko darīt, kad nā-
kas piedzīvot absolūtu neētiskumu no 
tiešajiem skatuves kolēģiem. Mums te ir 
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tādas stihijas, kuras pietuvojas teātrim, 
brīdi padzīvo un tad atkal aiziet savu ce-
ļu. (Smejas.) Ko darīt ar šādu «nahālis-
mu» uz skatuves? Vai esi saskāries? Viņš 
saka – jā, es esmu. Tā nav improvizācija, 
kad aktieris atļaujas kaut kādu vietu 
pēkšņi mainīt, izjūk taču dramaturģijas 
uzstādījums. Nevar pēkšņi izvilkt sarka-
nu lupatu un rādīt sevi. Es jautāju – kā-
das ir zāles pret šādām situācijām? Ku-
bilis: es tā mazliet pagriežos uz otru pusi 
un nogaidu, kamēr kolēģis būs beidzis 
sevis rādīšanu. Tad, kad viņš ir gatavs 
turpināt, mēs turpinām kontaktēties iz-
rādes laikā. Nav zāļu. «Nahāli», kā zi-
nām, iet savu ceļu, un mēs varam tikai 
paklusēt tajā brīdī.

M.D. Bet ja mēs būtu drosmīgāki? Ja 
atļautos iebilst?

G.G. Zini, esmu mēģinājis. Bet var 
ātri pietuvoties situācija, kad vienīgā ie-
spēja ir kraut pa muti, jo nav cita veida, 
kā palīdzēt šim brīnišķīgajam kolēģim 
saprast, ka viņš šajā brīdī ir idiots. Tāpēc 
tikai paklusēt. Ko lai dara, ja režisors, no 
malas skatoties, to pieļauj?

M.D. Man liekas, ka ir tādas skatuves 
pļaukas…

G.G. Tu domā atriebību? (Smejas.)
M.D. Nē, es domāju konfrontēšanu 

tajā brīdī un tajā vietā. Apturēt var šeit 
un tagad. Ja skaidri un gaiši apturi to uz 
skatuves.

G.G. Liec saprast: nē, es nepiedalos.
M.D. Es to neesmu dzirdējusi šeit, 

bet to mācīja Gaļina Poliščuka. Ja tavs 
partneris dara kaut ko pilnīgi stulbu, vai 
tu saproti, ka nedari to, kas jādara, tad 
vienīgais veids ir apstāties. Mums gan 
uz skatuves tā sajūta ir pretēja – jāliek 
klāt, jāliek vēl vairāk. Bet Gaļina vienmēr 
teica, un tas man ir palicis galvā, zini, kā 
definīcija – apstājies un ņem, cik tev va-
jag, laiku, lai savāktos un izdarītu to, kas 
jādara. Man liekas, ka tā ir skatuves 
pļauka. Vispirms pašam sev. Tā ir tāda 
pļauka, ar kuru aptur histēriju, kā raks-
tīts medicīnas enciklopēdijā.

G.G. Pret sevi – jā.
M.D. Un pret partneri – tieši tāpat. 

Jo ir jau teksts arī starp rindiņām. Es no-
jaušu, ka mums te viss jau sāk skanēt tā 
dīvaini – ka mēs te cits citu audzinām 
vai čakarējam smadzenes: kā tu šovakar 
nospēlēji, tas nebija tā runāts! Bet 
Kaspars Znotiņš man teica, ka JRT ir di-
vas patroneses, kas stāv nomodā par 
katru izrādi, lai viss notiktu tā, kā tam jā-
notiek, – Baiba Broka un Guna Zariņa. 
Un pa galvu dabūs jebkurš, kurš atļau-
sies kaut ko nedarīt vai izdarīt patvaļīgi. 

G.G. Pie mums Nacionālajā tā ne-
strādā. Tāpēc sākumā teicu – esmu prie-
cīgs, ka tu esi šajā teātrī. Cik ilgi?

M.D. Nu, pirms trim gadiem.
G.G. Trīs sezonas, šī ir ceturtā.
M.D. Tas ir īss laiks. Tu saproti, Gun-

dar? Tas ir maz, lai es drīkstētu vispār 
kaut ko vaukšķēt. Man varētu aizsist 
muti ciet jebkurš, kurš ir nostrādājis šeit 
daudzus gadus. Jebkurš varētu man pie-
nākt klāt un pateikt – skuķīt, nostrādā 

«entos» gadus, un parunāsim par šo pa-
šu vēlreiz.

G.G. Tāpēc ir atšķirība starp Nacio-
nālo teātri un to, kā veidojies JRT. Tā ir 
viena trupa, kas ir sākusi reizē – tevis 
nosauktie un vēl daži. Uz viņu pleciem 
teātris ir izaudzis. Tieši tik vienkārši.

M.D. Es personīgi domāju, ka tur ir 
viena konkrēta milžu paaudze, bet vai 
nākamā būs milži? Tāpēc man liekas, ka 
arī es pārstāvu un aizstāvu maksimālis-
mu mākslā. Nu, ja tu negribi, ja tev rieb-
jas, ja tevi kaitina un besī, tad ko tu vis-
pār vari un drīksti darīt uz skatuves? Vai 
tiešām es esmu mūžīgā bēgošā līgava? Ar 
sporta kurpēm kājās. Es nezinu. To mēs 

redzēsim, ja man atkal pienāks šāds brī-
dis. Varbūt es saplūdīšu kopā ar visiem 
un teikšu – tas ir posms, kas jāpārlaiž. 

G.G. Atceros vienu kolosālu ainu 
Ķelnē, veikalā. Mēs strādājām ar neatka-
rīgo teātri United Intimacy, un kopā ar 
fringe ensemble taisījām izrādi Fiction 
Impossible. Mēģinājumu laikā  dzīvojām 
Ķelnē, tuvojās Ziemassvētki. Un tad 
skats – ir tumšs vakars, sniedziņš, un 
mēs – Ivo Martinsons, Elīna Vāne, Maija 
Doveika un Gundars Grasbergs – ejam 
pa ielu, ir brīnišķīga izkārtne «Lielā Zie-
massvētku izpārdošana apavu veikalā»! 
Tādu veikalu pie mums nebiju redzējis – 
kastes, visi izmēri, no grīdas līdz gries-
tiem, un process tajā vakarā veikalu jau 
bija novedis tik tālu, ka visa grīda bija 
pilna ar kastēm un apaviem, nu, tā, ka 
jābrien līdz ceļiem pa apaviem. Veikals 
jau tāds patukšs, daži turki vēl, un tad 
redzu, kā mēs – vispirms Elīna ar Maiju, 
tad mēs ar Ivo – ieplūdām ar visām čet-
rām šajā apavu pasaulē.

M.D. Tie bija «dotie apstākļi»!
G.G. Tie bija dotie apstākļi, kuros va-

jadzēja atrast sev labus apavus īstajā iz-
mērā. Bet baigi lētie un labie zābaki bija, 
ne?

M.D. Ļoti labi, es pēc tam vēl ilgu 
laiku ar šitiem zābīšiem dzīvoju. Bet tas 
bija nenormāli. Mēs jau paši arī bijām 
fantastiska izlase – kā ziemeļi un rietu-
mi, un austrumi, un dienvidi.

G.G. Visdažādākie tipi.
M.D. Jā, un visi nenormāli savā ziņā. 

Īpatņi. Un no tā man rodas nākamais 
jautājums, kuram jau ir tāda baiļu pie-
skaņa. Kā ir ar talantīgām aktrisēm? Ska-
toties uz dažādām paaudzēm, uz aktri-
sēm, kas ir bijušas dīvas, zvaigznes un 
tamlīdzīgi, – viņām tās privātā dzīve to-
mēr ir «kukū». Lielākoties. Kāpēc?

G.G. Nezinu, katrs ir individuāls ga-
dījums. Viens variants, ka tu savu ceļu ej 
tik intensīvi, ka vienkārši nav laika. Vai 
arī talanta lielums paģēr tādu uguni, ko 

bieži vien nevari savaldīt.
M.D. Tā lielā skatuves uguns neder 

mazam dzīvoklim.
G.G. Bet tā nāk līdz un izkvēpina vie-

nā dienā! Un tur pretī jābūt kādam ļoti 
saprotošam, kas to uguni var apēst. 
(Dungo.) «Es gribu ziemu apēst kā kon-
fekti…» Kaut kā tā.

M.D. Es gribu ugunsgrēku dzēst ar 
glāzi ūdens.

G.G. Bet mēs par privāto dzīvi neru-
nāsim.

M.D. Nē.
G.G. Zini, kas bija skaudri – tur, Vāci-

jā, ar United Intimacy? Saistībā ar tevi… 
Tajā brīdī man bija ļoti skaidra sajūta, ka 

talantīga jauna aktrise meklē ceļu prom 
no teātra. Tas bija jūtams. Tā vācu izrāde 
– mēs to izdarām, un es eju prom. Un tā-
pēc es to jautāju mūsu sarunas pašā sā-
kumā.

M.D. Neviens mani nevarēja aptu-
rēt. Prom. Es jau sen biju prom. Es varē-
tu teikt, ka man dzīvē tā arī ir bijis – re-
dzu, kur es būšu. Kā uz turieni tikšu, es 
nezinu. Tajā laikā jau apmēram redzēju, 
kur būšu, un salsa un spāņu valoda ne-
bija nejaušība. Man jau vēdīja…

G.G. …tā kultūra un tas tālums. 
Smieklīgi – kad mēs ar Ivo nonācām sal-
sas klubā, arī viņš dejoja salsu.

M.D. Es jūs piespiedīšu mīlēt salsu!
G.G. Jo Maijai vajadzēja atrast salsas 

klubu.
M.D. Maija nenāks līdz rītam mājās!
G.G. Kamēr viņa nebūs izdejojusies 

salsu.
M.D. Izdejojusi visu salsu.
G.G. Tas bija spēcīgi.
M.D. Iedomājies, ir tādi neapskau-

žami brīži, par kuriem tev pēc kāda laika 
nāk smiekli. Jocīgi, es jau toreiz rāvos 
prom no visa. Es taču varēju baudīt mir-
kli un sēdēt ar vāciešiem, bet atceros, ka 
man bija tikai viena doma – paķert riču-
ku un maukt prom. Tajā brīdī aizvien 
vairāk sāku baudīt to brīvību un to klie-
dzienu, kā var nokliegties tikai tad, kad 
neviens nedzird

G.G. Beidzam šo sarunu tā – tas, ar 
kādu bagāžu tu pie mums atnāci, un 
tam, ko dari, ir pozitīva rezonanse. Tas ir 
vēl viens «pavilciens». Vismaz mūsu pa-
audzes aktieru vidū. Tā ir vibrācija, kam 
ir laba ietekme. Es jūtu, es to redzu. Es-
mu ļoti priecīgs par to, kas ar tevi paš-
reiz notiek. Tāpēc tev to pasaku šīs saru-
nas noslēgumā. Neko siekalaināku ne-
teikšu. Bet vismaz tik daudz.

M.D. (Smejas.) Tas jau bija diezgan 
… šķebīgi.

G.G. (Smejas.) Tas jau bija uz robe-
žas ar šķebīgu sentimentalitāti. 6

LieLā sKatUves UgUns neder 
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intervija

Līdere

ar režisori Lauru grozu-ķiberi sarunājas 
Maija svarinska

atavojoties sa-
runai, pārlieci-
nājos, ka Laura 
ir dāsni atsaucī-
ga intervijām, ir 

ko lasīt, klausīties. Tālab, domāju, teātra 
mākslas cienītājiem šīs režisores perso-
nība ir vairāk vai mazāk zināma, ieskai-
tot arī biogrāfiju, kura, starp citu, ir tra-
dicionāli unikāla, proti, ir raksturīga teju 
visiem mūsu jaunajiem režisoriem: mā-
cījās Latvijas Kultūras akadēmijā, kuru 
absolvējot, uzreiz iestudēja izrādi un ne-
atlaidīgi dara to ik gadu, mērķtiecīgi vir-
zoties pa jaunrades kāpnēm uz augšu. 
Iznākumā Laurai Grozai-Ķiberei ir jau 
divdesmit iestudējumu, turklāt daži – 
Spēlmaņu nakts vai Dienas Kultūras 
balvas laureāti vai nominanti. Šogad uz 
Spēlmaņu nakts apbalvojumu pretendē 
pat divas viņas izrādes - Liepājas teātrī 
uz lielās skatuves veidots Džordža Orve-
la romāna 1984  inscenējums  un Dailes 
Mazajā zālē tapušais Pītera Šefera Equus 
uzvedums. Turklāt pati Laura Groza-Ķi-
bere ir nominēta kā Gada režisors. Tāds, 
lūk, veikums septiņu gadu laikā. Bet pir-
mais solis tika sperts astoņpadsmit ga-
du vecumā.

Kāpēc izvēlējāties režisores profe-
siju? Tik skaistai un toreiz vēl pavisam 
jauniņai tā kā vajadzētu sapņot par ak-
trises ceļu. 

Paldies par komplimentu, bet, kad 
stājos akadēmijā, es sevi neapzinājos kā 

skaistuli, un arī šobrīd, atklāti sakot, par 
to nedomāju.

Precizēšu jautājumu: kā teju sku-
ķim dzimst ideja mācīties režiju?

Nebija un vēl joprojām nav pilnīgi 
nekādu racionālu iemeslu. Piekrītu, ka 
astoņpadsmit gadu vecumā interesēties 
par režiju ir ļoti dīvaini. Bet man nav iz-
skaidrojuma. Atceros to vasaru, kad 
man vienā mirklī radās ideja to pamēģi-
nāt. Tiesa, zināju, ka gribu studēt māks-
las, it īpaši teātra, jomā. Par aktrisi kļūt 
gan nekad nesapņoju, arī tagad, starp 
citu, īstenībā jūtos ļoti slikti, kad atro-
dos uz lielās skatuves. Bet, pētot Kultū-
ras akadēmijas mācību plānus, ierau-
dzīju, ka tiks uzņemts režisoru kurss, 
nākamajā gadā tā nebūs, un sapratu, ka 
mēģināšu stāties. Atceros, ka bija liela 
uzņemšanas komisija ar Māru Ķimeli 
priekšgalā, jo toreiz uzņēma viņas kur-
su. Zinu, ja tajā gadā nebūtu uzņemta, 
es nākamajā gadā nestātos. Ja neizdotos 
no pirmās reizes, es nekad nemēģinātu 
otrreiz. Esmu tāds cilvēks, kas ar vienu 
«nē» saprot, ka patiešām – nē. Tikai un 
vienīgi šajā nozīmē, man nav tā – ka var-
būt tomēr «jā». Es māku atkāpties, lai cik 
sāpīgi tas būtu. Protu respektēt lēmu-
mu.

Pat ja tas ir maldīgs? 
Attiecībā uz sevi – jā. Mani, starp ci-

tu, uzņēma kā vienu no pēdējām. Māra 
Ķimele negribēja, bet nu tomēr tiku. Bet 
izskaidrot savu lēmumu stāties režisoru 

kursā nudien nespēju, zinu vienīgi, ka 
visu izšķīra pārliecība: tam jānotiek!

Kas jums ir teātris? Vai spēle?
Man tas viss ir ārkārtīgi nopietni. Te-

ātra pasaule, sākot ar aktieri un beidzot 
ar skatuves darbinieku, manī raisa pa-
tiesi milzīgu cieņu. Tāpēc nespēju pie-
vilt teātri, un, ja dažreiz neviļus tā notiek 
– zinu, ka tādas situācijas ir bijušas –, es 
pa īstam sev to piedot nevaru. Tagad šī 
atbildības izjūta ir vēl nopietnāka, 
daudz smagāka, laikam tāpēc, ka  ir kaut 
kāda ticība tam, ko daru.

Noprotu, ka teātris jums ir īpaša at-
sevišķi nošķirta dzīve?

Vispār jā. Tā ir cita dzīve, ļoti intensī-
va. Ar savu iekšējo modeli, proti, cilvēku 
bezvārdu vienošanos – kāpēc mēs esam 
un ko mēs darām. 

Kurš process teātra dzīvē jums ir 
tas svarīgākais?

Man kā režisorei nenoliedzami tas 
svarīgākais, intensīvākais process ir līdz 
pirmizrādei. Pēc tam jau sevi ar to darbu 
neidentificēju. Izrādei ir sava dzīve, ko, 
protams, izjūt aktieri, bet mana saite ar 
to būtībā ir pārrāvusies. Mana izrāde ir 
tā, kas ir ar mani, kamēr mēģinu. Ir patī-
kami, protams, dzirdēt, ka iestudējums 
skatītājus ir saviļņojis, vai lasīt labas at-
sauksmes, taču, atkārtoju, identificēties 
ar pabeigto darbu es nespēju.

Kurš posms mēģinājumu laikā ir 
tas grūtākais?

Man personiski pirmās trīs nedēļas. 
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Vajag visu iekustināt, tam nepieciešama 
ļoti liela enerģija, bet, kad «iegrūž», tad 
jau process sāk pēc inerces attīstīties, ri-
pot. Es, zināms, to turpinu kustināt, ta-
ču tas lielākais grūdiens ir principiāli va-
jadzīgs sākumā.

Vai nākas mēģinājumu posmā mai-
nīt koncepcijas akcentus?

Es nekad to nedaru. Manā iestudē-
šanas praksē uzreiz viss ir skaidrs.

Nianses arī nekad nemainās?
Tās dažreiz var pamainīties, taču 

konceptuālas izmaiņas nenotiek. Mēģi-
nājumu laiks ir īss, tāpēc viss ir pārdo-
māts teju līdz sīkumiem. Ja koncepcija 
jāmaina, tad tas nozīmē, ka nav bijusi 
izstrādāta. Bet, ja man arī būtu kāds 
precedents ar materiāla traktējumu, es 
drīzāk mēģinātu spītīgi līdz galam to at-
risināt atbilstīgi iecerei.

Analizējot mūsu jauno režisoru 
sniegumu, esmu secinājusi, ka gandrīz 
visiem piemīt īpaša māka strādāt ar 
aktieriem

Domāju, ka šobrīd teātris atgriežas 
pie aktiera. Teātris izmetis loku – režijas 
pašizteiksme, formas un citi vizuāli 
meklējumi – un ir atpakaļ pie aktiera. 
Bet tā nav «nomiršana aktierī», režisori 
ir spēcīgi, viņi apliecina sevi, taču sa-
prot, ka nekas labāks par aktieri teātrī 
tomēr nav. Un atgriešanās pie aktiera ir 
dabiska un harmoniska. Varu būvēt iz-
rādi, kā to redzu; labi jūtos, kad spēlējos 
ar visādiem režijas līdzekļiem, bet es ne-

kad neapiešu aktieri, gluži otrādi – viņu 
centrēšu. Aktieris ir izrādes sirds, kas 
pukst.

Vai aktierim ir jābūt jūsu domu-
biedram?

Varbūt tas izklausīsies nežēlīgi, bet 
man radošie cilvēki dalās divās daļās. 
Vieni, kas uzskata, ka viņi pieder teāt-
rim, otri, kuri teātri pielāgo sev. Mani 
domubiedri ir tie pirmie. Ja runājam 
konkrēti, tad simtprocentīgi uzticos 
Dainim Grūbem. Darbā mums ir apbrī-
nojama sapratne, varbūt arī tādēļ veido-
jas pārliecinošs rezultāts.

Gribu uzsvērt, ka ar daudziem aktie-
riem man ir izveidojusies saskaņa, īsta 
sadarbība. Taču, ja aktieris uztvēris teāt-
ri kā iespēju sevi pozicionēt, tas man 
nav pieņemams. Bet otrs atsvešinātības 
piemērs ir, ja aktieris ir nonicinājis sa-
vus kolēģus, uzskatot sevi esam augstā-
ku par viņiem. Man tas pilnīgi nav pie-
ņemams. Svarīgi, lai veidotos īsts an-
samblis, un, ja jūtu, ka kāds neiederas 
tajā, grib būt pārāks par citiem, es to ļoti 
jūtīgi uztveru un izvairos. Vienlaikus 
man ir svarīgi, lai aktieri, kuriem nav 
galvenās lomas, palīdz tiem pirmajiem 
noturēties. Ja šai kopējai dzīvei kāds ne-
atrod sevī atbalstu, tad arī pārtraucu sa-
darbību.

Vai ar vīriešiem aktieriem jums 
vieglāk strādāt?

Ir vieglāk. Tāpēc, ka diezgan labi sa-
protos ar viņiem. Strādājot arī pati esmu 

vairāk kā vīrietis – gan humora izjūtā, 
gan darba stilā, man aktieri ir tādi labi 
kolēģi ar vilkmi draudzēties. Esam savā 
veidā bezdzimuma radījumi, un tas dar-
bā ļoti palīdz. Jo virsroka ir profesijai. 
Bet sievietēm gan tas dzimums ir allaž 
aktuāls. Līdz ar to ir bieži emociju uz-
plūdi. Tad ir grūtāk strādāt. Turklāt reti 
kurai sievietei piemīt profesionālais 
azarts. Rēzijai Kalniņai, piemēram, ir šis 
dzinulis, vēl dažām, bet pārsvarā aktri-
ses ir liriskas būtnes. Es tāda neesmu, 
man patīk vīrišķīgais spēks, līdz ar to 
spēju sevi izteikt caur vīrieša tēlu.

Bet, kad darbs ir beidzies, mēģinu 
kompensēt sevī sievišķīgo. Ļoti to ak-
centēju sevī, staigāju svārkos, kleitās, arī 
citādi kopju sevī maigo būtni, baudu 
privilēģijas, kas ir tikai un vienīgi sievie-
tei. Jāuzsver, ka man patīk vīrieši, esmu 
tipiska sieviete. 

Taču vienlaikus man ir svarīgi aplie-
cināt sevi kā sievieti mākslinieci. Pui-
šiem režisoriem ir vieglāk. Man no paša 
sākuma nācās pierādīt sevi dubulti. Sā-
kumā sastapos ar ļoti lielu skepsi, arī 
starp aktieriem. Nav bijis viegli pateikt 
piecdesmitgadīgam aktierim, ka, lūk, jā-
dara tā un tā; bieži vien saskaros ar 
skepsi. Protams, ar katru izrādi kļūst 
vieglāk. Arī vīrieši kolēģi nāk klāt, izsaka 
atzinību. Ir arī publisks vērtējums, ka 
kaut ko varu izdarīt. Man tas ir kā balsts 
dvēselei. Taču sevis apliecināšanas du-
bultslogs ir tik un tā.

laura groza-Ķibere: «Teātris izmetis loku – režijas pašizteiksme, formas un citi vizuāli meklējumi – un ir atpakaļ pie aktiera.»  
Foto – kristaps kalns, dienas mediji
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Kā jau teicu, jūsu paaudzes režija ir 
pierādījusi, cik skaisti iespējams at-
dzimt aktierī. Bet kā ir ar vārdu? 
Daudzviet to stumj prom.

Vārdam ir nozīme. Esmu no tiem re-
žisoriem, kas uzskata, ka visi mākslas 
aspekti ir svarīgi – vai tā būtu dramatur-
ģija, teksts vai scenogrāfija, vai mūzika. 
Tikai visiem komponentiem ir jābūt iz-
ciliem, kas diemžēl ne vienmēr notiek, 
tā ir realitāte. Bet es uz to tiecos.

To apliecina kaut vai šā gada Spēl-
maņu nakts nominācijas.

Es neidentificēju sevi ar tām. Kaut 
gan prieks, protams, ir. Pirms nedēļas 
sevi vēl identificēju ar izrādi Frankenš-
teins, bet šodien jau ar jauno darbu, kas 
taps Liepājas teātrī.

Cik zinu, runa ir par Bernarda Po-
meranca lugu Ziloņcilvēks, kuras gal-
venais varonis atkal ir pataloģiski 
slims. Kāpēc jūs tā pievelk anomālijas?

Bet es savukārt domāju, kāpēc visi 
man to jautā, kāpēc visus tas uztrauc?

Mani neinteresē vidējais cilvēks, jo 
viņam viss ir normāli. Bet, ja ir kaut kas 
ārkārtējs, tad šī robežsituācija, manu-
prāt, ir vienīgā vērā ņemamā, par ko ir 
vērts domāt, runāt. Teiksim, sadzīviskas 
situācijas, pat ja tajās ir kāds konflikts, 
mani neinteresē. Jo ikdienišķais, ko jeb-
kurā brīdī  redzu, dzirdu, mani neuz-
trauc. 

Frankenšteinā, piemēram, galvenais 
varonis – Radība ir kā mana identitāte. 
Es spēju sevi identificēt ar šo absolūto 

minoritāti. Jebkurš cilvēks to var izjust, 
jo visi esam saņēmuši nepelnītus pliķus, 
pērienus. Nerunāju par to, kas pelnīts, 
bet par to, kas dvēselei sāpīgs. Un es zi-
nu, ko tas nozīmē. Liekot roku uz sirds, 
varu teikt, ka esmu dabūjusi pliķus, ko 
nebiju pelnījusi. Un tā ir mana garīgā 
dzīve, kurā mani moka ar neatbildēto 
jautājumu – kāpēc? Tas atstāj manī mil-

zīgas rētas, ar kurām dzīvoju arī šobrīd. 
Sākot ar bērnību, kad skolā septiņu ga-
du vecumā pēkšņi dabūju spēcīgu sitie-
nu pa muguru no 12. klases skolnieka, 
kas ņirdzīgi vēl pateica: kusties, stulbe-
ne! To visu dzīvi atcerēšos. Bet cik daudz 
ir citu situāciju, kur pāridarījumi ir ne-
salīdzināmi baisāki! Es no tām nevēlos 
norobežoties. Gribu izprast šīs situāci-
jas, kaut gan man ļoti grūti ir atrast atbil-
di – kāpēc. Manam garam ir nepiecieša-
mi šie izaicinājumi. Katrā savā izrādē re-
dzu tēlu, ar kuru identificējos. Piafā biju 

Piafa, Butterfly – tā sieviete, ko spēlēja 
Dainis, un Equus es biju Alans Strengs.

Tātad jūsu tēma, Dostojevska vār-
diem runājot, «pazemotie un apvaino-
tie» jeb cilvēki no pagrīdes.

Jā. Manī ir ārkārtīgi izteikta taisnīgu-
ma izjūta, un tādēļ ļoti pārdzīvoju, ja 
kāds aizskar tos, kuri nevar sevi aizstā-
vēt. Nē, neesmu kaut kāda pasaules lā-

pītāja. Taču citu sāpes mani uztrauc.
Izteikta kristiete.
Jā, tikai tagad neesmu praktizējoša. 

Es identificēju sevi ar kādu Augstāko va-
ru, mīlošu un siltu.

Vienā no intervijām jūs sakāt, ka 
cilvēkam nav robežu. Kā to saprast?

Mēs nevaram pārspēt kaut kādas fi-
ziskās robežas, bet spēju iet uz priekšu 
neviens nevar apturēt, ja patiesi gribi 
virzīties. Man, piemēram, dažreiz ir sa-
jūta, ka asociējos ar tādu kā absolūto 
veiksminieka tipu, ka man nekas nav 

 Man gribētos iestUdēt 
«sPēLēJU, dancoJU», tUr ir 

fantasMagorisKa diMensiJa. 
varbūt Kādreiz šiM darbaM 

būšU gatava

laura groza-Ķibere: «mēģinājumu laiks ir īss, tāpēc viss ir pārdomāts teju līdz sīkumiem.» Skats no izrādes 1984.  
Foto – edgars pohevičs
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pašai jāiekaro. Nē, ļoti esmu izjutusi to, 
kas būtu, ja necīnītos. Visu esmu panā-
kusi ar darbu, man dzīve neko nav dāvi-
nājusi. Tādēļ arī sevi identificēju ar to 
viszemāk esošo, kas ar gribēšanu tomēr 
spēj izsisties.

Vai latviešu dramaturģija jūs ne-
maz neinteresē?

Mani ļoti fascinē Rainis. Viņam ir 
īsts mērogs, viņš ir aristokrāts. Man gri-
bētos iestudēt Spēlēju, dancoju, tur ir 
fantasmagoriska dimensija. Varbūt kād-
reiz šim darbam būšu gatava. Blauma-
nis gan nav mans autors. Tāpēc, ka ne-
esmu lauku cilvēks, bet tieši latviešu 
lauku vidē risinās daudzas situācijas. 
Vispār es nejūtu tādu izteikti nacionālu 
materiālu. Kaut esmu latviete, bet sevi 
tā neizjūtu. Rainim, piemēram, piemīt 
spēja pacelties pāri nacionālām robe-
žām. Tikai, kā jau teicu, vēl neesmu viņa 
mērogam gatava. Raini, starp citu, reti 
iestudē tieši tādēļ, ka arī citi režisori ne-
jūt sevī šo gatavību.

Bet mūsdienu latviešu dramaturģi-
ja? 

Man nav bijusi iespēja iepazīties ar 
tāda mēroga dramaturģiju, kas mani ie-
interesētu. Pārsvarā viss ir virtuves saru-
nu līmenī. Dažus šis sadzīviskais mate-
riāls interesē, mani neiedvesmo.

Bet ko jūs gribētu pateikt par mūs-
dienām?

Es laikam neticu tādai – mūsdienai. 
Tas, kas šobrīd ir mūsdienas, kādreiz jau 
ir bijis. Ticu tikai pārlaicīgām lietām, jo 

tās būtībā jau arī ir mūsdienas. Nē, pro-
tams, var runāt par, teiksim, integrācijas 
problēmām, par jauniem migrantiem, 
bet tajā pašā Frankenšteinā, man šķiet, 
tas ir izrunāts. Kāpēc divu stundu laikā 
diskutēt ar skatītāju par kādu vienu so-
ciālo grupu, ja izrādē ir stāsts gan par in-
divīdu, gan par minoritāti un citām so-
ciālajām grupām.

Es jautāju nevis par sociālajām 
grupām, bet par ētiskajām izmaiņām 
pasaulē, piemēram, kāda ir jaušama 
patērētāju sabiedrības nākotne?

Par šo tēmu man ir mūžīgs strīds ar 
draudzeni. Es ticu tam, ka sabiedrība to-
mēr progresē, viņa – ka regresē. Man lie-
kas, ka kaut vai minimāli, bet divtūkstoš 
gadu laikā cilvēki tomēr ir tikuši tuvāk 
gaismai. Man gribas tam ticēt. Argu-
ments ir kaut vai mana trīsdesmitgadīgā 
pieredze. Ar katru gadu kļūstu attīstītā-
ka būtne, salīdzinot ar to, kāda ienācu 
pasaulē. Spriežu arī pēc dažiem cilvē-
kiem, kas ir man apkārt. Redzu, kā viņi 
mainās, kā prot strādāt ar sevi.

Varbūt šajā ziņā man ir ļoti pavei-
cies. Vēroju, piemēram, zēnu kori, kas 
piedalās izrādē Frankenšteins. Bērni 
septiņu astoņu gadu vecumā. Vienkārši 
fantastiski, skatījos uz viņiem un domā-
ju: ja tāda ir jaunā paaudze, kas šobrīd 
aug, tad ar Latviju viss ir kārtībā. Kaut 
gan, protams, tā ir izlase – koris, vecāki, 
kas atveduši savus bērnus tajā darbo-
ties, cieņa pret mūziku, kultūru. Un to-
mēr – tāds gaišums, atsaucība, pieklājī-

ba. Tā kā eņģeļi. Tās patiesi bija trīs fas-
cinējošas nedēļas. Kaut gan, protams, 
esmu reāliste, redzu, kas apkārt notiek, 
taču mīlestību var saskatīt.

Šogad Spēlmaņu nakts kontekstā 
būs konference, kuras tēma ir saistīta 
ar laikmeta traģiskā varoņa tēlu.  Vai 
jūs tādu saskatāt?

Man šķiet, ka viņš pastāv. Tas var būt 
arī mākslinieks. Māksliniekā ir balss, kas 
neļauj pārdot savu dvēseli. Visburtiskā-
kā nozīmē – pārdot tam komercdievam, 
kas šobrīd valda. Nepadoties – tas ir liels 
izaicinājums. Es vēl redzu starp saviem 
kolēģiem tos, kas ir saglabājuši savu, 
teiksim, neatkarību, vēlmi būt neatkarī-
giem. Bet tas spēks ir ļoti draudīgs un 
prot maskēties, negrib atzīt, ka vēlas ie-
tekmēt, paverdzināt. Jā, domāju, ka 
mākslinieks ir šis mūsdienu traģiskais 
varonis. Nepārtraukta cīņa. Tiesa, Latvi-
jā tā maksa nav tik augsta, bet vienalga – 
ja katru dienu tu sāc «stiprināties» ar to 
īpašo komercpalīdzību, vari nepamanīt, 
ka esi jau satverts.

Kādu šajā kontekstā jūs redzat te-
ātra attīstību?

Tie var būt daždažādi varianti, vai 
nu repertuāra, vai, kā Rietumos, pārsva-
rā projektu teātri, vienalga, galvenais ir 
jābūt līderim. Es ticu, ka teātra māksla 
joprojām attīstīsies, pateicoties tikai 
spēcīgām personībām. Līderi – režisors, 
aktieris, scenogrāfs. Tik ilgi, kamēr būs 
personības, būs arī teātris. Bet, tiklīdz 
sāksies izdabāšana, teātris mirs. 6

«Simtprocentīgi uzticos dainim grūbem,» saka laura groza-Ķibere. Equus dailes teātrī. mārtins daiserts – lauris Subatnieks,  
alans – dainis grūbe. Foto – kaspars kviesis
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intervija

īsta MāKsLa  
ir godīga

ar Liepājas teātra aktieri Leonu Leščinski 
sarunājas Mārīte gulbe

eons, man šķiet, reti 
ir apmierināts ar sava 
darba rezultātu, jo 
viņš novērtē kvalitatī-
vas un perfekti no-

strādātas lietas, taču paradoksālā kārtā 
šī nepārejošā neapmierinātība viņā ap-
vienojas ar tikpat nepārejošu patiku no-
darboties ar teātri. Visdažādākajās iz-
pausmēs. Domāju arī, ka viņš iegulda 
daudz iekšējas enerģijas un laika, lai sa-
gatavotos katram atsevišķajam darbam. 
Bet Leons ir pārliecināts, ka pareizi spē-
lēt teātri ir viegli: netērējot spēku, balsi, 
enerģiju tukšgaitā. Pēc Čehova. 

Par ko tu pēdējā laikā visbiežāk do-
mā?

Pēdējā sezonā domas daudz saistījās 
ap darbu, kaut kā sanāca drusku par 
biezu, par daudz visa kā, bet vispār ... es 
mēģinu atrast līdzsvaru starp darbu un 
dzīvi, teiksim tā. Teātra vide, kurā mēs 
dzīvojam, ir ļoti noslēgta. Reizēm tas ra-
da ilūziju, ka viss, ko darām, ir ārkārtīgi 
svarīgi, bet patiesībā teātris ir tikai viena 
no dzīves sastāvdaļām. Brīžos, kad iznāk 
saskarsme ar dzīves realitāti, izrādās, ka 
dzīvojam ilūzijās – par latviešiem kā kul-
turālu nāciju, par to, ka teātris ir katra 
latvieša sirdslieta, un tā tālāk. Esmu 
priecīgs, ka teātris pamazām ieņem to 
vietu, kas tam piedienas – tas ir viena no 
dzīves un mākslas jomām, ko vari iz-
mantot un vari neizmantot. 

Un kas ir svarīgs ārpus teātra?

Dzīve. Intereses ir nejēgā – man ir 
laiva, man ir vairāki loki un «kaķenes», 
es reizēm adu. 

Tu šauj ar loku?
Es šauju ar loku savā pagrabā, jā! 

Neesmu pārliecināts, vai tas ir pieminē-
šanas vērts, kas tur sevišķs.

Nepazīstu nevienu, kurš šautu ar 
loku. 

Ja ir pagrabs, tad kāpēc nešaut! Tā ir 
nodarbošanās, kurai man nav nekāda 
izskaidrojuma, kāpēc to daru. Man pa-
tīk loks kā tāds, tas ir estētiski skaists 
priekšmets. Kā jebkurš priekšmets, kas 
veidojies gadsimtu laikā, tas sasniedzis 
pilnību. Man ir loki, un ar tiem es rei-
zēm šaudos. Un reizēm makšķerēju, es-
mu tāds svētdienas makšķernieks. Man 
šķiet, Jaunsudrabiņam ir liela taisnība: 
makšķerēšanas laiks tiek pieskaitīts dzī-
vei klāt. Prāts tad ļoti sakārtojas, daudz 
kas nostājas savās vietās. Jo vecāks tu 
paliec, jo vairāk sāc novērtēt ne tikai to, 
ar ko nodarbojies, bet arī mirkļus ārpus 
tā, ar ko nodarbojies. 

Tas nozīmē, ka būt aktierim tev 
vairāk ir amats, nevis dzīvesveids?

Es jau neesmu normāls aktieris, sāk-
sim ar to. Esmu cilvēks, kas nodarbojas 
ar teātri. Man patīk to darīt un reizēm 
sanāk. Teātris man ir ļoti svarīgs, bet tas 
ir amats. Visi šie stāsti – cilvēks nostrā-
dājis teātrī divdesmit gadus, viņam pa-
prasa: «Kā bija?» Viņš saka: «Es nezinu, 
ko es tur darīju...» Tas ir sviests. Iedomā-

jies, tu aizved mašīnu pie mehāniķa, 
viņš saka: «Nezinu, ko es tur saskrūvēju, 
mēģini pabraukt, paskatīsimies...» Ak-
tieris ir amats. Bet to nevar celt ne augs-
tāk, ne zemāk par kādu citu. 

Teātrī pēc tevis ienākušas vairākas 
paaudzes. Vai jūti atšķirību paaudžu 
domāšanā, veidā, kā viņi strādā, at-
tieksmē? 

Tas ir individuāli. Bet lielās līnijās, 
protams, ir citādāk. Teātris jau nevar pa-
stāvēt ārpus laika un telpas. Neatceros 
iemeslu, bet man vasarā ienāca prātā, 
cik ļoti mūsu dzīve šobrīd atšķiras no 
dzīves pirms divdesmit gadiem. Es pēc 
saviem bērniem skatos, mēģinu prātā 
piemest, kāds biju viņu vecumā, tas ir 
nesalīdzināmi. 

Jaunā paaudze ir gudrāka, labāka 
un virza mūs pretī skaistai nākotnei?

Nedomāju, ka viņi ir gudrāki un la-
bāki, es domāju, ka viņiem ir stipri no-
pietnāka attieksme – lielākoties. Runā-
sim par mūsu gadījumu, Klaipēdas kur-
su, viņi ir ieguvuši labu pamatu, viņiem 
ir skaidrs, ka nekas nekrīt no gaisa, viss 
nāk ar darbu. No otras puses – tu vari ie-
mācīties amatu: kas, no kā, kāpēc. Bet ir 
kaut kādas lietas, ar kurām mēs atšķira-
mies no virpotājiem. Ir taisnība teicie-
nam: deviņdesmit pieci procenti darba 
un pieci procenti talanta. Taču tiem pie-
ciem procentiem ir jābūt spēcīgiem. 

Liepājas teātrī tagad ir interesanta 
situācija: trupā absolūtais vairākums 
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ir jaunie aktieri. Tu esi viens no reta-
jiem citas paaudzes aktieriem.

Tas arī nav normāli, ka savos piec-
desmit esmu vecākais vīrietis trupā... 

Kādi ir šādas trupas plusi un mīnu-
si?

Viennozīmīgs pluss ir tas, ka varam 
iestudēt to, ko mēs iestudējam. Domāju, 
neviens Latvijas teātris šobrīd nevar uz-
taisīt tādu Induli un Āriju. Mīnusi: ne-
varam paņemt klasisku Šekspīra lugu ar 
pilna apjoma vecuma skalu. Bet plusu 
šobrīd salasās vairāk nekā mīnusu. Un 
svarīgi, ka viņi ienāca teātrī visi kopā – 
ar tādu pacēlumu, tas iedeva atsperi. 
Pirmo reizi man šī sajūta radās, skato-
ties Pūt, vējiņi!, kad uznāca šie sieviešu 
un vīriešu «kori». Viena no trupas kvali-
tātēm ir enerģētiskais lādiņš.  

Vai tev nerodas kompleksi: visi jau-
nie aktieri dejo un dzied?

Paldies! Par kompleksiem runājot – 
bija mums, maigi izsakoties, ne pārāk 
veiksmīga izrāde Ģimenes lietas. Un tad, 
lūk, – mana meita noskatījās un teica: 
«Tēvs, nekad, nekad nedejo blakus Ga-
tim Malikam!» 

Indulī un Ārijā nācās diezgan pa-
matīgi turēt līdzi.

Sauksim to par līdzturēšanu. Indulis 
un Ārija vispār ir atsevišķs stāsts. Serge-
ja Zemļanska pozīcija ir – iestudējumam 
nepieciešami trīs mēneši. Divus mēne-
šus gatavo ansambli un trešajā iestudē. 
Realitātē mūsu rīcībā bija divi mēneši. 

Man vēl nekad mūžā pirmizrādes ballē 
nebija bijusi sezonas noslēguma sajūta. 
Darbs bija ielikts tāds...

Atgriežoties pie pirmsākumiem. 
Tevi uz Liepāju atvilināja Kroders ar 
Trepļeva lomu?

Tā bija stipri nosacīta vilināšana. Ja 
es negribētu, tad ar mani būtu jācīnās. 
Mums jau skaitījās obligātie trīs gadi, 
kas bija Liepājā jānostrādā. Kaut gan ta-
gad domāju, ka man nevajadzēja to lo-
mu spēlēt. 

Kāpēc?
Tāpēc, ka tas bija par agru. Neesmu 

nekad prasījis, bet loma it kā bija pare-
dzēta Jānim Makovskim, taču viņš attei-
cies, jo uzzinājis, ka Krodera koncepcijā 
Trepļevs ir netalantīgs cilvēks, kurš no-
šaujas daļēji tāpēc, ka saprot – viņš «ne-
velk». Bet tā bija tāda loma... esmu arī 
nenormāli pateicīgs Kroderam, Dievam, 
ka tā bija. Klasikā ir cita jūtu intensitāte. 
Aktieris un skatītājs iekustina citus inte-
liģences un emocionālos centrus, kas 
viņiem arī kā cilvēkiem ir svarīgi. 

Jūsu teātra režisors Konstantīns 
Bogomolovs kādā intervijā saka, ka re-
ti iestudē Čehovu, jo nospēlēt viņa ap-
rakstīto dzīves bezjēdzību var tikai ļoti 
jēgpilni cilvēki. Tad ir tas spēcīgais 
kontrasts. Tajā ansamblī bija spēcīgi 
aktieri, tas bija teātra triumfa brīdis – 
saņēmāt profesionāļu atzinību, bet ta-
jā pašā laikā spēlējāt Kaiju pustukšā 
zālē. Arī tā čehoviski. 

Ar Kaiju, man šķiet, esmu piedzīvo-
jis tukšāko zāli vispār. Cik ir to mākslas 
alcēju un kas ir tas, ko viņi ar mākslu sa-
prot? Ja tu tagad vienam latvietim prasī-
si, vai viņam patīk teātris, tava sapratne 
no viņa var ļoti atšķirties. Nevērtējot, 
kam taisnība – tev vai viņam. Un «latvie-
tim vidējam»  – tādā nozīmē, kā to lieto 
Rīgas Laiks, – tas teātris ir viens, bet 
Krodera Kaija – pavisam kas cits. Tajā 
laikā Liepāja bija arī pavisam cita pilsē-
ta: krievu jūrnieki un tā tālāk. 

Un kur tādos apstākļos atrast jēgu, 
lai turpinātu nodarboties ar kaut ko tik 
elitāru, ar mākslu, kuru gandrīz ne-
viens nesaprot un neskatās? 

Pirmkārt, tā nav. Ir viena lieta, kuru 
es, pateicoties savām nu jau, paldies 
dievam, pārgājušajām režijas ambīci-
jām sapratu. Teātris nav grāmata, kuru 
var uzrakstīt, nolikt plauktā, pateikt: 
mans lasītājs nav izaudzis. Paradokss ir 
tāds, ka pēc gadiem grāmatas saturs ne-
būs mainījies ne par mata tiesu, bet lasī-
tāju uztvere būs cita, un autors un lasī-
tājs varbūt satiksies. Teātris var notikt 
brīdī, kad ir zināms skaits cilvēku, kas 
skatās. Respektīvi, tev tas jātaisa tāds, lai 
skatītājs atnāktu. Vai arī jādabū ģeniāls 
menedžments, kas dabūs teātrī iekšā uz 
jebko. Tas ir naža asmens, uz kura jāspēj 
nobalansēt. Tas pats Šekspīrs rakstīja 
konkrētas trupas vajadzībām un Londo-
nas tā laika publikai, kas nebija tā cēlākā 
un viedākā. Un, ja tie gabali nebūtu tik 

leons leščinskis: «mēģināt ieklausīties visos ir diezgan bezcerīgi, reizēm nav laika, reizēm nav vajadzības. Sev ir jātic, jāuzticas.» 
Foto – edgars pohevičs
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asiņaini, diez vai viņi maz skatītos. Otrs 
– jāsaglabā pašcieņa. Nav nekā briesmī-
gāka mākslā – vai tas būtu teātris, mūzi-
ka vai kas cits – kā apzināti mēģināt no-
laisties līdz kaut kādam nosacītam līme-
nim. Jo tas beidzas traģiski pašam māks-
liniekam. Tādā ziņā man daudz labāk 
par Stavangeru patīk Blasters, kur Bogo-
molovs pavisam bez kompromisiem, 
«pa godīgo» dara. Bet ir jādomā, kādā 
valodā tu sarunāsies ar cilvēku, kas at-
nācis uz teātri. Tev ir jārunā, tu nevari 
melnkoka tronī pletēt savu mākslu cerī-
bā, ka kāds tevi sapratīs. Nesapratīs, tā-
pēc ka neieraudzīs. 

Kāds bija Krodera darba stils?
Viņš bija cilvēks, kādus vairs nera-

žo. Un neražos. Man liekas, tas bija 
pats svarīgākais. Viņš bija «no turie-
nes», ar to bagāžu, vārdos neaprakstā-
mo aizmuguri. Un viņš ārkārtīgi 
skaidri zināja, ko viņš grib, rezultātu. 
Viņš gan tikpat labi apzinājās, ka rei-
zēm var nesanākt, un brīdī, kad juta, 
ka šī nav tā reize, kad sanāks, viņa in-
terese zuda – kas ir normāli, manu-
prāt. Ja atmestu viņa izcelsmi, viņa 
asins garšu, tas būtu pavisam cits reži-
sors. Bet Kroders nebija tikai režisors. 
Režija bija tikai viena daļa no tā kom-
pleksa, ko viņš deva aktierim, un caur 
aktieri un labākajām izrādēm – skatī-
tājam. Vienlaikus tas ir tas pats Kro-
ders, kuram sēdēju blakus kādā ģene-
rālmēģinājumā un kurš teica: «Par šito 
mani paradīzē neielaidīs.» Viņš ļoti 
skaidri apzinājās. Tai pašā laikā – kad 
citi stāsta par padomju laika apspiestī-
bu, Kroders lielākoties darīja, ko viņš 
gribēja. Labi, ar iebildēm, ar idiotiem, 
kas no Rīgas brauca pieņemt viņa izrā-
des, un tamlīdzīgi, bet viņš darīja, ko 
gribēja. Viņš palicis atmiņā arī kā cil-
vēks, kas labi ja reizi mēnesī atbrauca 
uz Konservatoriju un teica: viss, ko jūs 
te darāt, nekam neder. Mēs skaitījā-
mies Liepājas kurss, bet, kā paši tei-
cām, bijām bērnu nams. Rīgai, pro-
tams, nebijām vajadzīgi, Liepāja – tālu. 

Kāda bija jūsu Kaijas koncepcija?
Dzīve ir pupu mizas, māksla ir īsta 

vērtība. Tāpēc Arkadina bija tāda, kāda 
viņa bija. Un Ņinas beigu monologs – 
lai kāda arī būtu dzīve, teātris ir vērtī-
gākais, kas viņai ir. Un tā jau arī ir. Te-
ātris, māksla labā izpausmē ir godīga. 
Dzīvē var būt visādi, vari darīt dažādas 
lietas pa labi, pa kreisi, bet uz skatuves 
esi patiess. 

Savā ziņā tu joprojām saisties ar 
Trepļeva lomu, esi tāds intelektuālā ti-
pa aktieris.

Kinoprovēs man prasa: kādas lomas 
jūs spēlējat? Ieklausījos sevī, ieskatījos 
savā lomu sarakstā – vai nu riebekļi, vai 
ciema idioti... Kā esmu spējis radīt tādu 
intelektuālā aktiera tēlu, nezinu. 

Par Trepļevu un viņa «jaunas for-
mas» alkām iedomājos arī, skatoties 
monoizrādi Redze ir maņa, kuru mir-
stošs cilvēks zaudē pirmo. Kā jūs ar 
Mārtiņu Eihi nonācāt pie šīs izrādes? 

Man parādīja Tima Etčelsa izrādes 
ierakstu. Sen nebiju tā smējies, kā to 
skatoties. Saprotu, ka manā izpildījumā 
tā izrāde nebija ne tuvu tik smieklīga. 
Lieta tā, ka tas teksts nav tulkojams. 
Man jāsit sev uz pleca: esi šausmīgi cen-
ties, bet tas nav izdarāms. Tur vismaz 
trīsdesmit procenti ir specifisks angļu 
humors, turklāt verbāls. Tā ir vikipēdijas 
maniere, kādā tas viss ir uztaisīts, un 
beigās tur ir saraksts ar vārdiem, kas an-
gliski sākas ar vienu burtu. Pārcelt to ir 
neiespējami. Bet, vienalga, man ļoti gri-
bējās to izdarīt, un tāda iespēja bija. Ir 
kaut kādas lietas, kas iekšēji sakrājas, un 
tās ir kaut kad jārealizē. Monoizrādes 
žanrs, pirmkārt. Teksts varbūt bija pār-
spīlēta izvēle, varēja sākt arī ar vienkār-
šākām lietām. Otrs iemesls bija – par ko 
tas ir. Par pasaules bezjēdzību un lie-
tām, kas ir svarīgas, bet varbūt arī tikai 
šķietami svarīgas, un to, ka mēs paskrie-
nam garām kaut kam, ko patiesi vaja-
dzētu ievērot. Nenoliedzami arī, ka man 
ir patīkami sadarboties ar Eihi, lai kā 
mēs viens otru mīlētu. Cik esam saskā-
rušies, viņam labā nozīmē ir bezkom-
promisu piegājiens teātrim, man tas 
dzīvē kādreiz ir pietrūcis. 

Kurā brīdī tev radās ambīcijas pa-
šam kaut ko iestudēt? 

Paprasi Jurim Bartkevičam! Es ne-
atceros, kāpēc tos Divus foršus suņus 
taisīju – sen sen. Manuprāt, pilnīgi ģe-
niāla Leldes Stumbres luga, tāds Prin-
cis un ubaga zēns suņu sabiedrībā. 
Man tas gabals patika, un dīvainā kār-
tā patika arī izrāde. Bet jāsaka, teātri 
spēlēt ir labāk, nekā ar režiju nodarbo-
ties. Režija ir profesija, un tā jāapgūst, 
tā prasa noteiktu rakstura īpašību ko-
pumu. Tomēr man patika tas, ko mēs 
Goda teātrī darījām ar jauniešiem, 
kaifs ir strādāt ar viņiem. Mums ir vai-
rākas izrādes. Žurka – izrādes bāze bi-
ja Bikova filma Putnubiedēklis. ...Ar 
laimīgām beigām – Rasas Bugavičutes 
luga, Tikai nesaki nevienam – arī Rasa. 
Biju šausmīgi lepns par mums visiem, 

kad dēls teica: «Beidzot normālā valo-
dā runā.» Bija precīza mērķauditorija. 
Tikai tā problēma, ka neviens nav re-
dzējis, izņemot laimīgos skolēnus. 

Un Aleksandra Volodina Pieci va-
kari?

Pieci vakari bija idiota sapnis – par 
sevi varu teikt. Un, ja arī man bija kādas 
ambīcijas, tad tās esmu piepildījis pilnī-
bā. Tā ir ģeniāla luga par cilvēkiem, kādu 

vairs nav. Par labiem cilvēkiem – tur visi 
bez izņēmuma ir labi cilvēki. Man likās 
ārkārtīgi svarīgi par to skaļi parunāt. Var 
to nosaukt par nostalģiju pēc normā-
liem vīriešiem, pēc sievietēm, kas spējī-
gas gaidīt vīrieti ilgu laiku. 

Un pēc Pieciem vakariem tu sapra-
ti, ka vairs nevēlies režisēt?

Sapratu, ka ir ārkārtīgi grūti strādāt 
par režisoru savā teātrī. Vēl es sapratu, 
ka, pat ja man pietiktu īstās attieksmes 
pret darbu... Saproti, režisors ir sociāla 
būtne, ir nozīme, kā viņš sevi pozicionē. 
Es neesmu sociāla būtne nemaz. Savā 
laikā pēc Mārtiņa Eihes Noslēpumaina-
jām variācijām man radio žurnāliste 
prasīja: «Jūs taču nekad mūžā tā uz vien-
tuļas salas nevarētu dzīvot?» Es teicu: 
«Kaut rīt no rīta!» Man ir nenormāli 
augsts vientulības procents, man ir spē-
cīga nepieciešamība pēc vientulības, un 
man ir briesmīgs raksturs, esmu nīgrs. 
Paskat, tagad arī Nīgro rūķi Sniegbaltītē 
iedeva! Maz ir to brīžu, kad viss ir kārtī-
bā, kad atnāc uz mēģinājumu un nekā 
netrūkst, esi pie labas veselības, visi pā-
rējie arī, ir vairāk vai mazāk normāls ga-
rastāvoklis, nav lieka stresa. Māksla pa-
visam bez stresa, protams, ir murgs. Tajā 
stresa brīdī viņa varbūt arī rodas. 

Kāpēc, pēc tavām domām, pēdējā 
laika repertuārā atgriežas 60.–70. gadu 
dramaturģija?

Tā ir laba dramaturģija, gana talantī-
gi tie cilvēki bija. Tas, kas mani tur iein-
teresēja, ir jūtu tīrība. Es kaut ko daru 
tāpēc, ka mīlu to cilvēku. Nav citu ie-
meslu. Pilnīgi skaidri zināju, ka pēc izrā-
des dabūšu pa galvu par sniedziņu, kas 
birst. Bet es gribēju, lai tas sniedziņš 
birst. Esmu pietiekoši sentimentāls cil-
vēks, pat vairāk nekā pietiekoši. Manu-
prāt, šai laikā tā pietrūkst, un nekad nav 
par ļaunu atgādināt, ka ir šādas jūtas. 

Tu izrādi vispirms sajūti? Nevis in-
telektuāli uztver?

Intelektuāli varu kaifot par Blasteru 
– tas ir kā puzlis, ko lieku izrādes laikā 
un turpinu likt pēc tam. Bet iekšēji pa-

lieku auksts. Man tomēr teātrī patīk, ka 
mani sakustina emocionāli. Tāpēc jau ar 
to nodarbojamies, citu loģisku iemeslu 
neredzu. Ja šis mākslas veids pastāvēs, 
tad tikai tāpēc, ka tas spēj dot dzīvu 
emociju. Intelektuālu baudu varu gūt 
no daudzām citām lietām, bet cilvēku 
saskarsmes rezultātā radušos emociju 
var dot tikai teātris. Nezinu, kādai mūs-
dienās jābūt motivācijai, lai cilvēks gri-

nenorMāLi zūdoša MāKsLa. 
neviena fotogrāfiJa, neviens 

video neParādīs ne siMto 
daļU no izrādes
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bētu būt aktieris. Ambīcijas varbūt, bet 
drīzāk – inde, patika ir galvenais. 

Kāpēc Rolandam Atkočūnam neiz-
devās iedzīvoties Liepājā? 

Viņš ir, manuprāt, ārkārtīgi labs reži-
sors, bet ar vienu piebildi – viņam likās, 
ka viņš var lauzt jebkura autora struktū-
ru. Un daži autori to nepieļāva. Erd-
mans (Nikolaja Erdmana luga Pašnāv-
nieks,  Atkočūna skatuves versijā Beigta 
balle – red.) nekādi nepieļāva. Viņš sapi-
nās, mēs sapināmies. 

Vai Lietuvas teātra tradīcija nebija 
pietiekami auglīga?

Kāda Lietuva! Atkočūns nāk no Bo-
risa Ščukina skolas Maskavā. Nē, nu, 
protams, arī Lietuva, ir viņi atšķirīgi. 
Mūsējie, Klaipēdas kurss, jau arī «nesa 
stūrus nost», kad atnāca. Tā ir cita nā-
cija, mentalitāte, bet viņam jau ir krie-
vu skola. Ščukina skola ir atšķirīga – 
spilgta. Kaifs bija ar viņu strādāt – ar to 
pašu Artūra Kopita Skapī māte tēvu 
kar..., Miro Gavrana Viss par vīriešiem. 
Cita lieta, ka galvenais režisors viņš 
nebija «nevienā acī», viņš bija pār-
ņemts ar to, ko dara pats. Latvijā jau 
vispār jocīgi ar tiem cilvēkiem no ma-
las, sākot ar Mihailu Čehovu un Ādol-
fu Šapiro. Latviešu teātra vidējam ska-
tītājam ir pilnīgi skaidrs priekšstats 
par to, kā visām lietām ir jābūt. To pa-
šu Blaumaņa Ugunī nesaprata. 

Ko tu pats joprojām neesi teātrī at-
kodis?

Kāpēc tik ļoti jāuztraucas pirms uz-

gājiena? Ja nebūtu to desmit minūšu 
pirms izrādes... Ar Veriņu Šneideri spē-
lējām Haroldu un Modu. Man bija div-
desmit ar kaut ko, viņai sešdesmit. Es vi-
ņai prasu: «Veriņ, ko tu drebi?» – «Ar ga-
diem tik tu sapratīsi.» Viņai bija pilnīga 
taisnība. 

Un galvenais, ko esi sapratis?
Dzīvi vajag dzīvot. Bet par teātri – 

nenormāli zūdoša māksla. Tāpēc tas 
skatītājs ir vajadzīgs – neviena fotogrāfi-
ja, neviens video neparādīs ne simto da-
ļu no izrādes. Vai vari izstāstīt savas 
emocijas par to? Pat ja vari, tas nekad 
manī neizraisīs tās pašas emocijas. Tas 
ir tikai tavās atmiņās, un tas ir pa īstam. 
Šā brīža emocija – tie ir skaisti mirkļi. Ar 
gadiem nez kāpēc paliek aizvien mazāk. 

Tu neraksti dienasgrāmatu? Vai 
piezīmes?

Reizēm jā. Piezīmes privātai lietoša-
nai. Man ir bijušas 28 dienas dzīvē, kad 
biju spiests rakstīt dienasgrāmatu. Mi-
nesotas programmā viens no punktiem 
ir tas, ka tu raksti dienasgrāmatu, kuru 
tu nodod ārstam, viņš lasa, pieraksta 
jautājumus. Pēc tam par to daudz do-
māju, tur ir daudzas labas lietas – esi 
spiests formulēt domas uz papīra, ie-
raugi lietas arī savādāk, nekā esi uztvē-
ris. Protams, cik tu rakstot esi godīgs 
pret sevi. Gribas jau būt labākam. 

Daudz skaties citu teātru izrādes?
Maz. Pirmkārt, nav laika. Otrkārt, 

jau minētā tieksme pēc vientulības. 
Treškārt, kļūstu drausmīgi nikns, ja ir 

slikta izrāde, tad palieku nebaudāms uz 
nedēļu. Mani tas tracina. Jebkurā citā 
mākslā – ja esi grafomāns, tās ir galve-
nokārt tavas problēmas. Ja tu esi slikts 
režisors, paņēmis sliktu lugu, vēl citus 
cilvēkus čakarē... 

Ja nepatīk, vari pateikt acīs?
Par sliktu izrādi? Nē, iespēju robežās 

cenšos pateikt labu, man liekas, ka mēs 
to maz darām. Pateikt cilvēkam, ka tas ir 
vājprāts, – tad ir jāsaka arī, kāpēc. Bet la-
bi – tas ir svarīgi. 

Kuru cilvēku vērtējums pašam ir 
svarīgs? 

Tišheizere man ir svarīga. Gan par 
to, ko pats daru, gan vispār. Viņai ir kaut 
kāds «ņuhs, čujs un poņa», kas notiek. 
Kaut gan... Tā pavisam atklāti – es sev ti-
cu. Jo ar tiem viedokļiem ir tā, kā teica 
mana vecākā meita sagatavošanas klasē 
pēc matemātikas stundas: mēs visi 
esam dažādi, un dažādi ir mūsu skaitā-
mie kociņi... Tur ir baigā taisnība. Par to 
pašu režiju – esmu domājis, lai tas vis-
pirms man ir interesanti. Jo, ja tas būs 
interesanti man, gan jau būs arī kādam 
citam. Mēģināt ieklausīties visos ir diez-
gan bezcerīgi, reizēm nav laika, reizēm 
nav vajadzības. Sev ir jātic, jāuzticas. 
Cits jautājums, ka nedrīkst dzīvot ilūzi-
jās. Kā teicu jaunajiem: tu vari sevi 
grauzt pirms un pēc izrādes, bet brīdī, 
kad ej uz skatuves, tu esi the best. Tas ir 
ļoti svarīgi. Lai tu ķer kaifu no tā, ko dari, 
un tas kaifs ir redzams. Tad aiziet tas 
enerģijas kamols. 6

pilnīgi skaidri zināju, ka pēc izrādes dabūšu pa galvu par sniedziņu, kas birst. bet es gribēju, lai tas sniedziņš birst. Skats no izrā-
des Pieci vakari. Foto – ziedonis Safronovs
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Leģenda

aKtrise ar 
nosLēPUMU Un 

sUģestiJU
Mildai Klētniecei  – 100

Jānis siLiņš

ildas Klēt-
nieces 
(11.03.1915–
28.08.2008) 
simtgadi 

Eduarda Smiļģa Teātra muzejā svinējām 
reizē ar Aspazijas 150. dzimšanas dienu 
16. martā, skatoties fragmentus no Rī-
gas kinostudijas filmas Rainis (1949), 
kurā aktrise atveidoja Aspaziju, un ra-
dioierakstā klausoties tās dzeju aktrises 
interpretācijā. Kādreizējie kolēģi Venta 
Vecumniece, Aina Matīsa un Kārlis Auš-
kāps runāja par radošo sadarbību teātrī, 
par Mildas Klētnieces personības staro-
jumu un lielo atbildības izjūtu. Teātra 
zinātniece, grāmatas Klētnieki ar grimu 
bez grima autore Silvija Geikina ieskicē-
ja mākslinieces biogrāfijas nozīmīgākos 
posmus, bet aktrises dēla, režisora Nau-
ra Klētnieka (1938–2010) meita, aktrise 
un režisore Kristīne Klētniece dziedāja, 
atgādinot sen zināmo patiesību, ka Dai-
les teātrī, kura spožā zvaigzne daudzu 
gadu garumā bija Milda Klētniece, balss, 
vārds, dziesma, kustība un deja bija ak-
tieru meistarības pamats. Taču teātris ir 
dzīva, enerģētiska  māksla, tā vistiešāk 
iedarbojas tikai izrādē, aktieru tiešā 
kontaktā ar skatītāju, līdz ar to visi vārdi 
par Mildas Klētnieces suģestējošo aktri-
ses dabu tomēr ir tikai apgalvojums. 

Pirms darba Dailē Milda Klētniece 
(vēl ar meitas uzvārdu Lange, līdz 
1937. gadā salaulājās ar aktieri Karpu 

Klētnieku) bija mācījusies Mihaila Če-
hova vadītajā Latvju aktieru arodbiedrī-
bas teātra skolā, strādājusi Latvju drā-
mas ansamblī (1936–1940) un LPSR 
Bērnu un jaunatnes teātrī (1941). Lai arī 
Čehovam neizdevās teātra skolā nostrā-
dāt pilnu pedagoģisko ciklu, jo 1934. ga-
dā viņš aizbrauca no Latvijas, tomēr vi-
ņa audzēkņi paspēja sajust izcilā meis-
tara personības lielumu un mākslinie-
cisko oriģinalitāti. 

Mihails Čehovs grāmatā Aktieru teh-
nika uzsvēris, ka «īstam mākslas dar-
bam piemīt četras patiesas kvalitātes: 
vieglums, forma, veselums un skais-
tums. Kā māksliniekiem jums jāattīsta 
spēja tās atklāt kustībās, vārdos un dvē-

seles pārdzīvojumos.» Šo novēlējumu 
Milda Klētniece savā bagātajā – vairāk 
nekā simt lomu no 1936. līdz 1993. ga-
dam! – tēlu galerijā piepildīja visaugstā-
kajā pakāpē. Viņai bija izcila partnera iz-
jūta, tēlu raksturojumi bija krāsaini un 

patiesi. Balss skanēja savdabīgi, bija gan 
jaušama «vecā skola», tomēr visās into-
nācijās precīza, niansēta, skatītājiem 
uztverama un saprotama. 

Dailes teātrī Milda Klētniece ienāca 
1941./42. gada sezonā, un viņas pirmā 
nozīmīgākā loma bija Liena Eduarda 
Smiļģa inscenētajā brāļu Kaudzīšu ro-
māna Mērnieku laiki  dramatizējumā. 
Viņa tajā bija dublante, un lomu vaja-
dzēja pašai patstāvīgi sagatavot. Kad mē-
ģinājumā to noskatījās Eduards Smiļģis, 
tad, kā atminējās aktrise, “dabūju tādu 
rājienu, ka vēl šodien atceros gan viņa 
intonāciju, gan vārdus: – Slikti, tas bija 
ļoti slikti! Kā jūs runājat! Kā tāda izlutinā-
ta meitenīte! Kā jums skan balss? Ar balsi 

jums jāstrādā! – Man likās, ka esmu pil-
nīgi iznīcināta. Taču vajadzēja saņemties 
un mājas darbu turpināt. Kad beidzot 
man iedeva pilnu ģenerālmēģinājumu ar 
grimu un kostīmiem (kas man vienmēr ir 
palīdzējis), es sāku uz skatuves dzīvot. 

 izrādi sKatīJos daUdzas 
reizes. vairāK gan ne sižeta, 
bet gan MiLdas KLētnieces 
attUrīgās Un reizē sPiLgtās 

sPēLes dēļ
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Pēc šī mēģinājuma Smiļģis man teica: – 
Es ņemu savus vārdus atpakaļ. Šodien 
jūs ļoti labi mēģinājāt. – Tā es sāku spēlēt 
savu pirmo lielo lomu Dailē.» 1  

Svarīga Čehova aktieru apmācības 
metodes iezīme bija tā, ka jau pirmajā 
mācību gadā  liela vērība tika pievērsta 
darbam ansamblī, neizslēdzot arī katras 
individualitātes radošu attīstību. Savu-
kārt Dailes teātrī ansambļa izjūta bija 
viena no būtiskākajām prasībām, un 
jaunā aktrise veiksmīgi iekļāvās šajā 
strāvojumā gan paša Smiļģa, gan Margas 
Teteres un Felicitas Ertneres, Aleksandra 
Leimaņa, Pētera Pētersona un Ventas Ve-
cumnieces veidotajos iestudējumos. Li-
riski poētiskās lomas mijās ar padomju 
laiku izteikti pozitīvajām varonēm un 
klasiskajiem Viljama Šekspīra tēliem – 
Violu (Divpadsmitā nakts, 1951, režisore 
F. Ertnere) un Džuljetu (Romeo un Džul-

jeta, 1953, inscenētājs E. Smiļģis). 
Atšķirīgu krāsu aktrise piešķīra Jūli-

jas Fiļipovnas lomai Maksima Gorkija 
Vasarnieku (1953) uzvedumā Pētera Pē-
tersona režijā. «Melno galviņu koķeti 
pieliekusi, saldi vīterējot un koķetējot ar 
jebkuru viņas tuvumā esošo vīrieti vai 
ielaižoties pat ļoti tālejošā flirtā, šī sie-
viete visu laiku it kā apspieda nāvējošo 
garlaicību, zobojās par sevi un apkārtējo 
pasauli, reizēm kaisli ienīda to,» 2 rakstī-
ja Līvija Akurātere. 

Veidojot videofilmu par Dailes teātra 
vēsturi, spilgti atceros divus fragmentus 
no Arnolda Liniņa iestudējuma Visu sa-
vu mūžu (1977) kuros aktrise, nu jau ga-
dos, kopā ar kolēģiem atgādināja par ie-
vērojamiem senāku laiku iestudēju-
miem. Vienā Klētnieces Irina sarunājās 
ar Hermaņa  Vazdika Tuzenbahu (Trīs 
māsas, 1951); otrā viņas ar Ēriku Ferdu – 

divas Šuras –  kopā ar Artūra Dimitera 
Rževski dziedāja Burharda Sosāra dzies-
mu no Aleksandra Gladkova Sendienām 
(1946). Šie kontrastainie fragmenti ļauj 
apjaust talanta amplitūdu un spēju sa-
glabāt tēla pirmreizīgumu arī tad, ja lo-
ma iestudēta tik daudzus gadus iepriekš. 

Spilgtus raksturus M. Klētniece at-
veidoja Gunāra Priedes pirmo lugu ie-
studējumos Pētera Pētersona režijā. Par 
Moniku Jaunākā brāļa vasarā (1955) un 
Kornēliju Lai arī rudens (1956) aktrise 
saņēma gan pozitīvas, gan kritiskas pie-
zīmes. Gunārs Treimanis Cīņā rakstīja, 
ka «režisors no liriskās drāmas žanra at-
kāpies Marta līgavas Monikas traktēju-
mā. M. Klētniece pasvītrojusi Monikas 
mietpilsoniskumu ar lieku skaļumu un 
kustībām. Ar gandarījumu jāatzīmē, ka 
izrāžu gaitā aktrise savu lomu cenšas 
klusināt un iekļaut to uzveduma kopējā 
noskaņā.» 3 Bet Arvīds Grigulis Literatū-
rā un Mākslā norādīja, ka «M. Klētnie-
ces veidotais Kornēlijas tēls salūst divos 
gabalos. Nekādi nav uztverams psiholo-
ģiskais savienojums starp Kornēliju pir-
majā cēlienā un turpmākajos cēlienos. 
Labi un dziļi izveidots fināls.» 

Viena no pirmajām Mildas Klētnie-
ces lomām, kuru pats atceros, bija  epi-
zodiskā Vendlera kundze Šveika iestu-
dējumā. Šarmanti koķeta, seksuāli pie-
vilcīga un skaisti vieglprātīga viņa metās 
dēkā ar Gunāra Placēna Šveiku, dodot 
skatuviskajām norisēm dinamiskāku 
ritmu un izraisot skatītāju atsaucību. 
Vēlāk, mācoties vidusskolā, strādāju te-
ātrī par skatuves strādnieku un piedalī-
jos arī dažu izrāžu masu skatos. Mani vi-
ņa vispirms pārsteidza epizodiskajā 
Trūdiņa mātes lomā Andreja Dripes Pē-
dējā barjerā (1974, režisors A. Liniņš). 
Iestudējuma darbība notiek nepilngadī-
go kolonijā, un bija epizode, kurā kāda 
ieslodzītā māte, ierodoties uz satikšanos 
ar dēlu, izraisa apsardzes aizdomas, ka 
cenšas slepus ienest alkoholu. Alfona 
Kalpaka uzrauga sabiedēta, Klētnieces 
varone izbailēs parauj rokas uz augšu, 
un izkrīt paslēptais termofors ar spirtu. 
Tā bija asprātīgi uzbūvēta aina, un 
mums, kuri tajā brīdī stāvējām dekorā-
ciju otrajā stāvā, bija bauda klausīties, 
kā daudzas izrādes pēc kārtas Milda 
Klētniece šajā epizodē atrod jaunu ni-
ansi un citādāku izteiksmi. Dažreiz ga-
dījās, ka uzrauga lomas atveidotājs bija 
neprecīzs vai «saguris» un necentās no-
baidīt apmeklētāju, tad Milda Klētniece 
asprātīgi pati atrisināja situāciju tā, lai 
nodevīgais termofors izkristu. Vienmēr 
pēc šā spožā skata iekšēji aplaudējām.

Otrs pārsteigums bija aktrises atvei-
dotā misis Tūze Edvarda Olbija Viss dār-
zā (1974, režisori A. Liniņš un Juris Stren-
ga). Tur darbojās spožs aktieru ansamb-
lis: Vija Artmane vai Ausma Kantāne 
Dženijas lomā, Harijs Liepiņš vai Aivars 
Bogdanovičs – Ričards, Artūrs Dimiters 
vai Juris Strenga – Džeks. Izrādi skatījos 
daudzas reizes. Vairāk gan ne sižeta, bet 
gan Mildas Klētnieces atturīgās un reizē  

milda klētniece – misis Tūze dailes teātra izrādē Viss dārzā.  Foto no jāņa Siliņa 
personiskā arhīva
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spi lgtās spēles dēļ. Nē, tā nebija spēle, 
bet organiska eksistence tēlā! Eleganta, 
skaista un noslēpumaina sieviete, kuras 
bizness sagrauj šķietami labklājīgas ģi-
menes pamatus. Kā precīzi raksturoja 
Felicita Ertnere: «Šajā tēlā māksliniece 
sakoncentrē lielu meistarību, ar skopiem 
līdzekļiem uzbur baigu tēlu – sievieti, ku-
rai eksistē tikai nauda. Te piepildās Edu-
arda Smiļģa devīze: «Ar maz līdzekļiem 
pateikt daudz».» 4 Turpat toreizējais reži-
sora asistents Kārlis Auškāps atzīst, ka 
«jebkurā mēģinājumā ļoti palīdzēja 
mākslinieces labvēlīgā, siltā cilvēciskā at-
tieksme, radošā pieeja lugas, tēla līnijas 
problēmu risinājumiem, iejūtība pret ci-
tu priekšlikumiem. Es no Mildas Klētnie-
ces gribētu mācīties un pārņemt viņas 
priekšzīmīgo sagatavotību mēģinājumos 
– ātru un produktīvu darbu pie lomas.» 

Kārlis Auškāps, jau būdams Dailes 

teātra galvenais režisors, Mildai Klētnie-
cei dāvāja vēl divas ļoti skaistas lomas: 
Ģertrūti Anšlava Eglīša Kazanovas mēte-
lī (1989) un Helēnu Atola Fugarda lugā 
Ceļš uz Meku (1990). Valda Čakare atzi-
na, ka «ar patiesīgumu saista Milda Klēt-
niece baroneses Ģertrūtes lomā. Tieši 
viņa izrādē uztur spēkā tēmu par sap-
ņiem un ilgām, kam dzīves īstenība uz-
liek savu veto.» 5 Šo apgalvojumu aplie-
cina arī Latvijas televīzijas videoieraksts. 
Bet par Helēnu Edīte Tišheizere rakstīja, 
ka režisoriem Jurim Strengam un Kārlim 
Auškāpam pārpolitizētajā ideoloģisko 
kaislību laikā izdevās apliecināt cilvēku 
kā vērtību par sevi, kā sarežģītu garīgu 
būtni, kam pazīstami gan visdziļākie 
vientulības un izmisuma brīži, gan lai-
me meklēt un atrast spēku ceļam uz sa-
vu Meku, pašam pie sevis. «Uzvedumā 
šī doma materializējās, pateicoties M. 

Klētnieces suģestējošajam tēlojumam 
Helēnas lomā. Iekšējs skaistums, gudrī-
ba un lepnums kā reti sastopama kvali-
tāte, ko Helēna iespēja uzturēt arī par 
spīti vecumam un pamestības sāpēm, – 
tās māksliniece pauda pārliecinoši.» 6

Klēras Būzas lugas Sievietes, sievie-
tes... (1986, režisore A. Matīsa) iestudēju-
mā nelielā skatā ar Olgas Dreģes atvei-
doto Mēriju Klētnieces misis Morheda 
smalki, ironiski un asprātīgi atklāja sa-
biedrībā eksistējošus pieņēmumus par 
sievietes un vīrieša savstarpēju attiecību 
modeļiem un «štampiem». Cita loma 
pārsteidza ar savu dramatismu un psi-
holoģisko norišu bagātību. Sagaidot 
mākslinieces 60. dzimšanas dienu, reži-
sore Aina Matīsa iestudēja Jūdžina 
O’Nīla drāmu Garas dienas ceļš uz nakti 
(1975). Milda Klētniece Mērijas Taironas 
lomā, Edgars Zīle viņas vīra un Kārlis 
Auškāps un Jānis Plēsums viņas dēlu lo-
mās radīja bagātu un niansētu sarežģīto 
cilvēcisko attiecību stāstu. Neizdevusies 
ģimenes dzīve, jo katram savs ego svarī-
gāks, nespēja ieklausīties un redzēt tuva 
cilvēka pārdzīvojumus un sāpes. Atcero-
ties visspilgtāk iezīmējas M. Klētnieces 
tēls, jo viņa šajā sarežģītajā lomā bija tik 
dažāda, noslēpumaina un neatminama, 
kas fascinē visvairāk, skatoties izcilu ak-
trišu spēli.  «Mērijas Taironas loma ir vie-
na no visgrūtākajām lomām lugā, tādēļ 
ka viņas attiecības ar pārējiem ģimenes 
locekļiem ir vienādas. Bet attiecību da-
žādība jau tieši ir tas spēks, kas padara 
tēlu interesantu. Milda Klētniece šo tēlu 
prot atdzīvināt un pasniegt tādās nian-
sēs un tādā estētiskā bagātībā, kas ir pa 
spēkam sevišķi izcilam talantam. Milda 
Klētniece ar pilnām tiesībām ierindojas 
starp tām aktrisēm, kas ar savu talanta 
spēku un sievišķīgo šarmu darījušas lielu 
latviešu skatuvi,» atzina Arvīds Grigulis. 7 

Noslēpums! Tas bija nepieciešams 
Mērijas Taironas lomai, bet saistīja arī 
pašas mākslinieces personībā. Lai arī vi-
ņa padomju gados bija saņēmusi augs-
tus apbalvojumus – Staļina prēmiju,  
LPSR Tautas skatuves mākslinieces goda 
nosaukumu – tomēr sabiedriskajā sfērā 
un ikdienā viņa bija maz pamanāma un 
savā veidā neaizskarama. Viņas rūpes un 
raizes (un tādu netrūka) palika tikai viņai 
un viņas ģimenei vien zināmas, plašākā 
sabiedrībā par tām nerunāja. Eleganti 
atturīga, Milda Klētniece ar vislielāko at-
bildību, disciplinēti, brīvi un mākslinie-
ciski spilgti  darīja savu darbu un bija ak-
trise ar Noslēpumu. To centās šifrēt vi-
ņas dzīves laikā, bet tas palika neatklāts. 
Neatšifrējams arī tagad. Viņa bija un pa-
lika AKTRISE MILDA KLĒTNIECE. 6

1 Literatūra un Māksla, 1985. gada 8. martā.   
2 Latviešu padomju teātra vēsture, 1. sēj.,  
231.lpp.
3 Gunāra Priedes dzīve un darbi. 1928–1958, lpp.
4 Literatūra un Māksla, 1975. gada 8. martā
5 Teātra Vēstnesis, 1990, Nr.2, 11. lpp.
6 Latvijas teātris. 80. gadi, 246. lpp.
7 Literatūra un Māksla, 1976. gada 24. janvārī

milda klētniece – džuljeta, Harijs liepiņš – romeo dailes teātra izrādē Romeo un 
Džuljeta.  Foto no jāņa Siliņa personiskā arhīva
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ā uzrakstīt le-
ģendu par cil-
vēku, pie kura 
var aiziet, sa-
mīļot, vienkārši 

pasēdēt blakus? Visām atmiņām ir ta-
gadnes forma, un tās var šķirstīt kā al-
buma lapas ar nejauši uzņemtām foto-
grāfijām – nekas tur nav pozēts, kadrā 
iekļuvuši nebūtiski sīkumi un nevilšas 
grimases. Lai tad tie arī būtu tādi mo-
mentuzņēmumi ar garu ekspozīciju, 
manējie liecinājumi, citiem ir citi. Cauri 
plūstošais laiks tiem piešķir vēl vienu di-
mensiju. 

2015. gada 23. SepTembriS
Cauri šai fotogrāfijai droši vien izgājuši 
ļoti daudzi cilvēki. Līvija Akurātere svin 
savu 90. dzimšanas dienu. Mežaparka 
mājas viesistabā viņa sēž skaista un har-
moniska. Brīdī, kad ieskrienu apsveikt, 
ap viņu ir komponists Juris Kulakovs, 
rakstnieki Velta Kaltiņa un Roalds Do-
brovenskis, tulkotājs Matiass Knolls, 
Jāņa Akuratera muzeja darbinieces… 
Līvija bauda viņu kompāniju un mīlestī-
bu, apzinoties – un tas piešķir bildei 
vienlaikus gaišumu, dramatismu un 
stoicismu – ka šie cilvēki ir bijuši būtiski 
viņas dzīvē. Pat ja vārdi, tituli un darbi 
izgaisuši.

1985. gada jūnijS, pilnīga miglaS 
bilde
Līvija izslīd no zāles, piesēžas blakus, 
apķer un saka: malacis, būs labi. Ceļu 
drebēšana turpinās, tur iekšā spriež par 

manu disertāciju. Mēs esam tik tikko 
pazīstamas, neesmu vēl pat īsti pieņem-
ta LPSR ZA Andreja Upīša Valodas un li-
teratūras  institūta Teātra, mūzikas un 
kino sektorā – Lilijas Dzenes slavenajā 
sektorā. Kas brauks uz jaunās kolēģes 
aizstāvēšanos Maskavā? Līvija, protams. 
Dzīties tūkstoš kilometrus, pavadīt nakti 
vilciena kupejā? Normāli. Tipiski akurā-
teriski. Jo kādam jāpatur rociņa. Un var-
būt būs interesanti, un jauns cilvēks. Arī 
pēc 30 un 35 gadiem Līvijai būs nieks 
aizbraukt uz Liepājas, kur nu vēl divreiz 
tuvāko Valmieras teātri. Jūs tak mani ve-
dat! – šos vārdus zina katrs, kas sagaidī-
jis kritiķus no Rīgas.

grupaS bilde plašā panorāmā
Lilijas Dzenes Teātra sektors – tā gan ir 
leģenda. Maza telpa «Staļina katedrāles» 
13. stāvā, pāris rakstāmgaldi, kartotēku 
skapīši un grāmatplaukti gar sienām. Ja 
apsēžas klubkrēslā no durvīm pa labi, 
pa logu var redzēt Daugavu – tikai ūde-
ņus, nekādas laika zīmes, kā Lāčplēša 
laikos, varētu domāt. Ceturtdienās pul-
cējas teātrinieki, piektdienās – kino, 
trešdienās – mūzikas cilvēki. Kas tās ir 
par buķetēm! Lilija pati – neaizmirsta-
ma un nesajaucama smarža kā viņas 
vārda puķei, uzturēties viņas tuvumā ir 
aizraujoši un bīstami, un, pasarg Die’s, 
tikt viņai uz mēles vai izpelnīties dus-
mas! Valentīna Freimane, Valija, mierī-
gā, bet nepārprotamā opozīcija, cilvēks 
ar pasaules elpu un skatījumu, savā ziņā 
pretēju pārējo principiālajam centrēju-
mam uz latviešu kultūru. Mūziķos – no-

slēgtais, dziļais Arnolds Klotiņš, kino – 
Silvija Līce, miera pilnā. Un jaunie! Ele-
gantie stilisti Ingrida Zemzare un Gun-
tars Pupa, Silvija Radzobe, kas vienīgā 
uzdrošinās runāt Lilijai pretī, ja karsti 
pārliecināta par savu taisnību, Guna 
Zeltiņa, divu mazu meitiņu mamma, 
vienmēr skrējienā, jau toreiz «sista ar 
Šekspīru», Juris Civjans, skaidrs, ka vi-
ņam būs pasaules līmeņa teorētiķa ceļš. 
Kā komēta cauri izšaujas Normunds 
Naumanis, tikko pēc Maskavas, bet tad 
nāk Atmoda un jaunās domāšanas līde-
ris, žurnāls Avots, un viņš ir prom. Aka-
dēmiskās aprindas viņam par rēnām. 

Teātra sektors būtībā ir profesionā-
lais klubs. Te ienāk Lilijas draudzene no 
neatminamiem laikiem Maija Augstkal-
na, skaista un noslēpumaina (uz brīdi 
apprecējusies ar pašu Kroderu! – ir tur 
savas klačas, protams, ir). Kopā ar Miku 
Savisko viņi vada avangardisko un rie-
tumniecisko žurnālu Māksla ar lakonis-
ku dizainu; tikt tur iekšā – o, tas ir gods. 
Uz jubilejām nāk Anda Burtniece, Lite-
ratūras un Mākslas teātra nodaļas vadī-
tāja, drosmīga kā lauvu māte, aizstāvot 
savus mazuļus pret cenzūru (ir taču vēl 
arī tā) un priekšniekiem.

Kur šajā buķetē vieta Līvijai Akurāte-
rei? Viņa ir stiprais «otrais». Kad ceturt-
dienās uzšvirkst kāda batālija par māks-
lu, retāk – par dzīvi, vai Lilijas un Valijas 
elegantais duelis draud ar bīstamu krak-
šķi rindās, atskan Līvijas balss un viss 
kaut kā nomierinās. Tagad no laika dis-
tances redzams, kāds tur bija sakrāts in-
telektuālais spēks – īpaši vidējā paaudze 

dažas 
fotogrāfiJas ar 
garU eKsPozīciJU

Leģenda

Līvijai akurāterei – 90 

edīte tišHeizere
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ar Latvijas laiku krietno pamatu vai Eiro-
pas «kinderštūbi», smago kara pieredzi 
un pēckara gadu izdzīvošanas skolu, ar 
spožajām intelektuāļu draudzībām gan 
leišos un igauņos, gan Maskavas disi-
dentiskajās un Ļeņingradas aristokrātis-
kajās kultūras aprindās. Līvijai arī tas 
viss ir, bet ir arī vēl kāds, tikai viņai vien 
piemītošs bonuss – studijas Teātra insti-
tūta aktierkursā. Un tās uz visiem turp-
mākajiem garajiem darba gadiem viņai 
ir iedevušas neiedomājamu toleranci 
pret radošiem cilvēkiem. Var arī tā – tas 
ir Līvijas teiciens, ja kāds režisors vai ak-
tieris izdarījis kaut ko pilnīgi negaidītu, 
ļoti savu. Tā studijās apgūtā aktiermāks-
la tagad izpaužas citādi. Ne spēlējot kaut 
ko dzīvē – nebūt ne. Līvija prot tikt «zem 
ādas» režisora iecerei, aktiera ceļam pie 
lomas. Viņa iejūtas un spēlē līdzi, skatās 
mākslinieka acīm un – tas ir vēl svarīgāk 
– redz to atzaru, kurā viņš nogriezies, vai 
strupceļu, kur pats sevi iedzinis. Tāpēc 
teātra cilvēki viņai tic un uzticas: sākot 
ar pieredzes bagātiem, ministriju un 

partijas komiteju aizkulišu cīņās rūdī-
tiem veterāniem kā Nikolajs Mūrnieks 
un modernā teātra būvētājiem kā Oļ-
ģerts Kroders un Māra Ķimele un bei-
dzot ar studentiem un amatieriem. Starp 
kritiķiem – cienītiem, bijātiem, nievā-
tiem, apstrīdētiem (tāda tā profesija) – 
viņa ir «savējā», mīlēta. Un tas ir pats 
galvenais, kas viņu atšķīris visos laikos.

1986. gada rudenS, izbalējiS 
krāSu FoTo
Milzīga pļava, atmiņā – līdz bezgalībai, 
tā, ka apvārsnis noapaļojas, jo zeme taču 
ir apaļa. Līvija, viņas mazdēls Matīss un 
es – mēs skrienam, rokas izpletuši, un tē-
lojam lidmašīnas. Kas tā par spēli, kurā 
aizrāvušies trīs no pilnīgi dažādām pa-
audzēm? Dievs zina, palikusi tikai bilde.

Mēs esam Rūķīšos, Teātra biedrības 
atpūtas namā Murjāņos, jo Līvijai jāaiz-
stāv doktora disertācija un tā, kā jau pa-
domju laikos, jāpārtulko krieviski. Tā ir 
fundamentālā monogrāfija, un tai līdzī-
gas joprojām nav par jaunākajiem lai-

kiem, – Aktiermāksla latviešu teātrī. No 
pirmsākumiem, no teātra spēlēšanas 
klētīs un piedarbos, līdz Pētera Lūča «cil-
piņām un āķīšiem», Arnolda Liniņa un 
Alfreda Jaunušana skolām. Tulkojam.  
Ejam sēnēs. Kādā pēcpusdienā Ādolfs 
Šapiro, kas tur ar ģimeni atpūšas, pama-
na mūsu grozā starp bērzlapēm pāris za-
ļās mušmires – vēl nesagrieztas maltītei.

Vakaros Rūķīšu tukšajā virtuvē dze-
ram tēju un Līvija stāsta visu ko. Par pa-
grīdes cīņām Rakstnieku savienībā, par 
klusajiem intrigu pinekļiem, lai nomai-
nītu «plintnieku» priekšnieku un ievēlē-
tu Gunāru Priedi. Tagad labāk nekā to-
reiz sajūtams, kā zem ledus nav rimusi 
īstā dzīve, kā tur sitas to laiku inteliģen-
ces un mākslinieku sirds.

jaunaiS gadu TūkSToTiS, veSelS 
birumS TeleFonuzņēmumu
Līvijai apkārt vesels bars. Tie ir amatier-
festivāla dalībnieki, starptautisks fo-
rums, un Līvija pāriet no latviešu uz 
krievu, no vācu uz angļu valodu. Viņai 
tic visās. Amatieri – tie, kam teātris nav 
maizes darbs un kuri tomēr nevar ne-
spēlēt, – ir viņas lielā mīlestība. Saproti, 
tur es redzu, kāda latviešiem būtu izvei-
dojusies aktieru māksla, ja neiejauktos 
citas skolas, – viņa saka.

Ejam pāri Daugavas tiltam, jo Dzelz-
ceļa muzejā notiek jaunā teātra festivāla 
Homo Novus izrādes, un tās ir jāredz ob-
ligāti.

Nacionālā teātra kafejnīcā dzeram 
kafiju, un Līvija priecājas par aktierdar-
biem kādā izrādē. Tad saņem manu ro-
ku un saka – man ir jau tik daudz gadu, 
es taču esmu vecākā latviešu teātra zi-
nātniece. Mēs tagad ar tevi tik forši ru-
nājamies, bet pēc pusstundas es to būšu 
aizmirsusi. Viņa zina uz priekšu.

2015. gada 15. SepTembriS
Mēs ar māmiņu jūs gaidīsim, – pa tele-
fonu apsola Ieva Akurātere. Sēžam pie 
apaļā galda. Runājam vairāk mēs ar Ie-
vu. Atceramies, kā šajā mājā pie skaista-
jām kāpnēm uz otro stāvu bija nolikts 
lielais televizors un vesels bars pie aiz-
vilktiem aizkariem – lai kaimiņi un mili-
cija nepamana! – skatījās videofilmas – 
Kaligulu, Pēdējo tango Parīzē. Ieva stās-
ta par mammas draudzēšanos ar latvie-
šu teātrim būtiskiem cilvēkiem, par iz-
rādēm, uz kurām viņas kopā reizēm aiz-
iet. Mamma pirms gulētiešanas lasa  
Agatu Kristi angliski, Ieva aiziet pēc grā-
matas. Jā, piebilst Līvija, lai ir grūtāk. 
Latviski jau es to lappusi redzu uzreiz, 
bet angliski man jāizlasa katrs vārds.

Līvij, kāpēc tev tik ļoti patīk teātris? – 
Tāpēc, ka tā ir otra realitāte, labāka.  – 
Par ko tu stāstīji saviem studentiem, to-
pošajiem aktieriem? – Galvenais ir noti-
cēt, līdz galam noticēt tam, kas tev jāda-
ra. – Bet ja nu jāspēlē nelietis? Meklēt to 
visu sevī? – Nē, sevī nevajag. Jāmeklē 
fantāzijā. Beidz mani iztaujāt, bet tev 
nav jāiet prom. Pasēdēsim tāpat.

Sēžam blakus tāpat. Ir labi. 6

līvija akurātere 50. gadu vidū. Foto no ģimenes arhīva
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Jaunie teātrī

noMirt, PieceLties 
Un iziet Uz 
sKatUves

ar Liepājas teātra aktrisi aneti berķi 
sarunājas zanda borga

jam, es tevi kaut kur 
vedīšu, – saka Anete 
pirms intervijas. Mēs 
kāpjam viņas mašīnā 
un dodamies uz Be-

berliņiem. Kamēr citi nodarbojas ar 
veikbordu, runājamies vairākas stun-
das, nemanot ne svelmi, ne pēkšņi savil-
kušos lietus mākoņus, ne pašu lietu. Sa-
runas laikā Anete smejas, kļūst apcerīga, 
te apņēmīgi ar dūrēm sit pa galdu – viņa 
ir īsts enerģijas kamols gan dzīvē, gan uz 
skatuves. Anete ir no tā saucamā Klaipē-
das kursa, kurš pirms pieciem gadiem 
ienāca Liepājas teātrī. Karjeras sākumā 
bijusi arī ēnā (vai vienkāršā rimtumā), 
pašlaik viņa spoži zīmē pati savu ceļu 
Liepājas teātrī. Sarunas beigās Anete sa-
ka, ka profesijā saņēmusi visu, ko no 
sirds gribējusi. Nešaubos, tas tāpēc, ka 
bez talanta viņai piemīt arī milzīgas dar-
ba spējas. 

Otro gadu pēc kārtas esi nominēta 
Spēlmaņu nakts balvai. Pagājušogad 
balvu arī saņēmi. Vai šāds novērtējums 
tev ir pārsteigums? 

Aizpagājušajā gadā bija emociju 
sprādziens: kāpiens manā aktrises kar-
jerā un līdz šim emocionāli grūtākā se-
zona. Dziļi sirdī balvu ļoti gaidīju. Liels 
prieks, ka arī pagājusī sezona sakrita 
forša, bija lomas, kurās varēju izpaus-
ties. Ar lomām sadzīvoju kaut kā vieglāk, 
lai arī gads bija ļoti dažāds. Sākumā kus-
tību uzvedums, tad formas izrāde, iestu-

dējums Goda teātrī, kas vispār ir kaut 
kas pilnīgi cits.

Vai pēc balvas saņemšanas, spēlē-
jot, piemēram, Sasodīto sarkano mē-
nesi, juti lielāku atbildību? 

Ja pirms Sarkanā mēness ietu garām 
kāds ārsts, viņš momentā izsauktu ātro 
palīdzību, jo tas, kā mēs ar kolēģiem iz-
skatāmies un uzvedamies pirms uzgā-
jiena, nav normāli (smejas). Bet skatītāji 
gan neredz, ka es tikko gandrīz nomiru, 
jo, uzkāpjot uz skatuves, uztraukums 
pazūd. Tikko bijām Rīgā ar Dērbijas ver-
giem. Ja es nebūtu nominēta, tad vien-
kārši pirms tam būtu atkārtojusi teksti-
ņu, aizbrauktu un forši nospēlētu. Bet 
tagad gan bija sajūta, ka visi skatījās, kā 
tā Berķe tur spēlē. Agrāk es to negribētu 
atzīt, bet man tiešām ir svarīgi, ko par 
mani domā. Ja zinu, ka skatīsies kāds 
pazīstams, tad to izrādi var vienkārši 
«norakt». Bet varbūt, ka tas pat nav slik-
ti, jo ir augstāka temperatūra, neesi at-
slābis un miegains, tevī vibrē nervs. 
Man tas ir sliktāk, bet lomai, iespējams, 
labāk.

Gribēji iestāties Dailes teātra ak-
tierkursā, netiki. Pēc tam mēģināji at-
kal Klaipēdā. Esmu dzirdējusi, ka pat 
tavi vecāki domāja, ka esi bioloģijas 
nometnē Kolkā, bet tu pa to laiku ar 
stopiem uz Liepāju.

Tā patiešām bija, jā. Piezvanīju 
mammai un pateicu, ka tomēr neesmu 
Kolkā, bet būšu Liepājas teātra aktrise, 

tad, kad bija jāiet parakstīt līgumu. Ta-
gad, atskatoties uz visu, man ir sajūta, 
ka esmu noskatījusies filmu par citu cil-
vēku. Kā es vispār kaut ko tādu varēju iz-
domāt! Bet labi, ka nevienam nepateicu, 
jo, ja izstāstu tuviem cilvēkiem, viņiem 
var rasties viedoklis, kas var mani ietek-
mēt. Esmu iemācījusies paturēt pie se-
vis lietas, par kurām vēl nezinu, kā tās 
notiks. 

Esi domājusi, kā būtu izvērtusies 
tava karjera, ja spēlētu Rīgā? Jaunie 
aktieri jau parasti raujas uz galvaspil-
sētu, jo tur it kā paveroties lielākas ie-
spējas.

Kā būtu, tā būtu. Esmu pateicīga lik-
tenim, ka esmu Liepājas teātrī. Varbūt 
izklausīsies banāli, bet es tiešām esmu 
tur, kur man jābūt.

Kad atnācāt uz Liepāju, par jums 
runāja kā par milzīgu spēku, jaunu 
enerģiju. Vai paši no tā nenobijāties? 
Milzīga atbildība tomēr.

Ja es būtu bijusi viena pati un visa 
atbildība būtu uz maniem pleciem... 
Bet, esot lielā barā, tev vispār ne no kā 
nav bail. 

Kā ar saviem kursabiedriem sadzī-
vo tagad? Laiks taču iet, arī panākumi 
katram bijuši citādāki.

Nešaubos, ja man būtu kādas zie-
pes, 90 procenti no kursa noteikti mani 
atbalstītu. Ja runājam profesionālajā lī-
menī, protams, ir kursa biedri, ar ku-
riem es labāk sastrādājos un gaidu lomu 
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sarakstā. Ar viņiem manī vairāk plūst 
enerģija, ir daudz bagātāks domu lido-
jums. Tā tas vienkārši ir. Aktierim mēdz 
uznākt tā saucamā melnā bilde. Un es 
tiešām redzu melnu ekrānu savā priek-
šā. Tad ir labi, ja blakus ir pieredzējušie 
kolēģi, kas var izvilkt. Kad spēlēju ar Ine-
sīti [Inesi Kučinsku], Egonu [Dombrovs-
ki], Pudžiņu [Edgaru Pujātu], ir drošības 
sajūta. It sevišķi nopietnajās lomās. Ļoti 
jāmācās, lai neveiksmes uz skatuves tevi 
neietekmētu, un no viņiem varu mācī-
ties. 

Vai ir bijusi loma, kuru nekādi ne-
esi varējusi pieņemt, jo vienkārši jūti, 
ka tā nav tava?

Ir gadījies, ka nevis es nepieņemu 
kādu lomu, bet izrāde kā kopums ir iz-
veidojusies tā, ka es tā arī līdz galam sevi 
tajā nesajūtu. Nezinu, vai pati pie tā es-
mu vainīga, jo neesmu atdevusies tā, lai, 
atnākot mājās, sev pateiktu: jā, lūk, tā 
bija dzīve. Vai tā vienkārši bijusi kaut kā-
da sakritība: režisors, materiāls. Man 
joprojām ir viena šāda izrāde, kurā līdz 
galam nejūtu savu varoni. Katrā izrādē 
ceru kaut kur beidzot viņu satikt. Arī tā 
gadās. Ka tēls tev ir tikai blakus, bet ne 
iekšā. Es gan nevaru teikt, ka vaina ir lo-
mā, jo tiešām nav labu vai sliktu lomu, 
to gan esmu sapratusi tikai tagad. Agrāk 
man tik ļoti nepatika spēlēt kalpones vai 
mātes! Tikai ar laiku sapratu, ka tevi var 
novērtēt arī tādās lomās. 

Tieši aizskāri tēmu, par kuru gribē-

ju runāt. Tava pirmā loma bija māte 
Eihes izrādē Kauja pie… Gandrīz visi 
pārējie kursa biedri spēlēja jauniešus. 
Uzreiz pēc tam nāca Amanda Vingfīlda 
Stikla zvērnīcā. Tajā laikā tev bija tikai 
nedaudz pāri 20.

Un man tā bija traģēdija. Man likās – 
ārprāts, kāpēc man neļauj mīlēt un 
ciest, kā tas bija citām manām kolēģēm. 
Tobrīd man likās, ka nevaru nospēlēt 
sievieti, kurai ir bērns! Nemācēju spēlēt 
to, ko neesmu pati izdzīvojusi. Bet man 
ir jāpateicas pasniedzējiem, ka viņi man 
šādas lomas deva. Varbūt, spēlējot tikai 

meitenītes, es tāda meitenīte arī būtu 
palikusi. Bet ir lietas, kuras novērtēju ti-
kai no laika distances. Tāpat arī dzīvē ļo-
ti bieži nenovērtēju to, kas man ir. Visu 
laiku domāju par iepriekšējo vai fanta-
zēju par tālāko, bet šinī brīdī man būt ir 
ļoti grūti.

Teici, ka tev ir svarīgi, ko par tevi 
domā. Vai tu domā arī par to, kā izska-

ties izrādes laikā? 
Nē, to gan ne. Lomas, kurās esmu 

pašpuika vai dauzoņa, man patīk visla-
bāk. Nevaru noliegt, ka tā ir mana kom-
forta zona. Man ir grūti būt skaistai, gra-
ciozai sabiedrības dāmai. Iespējams, tas 
ir tāpēc, ka nekad pati sevi neesmu uz-
skatījusi par skaistuli. Esmu ļoti paškri-
tiska, līdz pārāk lielai sevis mīlēšanai uz 
skatuves man vēl ir ļoti tālu. 

Vai uz skatuves ir kaut kas tāds, ko 
tu nekādā gadījumā nedarītu, jo kā cil-
vēks tam nepiekrīti? 

Nu, tas varētu būt kailums. Kaut gan 

no otras puses – man ir bijušas situāci-
jas, kurās ir jāatkailinās. Es, protams, 
negribētu uz skatuves stāvēt pilnīgi kai-
la, bet tad, kad esi izrādes gatavošanas 
procesā un iemests situācijā… Principā 
man vispār nav nekādu robežu uz ska-
tuves, ja iekšēji jūtu, ka tas ir nepiecie-
šams un nāks par labu lomai. Bet ja tev 
vienkārši bezjēdzīgi citiem par prieku 

PirMais MēģināJUMs ir Kā 
atgriešanās PirMā KUrsa 

PirMaJā dienā, neKo nezinot 
Un nesaProtot

anete berķe: «ejot pa pļavu, joprojām iemetu mutē kādu ceļmallapu, pieneņu lapu, man tas neliekas neparasti.»  
Foto – edgars pohevičs
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jāuznāk uz skatuves peldkostīmā, tad ir 
ļoti liela pretestība. 

Kā jūtas aktieris pirmajā mēģināju-
mā? Vai arī tas savā veidā nav tāds iek-
šējs kailums?

Esmu sajūtu cilvēks. Lomā neko ne-
varu izdomāt. Vai nu sajūtu, vai nesajū-
tu. Tā ir mana lielākā problēma. Pirma-
jos mēģinājumos man ir grūti runāt un 
analizēt, man sākumā jāsajūt un tikai 
tad varu atrast savu tēlu. Nav svarīgi, cik 
gadu teātrī esi nostrādājis, pirmais mē-
ģinājums ir kā atgriešanās pirmā kursa 
pirmajā dienā, neko nezinot un nesa-
protot. Tieši tāpat ir Inesei. Es viņai sa-
ku: Inesīt, tev arī, joprojām, nopietni? 
Vai tas nozīmē, ka tas nekad nebeigsies? 
(Smejas.)

Kādā no iepriekšējiem Teātra Vēst-
nešiem Elmārs Seņkovs rakstīja, ka arī 
režisors pirmajā mēģinājumā jūtoties 
tāpat un domājot, kā aktieri uz viņu 
skatīsies.

Vienmēr esmu režisoru uztvērusi kā 
kādu, kurš zina, kā visam jābūt. Un es es-
mu tā, kurai ir jātiek sev pāri, jāatbrīvo-
jas, lai varam sākt strādāt pie izrādes. Pir-
majos mēģinājumos mēdzu pat dusmo-
ties. Un ja vēl neesmu iemācījusies teks-
tu! To, ka teksts ir jāmāk jau uz pirmo 
skatuves mēģinājumu, manī ir ielicis 
Džilis [Dž.Dž. Džilindžers]. Sēžu mājās 
un mācos kā dzejoli. Ir arī tādi režisori, 
kas tekstu neprasa un ļauj pat strādāt ar 
eksemplāru. Bet es tomēr sēžu un 
zubros, cik vien varu, kaut gan to ir ļoti 
grūti izdarīt, kamēr neesi sācis strādāt. 
Bet, jo mazāk pārzināšu materiālu, jo ne-
veiklāk jutīšos. Tāpēc, tikko beigušies la-
sīšanas mēģinājumi un sākam reāli dar-
boties, cenšos maksimāli sagatavoties.

Tūlīt būs pēdējās Šikās kāzas. Bieži 
esi uzsvērusi, cik šī izrāde tev mīļa. Ko 
tas vispār nozīmē – spēlēt pēdējo izrā-
di, zinot, ka – nekad vairs?

Ļoti žēl, ka tās vairs nebūs. Šo izrādi 
mēs vienmēr spēlējam ar kaifu. Pagai-
dām šī ir vienīgā izrāde, kurā  tik ļoti sa-
ņemu skatītāju prieku un kas mani uzlā-
dē veselam mēnesim. No otras puses, 
laiks ir pagājis, vēl vienu izrādi var nolikt 
plauktiņā un atcerēties ar labām atmi-
ņām. Viena no smagākajām izrādēm 
man bija Trīs draugi. No vienas puses, 
bija atvieglojums, zinot, ka tā beigsies. 
Šajā lomā biju jau daudz no sevis izsmē-
lusi, daudz kas bija izsāpēts. Esmu tāda 
aktrise, kurai, jo vairāk maļ, jo grūtāk 
paliek. Bet tad pienāca pēdējā izrāde. 
Tik augstu emocionālo līmeni nekad vēl 
nebiju sajutusi. Laikam tomēr iekšā bija 
daudz kas sakrājies, kas palaidās vaļā ti-
kai pēdējā izrādē. 

Gadās, ka dažādu apstākļu dēļ pē-
dējā izrāde netiek izsludināta vai no-
spēlēta. Cik svarīgi ir atvadīties no sava 
tēla?

Ļoti svarīgi, ļoti. Es vienmēr gribu no 
lomas atvadīties. Aktierim jau katra lo-
ma ir bijusi viena no viņa mazajām pa-
ralēlajām dzīvītēm. Tas ir tāpat kā dzīvē. 
Ja ir kaut kāds posms, kurā ar tevi kaut 

kas ir noticis, tu gribi no tā atvadīties.
Patrīcija Holmane Trīs draugos bi-

ja tava pirmā lielā loma. Kad Valdis Lū-
riņš tev to uzticēja, teātrī biji pavisam 
neilgu laiku, un gan tev, gan visiem 
trim puišiem tas bija liels izaicinā-
jums. Kā šī loma pie tevis atnāca? Lai 
cik rotaļīga būtu Pata, viņai tomēr bija 
jābūt arī tādai femme fatale*. 

Biju vēl maza muļķīte, bet ļoti uzti-
cējos režisoram, ļoti paļāvos uz viņu. Ie-
devu Valdim rociņu, un viņš mani aizve-
da tur, kur vajadzēja. Man liekas, ka viņš 
izvēlējās mani, jo sajuta manī ko tādu, 
ko vēlējās redzēt Patrīcijā. Tāpēc mana 
Pata varbūt bija tāda puiciskāka, čomis-
kāka, it kā man vairāk piemērota. Bet, 
protams, viņai bija jābūt arī augstākās 
sabiedrības dāmai ar savām manierēm, 
man bija jāatrod, kā šīs lietas savienot. 
Valdis izdarīja visu, lai man būtu vieglāk 
viņu sajust. Un Patrīcija vienā brīdī pie 
manis vienkārši atnāca, es viņu jutu un 
sapratu, man nebija jādomā, kā viņu 
spēlēju. 

Veidojot lomu, cik daudz tu meklē 
sajūtas sevī, cik svarīga tev ir ārējā pār-
tapšana? 

Katrai lomai iedvesmo kaut kas cits. 
Kad taisījām Trīs draugus, lasīju grāma-
tu. Tā man bija ļoti svarīga, raisīja dau-
dzas emocijas. Sarkanajā mēnesī man 
noderēja ģimenes stāsti. Sākumā vien-
mēr gribu visu ļoti spilgti – tieši veidot 
tēlu no ārpuses, jo tā mums patiesībā 
arī mācīja. Nu, nav jau tā, ka uzlieku pa-
rūciņu, uzvelku kurpītes un pēkšņi es-
mu tēlā, jāmāk spilgtu ārieni apvienot ar 
spilgtu emocionālo pasauli. Ar laiku viss 
nevajadzīgais nobrūk un paliek lomas 
esence. Bet tādu spilgtu formu patiešām 
atrast nav viegli.

Tavs lielākais profesionālais izaici-
nājums ir Annas Bālikes loma Sasodī-

tajā sarkanajā mēnesī. Tagad tai klāt 
nākusi arī Veronika Zelta podā – pilnī-
gi atšķirīga, bet arī ļoti spilgta formas 
loma. Silvija Radzobe rakstīja, ka ro-
das iespaids, ka Anna atrodas uz prāta 
un ārprāta robežas. Kā sevī atradi šo 
stāvokli?

Ja godīgi, vēl pirms pāris sezonām 
baidījos no Annas lomas. Biju izdarījusi 
savu darbu, visu sapratu, spēlēju izrādi, 
bet vienmēr baidījos. Katru reizi, kad ir 
izrāde, kurā man ir smaga loma, pirms 
sākuma man gribas vienkārši aizskriet 
prom. Reizēm pat ir gribējies, lai atceļ 

izrādi, lai tikai man nebūtu jāspēlē. Bet 
pamazām bailes no Annas sāka pazust, 
jo zemapziņā jutu, ka viss būs kārtībā. 
Parasti citi teica: tu visu zini, viss ir labi. 
Beidzot pati varu pateikt, ka visu zinu 
un viss būs labi. Šī ir loma, par kuru es-
mu pateicīga Džilim, jo tiešām bija foršs 
kopdarbs ar režisoru. Vienreiz visu mē-
ģinājumu nosēdējām tikai pie galda, 
gandrīz viens uz otru neskatīdamies, ti-
kai izjūtot situāciju, un izrunājām teks-
tu. Tajā brīdī mūsos visos laikam kaut 
kas pavērās vaļā. Tāda maģiska sajūta.

Vai ir kāds režisors, kuru vari saukt 
par savējo un pie kura gribētu spēlēt 
jebko?

Es vēl esmu tajā procesā, kad ņemu 
pretī visu. Gribas atkal un atkal kaut ko 
jaunu. Kad pastrādā ar kādu vairāk, tad 
kaut kā izsmel sevi. Man patīk sajūta, 
kad ir jauns režisors. Patīk, ka viņš par 
mani daudz ko nezina, nezina, ko spēju, 
līdz ar to man ir interesanti, ko viņš ma-
nī ieraudzīs. Ja strādā ar kādu režisoru 
daudzreiz, pluss ir tas, ka viņš zina, kā ar 
tevi strādāt un kā sasniegt labāku rezul-
tātu, bet, no otras puses – grūtāk pār-
steigt gan režisoru, gan pašai sevi. 

Un tad tu esi nogurusi vai neomā. 
Vakarā ir izrāde, bet tik ļoti negribas 
kāpt uz skatuves...

Teātris ir tik dažāds, bet tāpat var ie-
stāties rutīna, vienkārši jāsaņemas. Sva-
rīgākais, lai tevī plūst enerģija. Pat tad, 
kad negribas, jādabū sevī tā enerģijas 
cirkulācija. Ļoti svarīgi ir sajust, kā izrā-
de aiziet. Piafā man nav pats izrādes sā-
kums, bet vienkārši klausos, kā Agnese 
saka Labvakar, klausos pirmos aplausus 
un kaut kā sajūtu, kāda būs izrāde. Pat 
aizskatuvē. Man patīk, kad izrādi sāk ci-
ti, jo esmu dzirdējusi, kas notiek, un pa-
spējusi nomierināties.

Pagājusī sezona tev gan nebija ne-

kāda rutīna. Sastrādājies ar Sergeju 
Zemļanski, Janu Villemu van den Bo-
su, Regnāru Vaivaru. Cik ļoti šī piere-
dze atšķiras? Galu galā runa nav tikai 
par formu, bet arī nacionālajām atšķi-
rībām. Vai to var sajust?

Katrai tautai ir savs temperaments, 
sava skola, sava uztvere par aktiera pro-
fesiju. Zemļanskis pret van den Bosu bi-
ja kā diena pret nakti – gan darba stilā, 
gan attieksmē pret aktieri. Kaut gan vie-
na lieta gan ir kopēja šiem, es gribētu 
teikt – lielajiem režisoriem: milzīgās 
darba spējas. Viņi ir gatavi strādāt jeb-

staigāJU PLiKāM KāJāM Pa 
PoKaiņU MežU, tērvetes 
ParKU, Un Prāts atPūšas. 

tādos brīžos izbaUdU MirKLi
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kurā laikā, vienalga, cik ilgi, viņos ir ne-
izsīkstošs darba spars, viņi ir strādātāji, 
kapātāji, aktieriem ir grūti turēt līdzi, it 
sevišķi tad, ja vakaros ir jāspēlē arī citas 
izrādes. Viņi ļoti mīl materiālu, ar kuru 
strādā. Tas nav tā, ka paņem kaut kādu 
ludziņu un pēc tam skatās, kas tur sa-
nāks. Darba process pie katra gan bija 
atšķirīgs, bet nezinu, vai tas bija nacio-
nalitātes dēļ, varbūt tā vienkārši sakrita 
– temperamentīgs un stingrs krievu re-
žisors un ļoti pieklājīgs, aktierus mīlošs 
eiropietis. 

Vai veids, kā strādā Zemļanskis, tev 
bija pārsteigums? Kādā brīdī ķermenis 
nesāka protestēt pret slodzi? 

Darba procesā un attieksmē pret 
darbu kaut kādā ziņā varēja sajust līdzī-
bas ar to, kā esam mācījušies. Fiziski bi-
ja grūti, bet psiholoģiski kaut ko līdzīgu 
jau bijām piedzīvojuši. Tu zini, ka visla-
bākais rezultāts ir tad, kad sviedri gāžas 
pa visām malām. Es gan domāju, ka ne-
bija tik traki, jo mums tiešām bija visla-
bākā skola. Mūs Klaipēdā izlauza tik ļoti, 
ka viss pārējais liekas nieks (smejas). 

Rolands Beķeris intervijā atzina, ka 
reizēm ķermenis sāpot jau no rīta, jo 
zina, kam vakarā nāksies iziet cauri.

Mēs ar Rolandu pirms izrādes stā-
vam un jau jūtamies piekusuši. Tas ir 
tāds fizisks un emocionāls nogurums 
vienlaicīgi. It kā zini, ka tavs ķermenis iz-
turēs, bet tev ir jāieliek kustībā visa sava 
emocija, tu nevari būt tukšs. Mēs nekad 
nehalturējam, tā esam mācīti – vienmēr 

visu darīt ar pilnu kāju. Nevaru sev pa-
teikt, ka šodien darīšu visu mierīgāk. Zi-
nu, ka iešu, kapāšu, man būs zili ceļi, lai-
kam tāpēc jau pirms tam nogurstu.

Pastāsti vairāk par Veroniku Zelta 
podā. Skatītājs jau pat nepamana, bet 
tu izrādes laikā pārģērbies reizes div-
desmit.

Šī tehniski ir ļoti vērienīga izrāde. 
Režisora uzstādījums bija tāds, ka visi ir 
visur. Pēc Veronikas ainas nenormālā āt-
rumā nesos, rauju nost kostīmu, pa ce-
ļam paķeru masku, uzlieku to, ņemu 
rekvizītus, krītu uz ceļiem un jau četras 
sekundes kavēju (smejas). Tas tiešām ir 
divarpus stundu ilgs maratons. Bet zini, 
kas tajā visā ir labā lieta? Es ilgi sapņoju 
par lomu, kurā varēšu dziedāt. Šis sap-
nis piepildījās, bet, ja godīgi, par dziedā-
šanu arī ļoti uztraucos. Tik ļoti neuz-
traucos ne pirms vienas, pat vistrakākās 
un smagākās lomas. Ziemassvētku kon-
certos pirms uznāciena esmu gatava 
nomirt. Līdz ar uzstādījumu, ka jābūt vi-
sur, Zelta podā man nav pat laika uz-
traukties. Tikko esmu stāvējusi kā koks, 
bet jau pēc mirkļa man ir jāpārģērbjas 
un jādzied solo dziesma. Un nav bijusi 
pat sekunde laika aizdomāties par to, kā  
dziedāšu, kā tas skanēs, es to vienkārši 
daru. 

To, ka tev patīk dziedāt, nevar ne-
pamanīt. Ja dzirdu gaitenī kādu dzie-
dam, zinu, ka Anete ir teātrī.

It sevišķi, ja ir kāds koridors, kur tā 
labi atskan. Tā bija jau skolā. Mans kla-

sesbiedrs bija dusmīgs līdz baltām pelī-
tēm, jo es sēdēju matemātikas stundā 
un dziedāju. Tikko bija atbraukusi arī 
draudzene, kas teica: klausies, tu taisi 
ēst un visu laiku dziedi. 

Tavā kontā ir arī daudzas bērnu iz-
rādes.

Vienu laiku man likās, ka esmu bēr-
nu izrāžu karaliene (smejas). Sākumā to 
nespēju novērtēt, jo, kamēr esi jauns 
gurķis, tev, protams, gribas visas galve-
nās lomas. Tikai vēlāk, kad esi vairāk 
piedzīvojis, saproti, ka tas ir riktīgi forši. 
Bērnu izrādes ir kaut kas īpašs – jebkurš 
aktieris saprot, ka bērniem ir jāatdod vi-
sa pozitīvā enerģija, pat ja ir desmit no 
rīta un reizēm nav skaidrs, ko no tevis 
grib, jo organisms ir aizmidzis. 

Par spīti pagājušajā sezonā nospē-
lētajām 133 izrādēm, atradi laiku spē-
lēt arī Goda teātrī. Kāpēc tu to dari?

Veidojot Tikai nesaki nevienam, 
mums bija vienkārši fantastiska kompā-
nija. Izrādi spēlējām vienīgajā brīvdie-
nā, bet tas nekas, jo, ar šiem cilvēkiem 
kopā spēlējot, reizē arī atpūtos. Goda te-
ātrī process ir vienkāršāks, brīvāks, nav 
strikti noteikts mēģinājuma laiks. Ar 
Dērbijas vergiem gan bija smagāk. 
Mums bija jauns režisors, kurš gribēja 
sevi pierādīt un uztaisīt patiešām labu 
izrādi. Spiediens bija lielāks, bet izrāde 
nudien izdevās.

Šogad saņēmi Liepājas Kultūras 
pārvaldes skatītāju balvu. Ko tā tev no-
zīmē?

anete berķe: «valdis lūriņš izdarīja visu, lai man būtu vieglāk sajust manu varoni. un patrīcija vienā brīdī pie manis vienkārši 
atnāca.» Skats no izrādes Trīs draugi. roberts – Sandis pēcis. Foto – ziedonis Safronovs
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Tas ir tik forši! Skatītājiem ir jāuz-
raksta viens aktieris, kurš viņiem iepati-
cies, un viņi atceras mani. Profesionālo 
pusi izvērtē žūrija, bet, ja man ir noticē-
jis arī skatītājs, ko gan vairāk varu vēlē-
ties? Reizēm esmu domājusi, kāpēc ie-
patīkos kādam kritiķim vai skatītājam. 
Man liekas, tāpēc, ka eju ar savu enerģi-
ju, neliekuļojot. Tāpēc, ka daru to, kas 
man patīk.

Pēdējā laikā teātris iekļauj repertu-
ārā izrādes, kuras raisa krasas diskusi-
jas. It sevišķi tās, kuras veido Konstan-
tīns Bogomolovs. Kā tev šķiet, vai ska-
tītājs ir jāaudzina vai jāliek mierā, lai 
skatās, kā grib?

Tu, protams, vari visu laiku nākt uz 
izrādēm, kas tev patīk, kas tevi izklaidē, 
tā ir tava izvēle, bet  domāju, ka skatītā-
jam laiku pa laikam ir jāpiedāvā kaut kas 
atšķirīgs. Ik pa laikam skatītājiem ir jā-
dod ēdiens, kādu viņi nekad neizvēlētos, 
bet, ja pamēģinātu, tas izrādītos garšīgs. 
Varbūt sākumā tas garšos tikai kādam, 
varbūt tādi būs desmit, divdesmit, var-
būt piecdesmit... Protams, būs tādi, kas 
otro reizi mūžā neko tādu neskatīsies. 
Bet ir jānoķer tie, kuri to novērtē un ku-
ros izrāde atstāj nospiedumu. Mēs ejam 
uz priekšu, laiks iet uz priekšu, un, ja pa-
skatās, kādas izrādes ir Eiropā, Liepājā 
vispār nav nekā šokējoša.

Kā atpūties, kad tev nav mēģināju-
mu vai izrādes?

Man ļoti patīk būt pie dabas. Ja atva-
ļinājumā esmu Liepājā, uzreiz ir kaut 
kāds nemiers prātā, domāju par lietām, 
kas jādara. Man beidzot ir mašīna, kas 
man dod fantastisku brīvības sajūtu. 
Braucu, apkārt ir fantastiski dabas skati, 
skan mūzika, un vienkārši jūtos laimīga. 
Staigāju plikām kājām pa Pokaiņu me-
žu, Tērvetes parku, un prāts atpūšas. Tā-
dos brīžos izbaudu mirkli, esmu te un 
tagad. 

Reiz pēc Goda teātra izrādes brau-
cām pie Tāšu ezera, un tu, atceros, no-
ēdi saimniekiem gandrīz visas tulpes. 
Joprojām esi veselīgā dzīvesveida pie-
kritēja? 

Toreiz tiešām biju pamatīgi iekarsusi 
ar veselīgo dzīvesveidu, tagad vairs tul-
pes neēdu, bet, ejot pa pļavu, joprojām 
iemetu mutē kādu ceļmallapu, pieneņu 
lapu, man tas neliekas neparasti. Kad 
aizbraucu ciemos, mamma joprojām 
mēdz teikt: piedod, es izravēju dārzu.

Visu vasaru nodzīvoji laukos filmē-
joties. Kur jūti lielāku izaicinājumu – 
teātrī vai kameras priekšā?

Uz kino mani iekārdināja divas ne-
lielas epizodes, ko nospēlēju. Šis ir tre-
šais un lielākais darbs. Man likās, ka viss 
ies kā pa sviestu, bet tiku pamatīgi atsē-
dināta. Tas bija ļoti grūti, pavisam savā-
dāk. Likās, ka tas nāks daudz vieglāk. Va-
jadzēja sevi noskaņot uz pavisam citas 
stīgas. Biju pieradusi vairāk strādāt uz 
skatītāju. Teātrī jūtos komfortablāk, 
kaut kādas taciņas esmu iestaigājusi, zi-
nu, ko varu un ko nevaru, par kino nezi-
nāju neko. Citreiz viss notiek tik ātri, ka 

pat nepaspēj sevi izanalizēt. Vairāk vai 
mazāk viss notiek improvizējot. Bet sko-
las laikā vispār ar improvizāciju neno-
darbojāmies. Ja mums bija jāgatavo etī-
des, pat pa naktīm mēģinājām, domā-
jām, atstrādājām, lai būtu labs rezultāts. 
Bet tā šovasar bija fantastiska skola. Kā 
teica kolēģis no filmēšanās: «Tas ir 
kaifs!».

Teātris tev ir darbs vai misija?
Misija? Nē, tik dramatiski to neuz-

tveru. Jebkurā gadījumā tas ir darbs, ko 
daru, par ko saņemu naudu un kurā ļoti 
daudz no sevis ieguldu. Bet foršākais, ka 
tas ir darbs, kas patīk. Pat ja ir miljar-
diem brīžu, kad neko negribas, es sa-
protu, ka nekur citur nevēlētos strādāt. 
Vispār esmu ļoti pateicīga par visu, kas 
ar mani notiek. Sākumā biju sabaidīju-
sies, jo nezināju, kā izvērtīsies mans 
profesionālais ceļš, bet ir bijušas tik 
daudzas iespējas, ka iestājies miers. Arī 

tad, ja man iedod mazu lomiņu, varu uz 
to jau paskatīties mierīgi. Pirmajās sezo-
nās visu uztvēru ļoti sāpīgi, tagad vairs 
tik ļoti neārdos. 

Ja tev būtu viena diena, kad tu va-
rētu būt jebkur un jebkas, kas tu būtu 
un kur gribētu nokļūt?

Noteikti kādā ļoti eksotiskā vietā. 
Ceļošana ir sapnis, ko neesmu piepildī-
jusi. Gribētu būt vietā, kur es nepazītu 
nevienu augu un redzētu reljefus, kādus 
nekad neesmu redzējusi. Es varētu kaut 
kur Austrālijā būt iezemiete, kas vien-
kārši guļ zālītē (smejas). Lai gan patiesī-
bā mani nevilina iespēja būt citai, jo 
man kā aktrisei ir tik daudz to citu, ka 
reizēm jājautā – kas tad esmu es pati? Es 
izvēlētos uzsist knipi un nokļūt citur, bet 
būt es pati. 6

* liktenīgā sieviete – franču val.

anete berķe: «pēc veronikas ainas nenormālā ātrumā nesos, rauju nost kostīmu, pa 
ceļam paķeru masku, uzlieku to, ņemu rekvizītus, krītu uz ceļiem.» Skats no izrādes 
Zelta pods. Foto – ziedonis Safronovs
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vārds teātra cilvēkiem

aKtieris 
sKrēJienā

ieva PUķe

īvaina lieta – 
teātris. Dīvaina 
profesija – ak-
tieris. Ļoti. 
Pirms pirmiz-

rādes, kā jau parasti, kad tuvojas lo-
mas, izrādes dzemdības, aktierus un 
vispār visus teātrī pārņem drudzis. To 
var saukt arī par kontrakcijām, taču 
neregulārām. Viens gan ir skaidrs – tu-
vojas lielais brīdis. Tas ir tas brīdis, ku-
ru visi gaida: viens ar satraukumu, cits 
ar prieku, dažs labs ar atvieglojumu. 
Visas šīs sajūtas ir sakaitētas pārākajā 
pakāpē. Režisors izmainās. Ne tikai iz-
skatā, mainās balss, kustības, viss viņa 
eksistences veids norāda uz to, ka teju, 
teju kaut kas notiks. Vai tā, kā viņš to 
bija iedomājies? Reti. Bet gadās.

Aktierim pirms pirmizrādes un 
vispār mēģinājumu laikā ir ierasta 
bilde – viņš skrien uz teātri, māja pa-
liek netīrīta, aizlaista, lietas pārklājas 
ar putekļiem, arī puslasītās grāmatas, 
ēdiens sabojājas nepagatavots, drēbes 
nemazgātas, puķes nelaistītas, bērni 
vai nu savā vaļā, vai pie pieskatītā-
jiem, pie auklēm, kuras nekad nevar 
būt drošas par šo vecāku darba grafi-

ku, un tā tālāk, un tā tālāk. Bet aktie-
ris skrien, pa ceļam kaut cik sakarīgi 
mēģina padarīt kādu citu darbu kino 
vai televīzijā, kādu naudas darbiņu, 
lai būtu ko ielikt mutē, ja paliek laiks – 
arī sakošļāt un norīt. Aktieris skrien 
uz teātri, lai pārģērbtos svešās drēbēs, 
nosmērētu savu seju, lai runātu sve-

šus vārdus tā, ka viņam notic, saprot, 
nepārprot. Un ne tikai. Lai caur viņu 
saprastu režisoru, tā domu gājienu, 
ideju, materiāla redzējumu. Aktieris 
skrien uz savu dīvaino darbu, lai, 
poētiski runājot, dvēsele nepārklātos 
ar putekļiem tāpat kā grāmatas mājās 
pirms pirmizrādes. Lai notrauktu pu-
tekļus no, iespējams, sen aizmigušas, 

iestāvējušās skatītāja dvēseles. Skaisti 
skan. Un dziļākajā būtībā tā jau arī ir. 
Tomēr tas iespējams tikai tad, ja ak-
tieris ir sapratis savu režisoru. Viņa 
vajadzību, virzienu, tēmu. Ja visi ak-
tieri ir sapratuši, uztvēruši, aptvēruši, 
savienojušies vienā veselā, vienā elpā 
un izelpā. Tas ir ideālais variants. Rei-

zēm tā notiek. Reti, bet gadās. 
Kas jāizdara režisoram, lai viņu 

saprastu?
No bērnības atmiņā viena bilde: 

tumša skatītāju zāle, liela un noslēpu-
maina, daudz, daudz krēslu, nebei-
dzamas rindas un kaut kur tur, tum-
sā, pa vidu, pie blāvas lampiņas sēž 
režisors. Cilvēks, kuram jāpārliecina 

If there be nothing new, but that which is
Hath been before, how are our brains beguil’d…
W. Shakespeare, sonnet #59

Ja jauna nav nekā un viss jau bijis,
Vai apkrāpts nejūtas tad mūsu prāts?..
V. Šekspīrs, 59. sonets

Un tad sāKas Pats 
interesantāKais. tāds 

teātris teātrī. LieLā 
Mānīšanās



tie – uz skatuves, jāiedveš sava taisnī-
ba, jo  viņš ir īstais izrādes radītājs. 
Tas ir gandrīz neiespējami, jo katrs 
redz lietas un pasauli vispār pa sa-
vam. Cik ļoti, kādā mērā jāatmet savs 
subjektīvais redzējums, lai pieslēgtos 
režisoram? Ļoti. Pat ja šķiet, ka tas ir 
neiespējami. Un ko tas vispār nozī-
mē? Saprast, sajust galveno tēmu, 
cauri ejošo motīvu, stīgu, apjaust to-
pošās izrādes kopumu un tā tālāk, un 
tā tālāk.

Katram tas ir savādāk. Gan kat-
ram aktierim, gan režisoram. Un tad 
sākas pats interesantākais. Tāds teāt-
ris teātrī. Lielā Mānīšanās. Ja tā pado-
mā – ko tad mēs darām? Kas tad pa īs-
tam ir mūsu uzdevums? Atnāk reži-

sors, izstāsta savu domu: tā un tā, mī-
ļie draugi, mēs kopā ar jums mēģinā-
sim apmānīt skatītāju, lai viņš notic 
tam, ko mēs gribēsim viņam iestāstīt. 

Nu, tā tas ir. Ir labi, ja nav jāsāk mānī-
ties dubulti. Ja nevajag mānīt režiso-
ru, ka es viņu saprotu un ticu. Tiek 
patērēts milzum daudz liekas enerģi-
jas. Tas notiek tad, ja režisors tā vietā, 

lai kopā ar aktieriem mēģinātu apmā-
nīt skatītāju, nāk un diezgan nekaunī-
gi māna aktierus. Mānās, ka ir gatavs 
darbam, tieši šim, konkrētajam, ka 
orientējas, ka notiek darba process. 
Patiesībā viņš nodarbojas ar darba 
procesa imitāciju. Dīvaini, bet ir ak-
tieri, kas to nepamana. Un tad kļūst 
nedaudz skumji par iztērēto laiku. 
Par laiku, kurš skrien ļoti ātri, it seviš-
ķi teātrī. Reizēm ir grūti pieņemt, pa-
darīt par savu režisora domu, viņa 
viedokli par kādu svarīgu lietu. Rodas 
nespēja vienoties. Tieši šis vienotības 
trūkums rada konfliktu, kas reizēm 
ārēji tiek slēpts, taču gruzd dziļi iekšā, 
saglabājas, un rodas veiksmes neie-
spējamība. Nerodas kopīgā vajadzība 
radīt un dzemdināt savu kopīgo bēr-
nu – izrādi, var sanākt spontānais 
aborts.

Režisora atbildība nebeidzas tajā 
brīdī, kad viņš ir izvēlējies lugu, mate-
riālu, ko iestudēt, ne arī tajā brīdī, kad 
melnais darbs ir beidzies un sākas ģe-
nerālmēģinājumi, ne arī tajā brīdī, 
kad jau nospēlēta pirmizrāde.

Par savu bērnu jārūpējas, jāpie-
skata, reizēm viņš var sākt slimot, un 
ir vajadzīga viņa «tēva/mātes» – reži-
sora palīdzība. Skaidri un vienkārši 
parādīt ceļu, saglabāt ticību, nezau-
dēt to. Ticēt, ka mēs atradīsim īsto 
skatuves patiesību, neapmaldīsimies 
tumšās skatuves labirintos, paši savos 
atklātajos un vēl nemaz neatklātajos 
dvēseles labirintos, nepaliksim tikai 
un vienīgi tehniskās mānīšanās robe-
žās. Kādēļ tad skatītājs skrien uz teāt-
ri? Lai viņš redzētu un dzirdētu dzīvo 
mākslu, lai cik poētiski tas skanētu. 
Viņš sēž, skatās, mēs spēlējam. Viņi 
dzird un redz, un brīnišķīgi, ja notic. 
Un, ja mēs vēl noticam režisoram, tad 
noticam arī paši sev un nejūtamies 
vieni uz aukstās skatuves, kad palī-
dzēt var tikai partnera acis un pieskā-
riens. 

Kaut beižāk tā notiktu. Dīvaini. 
Pat pēc viszemākā kritiena un vis-
tumšākās nakts atkal nāk saullēkts 
kalna galā. Un atkal aktieris skrien uz 
teātri. Skrien meklēt patiesību, skrien 
kādu apmānīt, ka ir to atradis.

Poncijs Pilāts jautāja Ješuam Ha-
Nocri: «Ko tu zini par patiesību?» Un 
Ješua atbildēja: «Patiesība ir tā, ka tev 
sāp galva un tu gļēvulīgi domā par in-

di. Tu pakustināji roku, lai pasauktu 
savu suni, vienīgo radījumu, kam esi 
pieķēries…»

Kas ir patiesība? Un kur tās ir vai-
rāk? Šajā vai tajā pusē priekškaram? 6
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Uz teātri?

ieva puķe: «reizēm ir grūti pieņemt, padarīt par savu režisora domu, viņa viedokli par 
kādu svarīgu lietu.» Foto – matīss markovskis
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Mēness 
aPsPīdētais

JUris JoneLis

r tukša pilsēta un tukši pagalmi. 
Desmit minūtēs reizi mašīnu 
riepas dudina karaliskas marša 
melodijas Dubrovina parka 
bruģētajā ielā. Tumšajā Dau-

gavpils ielas viducī uz brūna koka soliņa 
sēd vīrs noplukušā jakā un klusi dungo 
melodiju: «..kamēr tu šo dzīvi spēlē 
vien!» Es apsēžos viņam blakus un klu-
sēju. Tālumā no Artilērijas pagrabiem 
izskan pilsētā vienīgie dzirdamie sau-
cieni latviešu mēlē ar jauneklīgām, pies-
makušām, bet labi nostādītām balsīm. 
Cenšoties ieklausīties apkārtnes nori-
sēs, pamanu, ka nav neviena lidojoša 
solista ar spārniem, kas vēlreiz liek ap-
jaust vēlo nakts stundu, tik lēcēji visās 
malās sisina līdzi. Šādā simfoniskā at-
mosfērā paiet laiks, kurā neviļus pama-
nu, ka dungoju visiem līdzi: «..tava kailā 
dvēselīte, dvēselīte m m m hm...» Kungs 
pēc piecdesmit savā nosvērtībā tomēr 
apklust un vērš savu skatienu manā vir-
zienā. Es spēju tik pasmaidīt un pārlie-
cināti, bet grūtsirdīgi izdvest: «Skaisti!»

«Tu zini, kas ir skaisti!?» viņš jautājo-
ši mani uzlūko un norāda ar paviršu ro-
kas vēzienu. «Paskaties debesīs – ko tu 
tur redzi?»

Tobrīd mūs spilgti apgaismo milzīgs 
prožektors, kurš savā veidolā manī viz 
kā spogulis ar skaidri saskatāmām kon-
tinentu līnijām. Vīrs itin nemaz neliekas 
vairs mierīgs un iekarsušā krievu akcen-
tā turpina: «Tas ir skaisti! Kak ti domā, 
cik cilvēku tagad skatas tur uz to pusi? 
Ko viņi domā, jūt, ko viņi grib un pēc kā 
viņi grib? Iedomajies, cik cilvēku juras 
krastā skatas saulrietu! Un viņi gaida. 
Tie gaida melno nakti, lai gribēt redzet 
to lampu debesīs. Vobščem, tam jabūt 
skaisti, ja visi pasaules cilvēki var skati-
ties vienā punktā.» Šajā mirklī virs mūsu 

galvām paceļas vārnu mākonis, kuras 
savas ligzdas sacēlušas parka koku ga-
lotnēs. Kāpēc, iebraucot šai pilsētā, ceļ-
malā kā pilsētas simbols ir milzīga kai-
ja?! Visu pilsētu tak apsēdušas vārnas, 
kuras palīdz automazgātāju biznesa at-
tīstībai. Varbūt uz simboliskās kaijas jā-
izveido vārnu skulptūra kā mūsu laik-
meta simboliskā iezīme? Parka galotnēs 
dzirdamas vārnu klaigas, un vīrs iesme-
jas savā dobjajā balsī un turpina. «Cik 
dzivnieki paceļ savas galvas, lai savas 
balsis izgaudotu tam punktam tur aug-
šā? «Skaisti!» Kādai mammai bērns raud 
jau kuro nakti. Viņa pieiet pie loga. Pa-
skatās tur augšā un domā: «Tas ir skais-
ti!» He... Paskaties kādi divi tur apkeru-
šies pastaigajas. Abgerba krāsa nenosa-
kāma, bet izskatās tumsa. Puisis arī rāda 
uz debesim.» Vīrs uz brīdi apklust. Cen-

šos saklausīt, ko puisis saka savai mīļo-
tajai. Bet nekā, un tā vien šķiet, ka uz-
manības punkts mums visiem šobrīd 
viens. Blakus sēdošais vīrs atkal turpina: 
«Abi pakluses aiz brīdi. Sev skandinas: 
«Kas par mirkli! Skaisti!» 

Padomā, ja kādam puikam rīt jado-
das savas dzīves pirmajā izbraukuma ar 
tēti makškerēt. Tētis viņā ir radijis tadu 
prieku un sajūsmu, ka miegs viņu ir aiz-
mirsis jau trešo dienu. Bet puika ar pieri 
pret logu braukā, skatas lukturī pie de-
besim un sevī trīc no tā: «Cik tas ir skais-
ti!»»  Klusums. «Kāds slimības nomākts 
vīrs no izmisīgam un parlieku lielām 
dusmam par sešiem nemiega gadiem, 
pienākot pie loga, tomēr sastingst un 
smaida. Kāda jauna sieviete gaida savu 
mīļoto atgriezamies no nemiera pilnās 
zemes Eiropas pakājē. Viņa stāv turpat 
kur visi un uz loga, savā elpā zīmējot mī-
lestību, uz mirkli gūst mierinājmu. Ta-
gad iedomājies, sienāzi! Kas tas ir par 
spēku pasaulē, ja tas spēj vienot cilvē-
kus viena skatu punktā. Kakoij tam ir 
spēks, ja jebkuram tas dod ceribu un ti-
cibu.» Un atkal vīrs sevī kā klepojot ie-
smejas. «Tur tak nav neviena, kurš vi-
siem vienlaicgi izsuta telefona isziņas, 
lai paskatas ātri augšup. Jā... Un... Ai... 
Tas vienkārši ir skaisti! Mēs te sēžam kā 
teatri un skatāmies tai vienā punkta. 
Kas mums no tā un citiem!?» Klusums. 
«Nu, eta tomer ir ...!»

Piecēlos, pateicos un devos tālāk. 
Pēc mirkļa pamanīju sev uz lūpām pieli-
pušo melodiju: «..un tu brien pa vēju 
pēdām... vārna vārna dvēselīte.. un ka-
mēr tu šo dzīvi spēlē vien!» Paskatījos 
atpakaļ uz mēness apspīdēto vīru, pa-
teicu paldies Peteram un Braunam. At-
cerējos sarunas ar Niku Matvejevu un 
padomāju to pašu. 6

gleznas autors – Quint Buchholz 
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sagaidāM 
sKatītāJUs ar 

PrieKU
valmieras teātra izrāžu administratore

anita vaLMiera

ēs, izrāžu 
administra-
tori, esam 
tie, kas sa-
gaida skatī-

tāju un pavada līdz zālei. Reizēm tas kā-
dam nemaz nav tik viegli, ja jātiek līdz 
LMT Mansardam, bet tad es parasti 
smejos – augstāk par baznīcas torni jau 
neuzkāpsim. Galvenais ir sagaidīt cilvē-
kus ar prieku, radīt viņiem sajūtu, ka vi-
ņi šeit ir gaidīti. 

No tiem, kas strādā pie izrādes, mēs 
skatītājiem esam vistuvāk, bet nevaru 
teikt, ka tāpēc viņi ar mums dalītos sa-
vos patiesajos iespaidos. Reizēm man 
aktieri prasa, ko tad teica publika. Pal-
dies, paldies – teica. To īsto attieksmi 
jau drīzāk var novērtēt pie kases. Retu 
reizi, ja ir ļoti paticis, tad pasaka. Bet 
ārā jau arī neskrien – latviešu skatītāji ir 
pieklājīgi, solīdi iztur līdz starpbrīdim.

To gan mēs redzam, ka cilvēki diez-
gan skaidri zina, ko grib redzēt. Ļoti 
daudzi iepriekš painteresējas, kādi ak-
tieri spēlēs, sevišķi ja izrādē ir dublanti. 
Mēs jau esam ievērojuši, kurš kādam ie-
mīļotam māksliniekam nes ziedus.

Vecākās paaudzes skatītājiem pa-
rasti gribas, lai būtu konkrēts stāsts, 
konkrēta klasiska izrāde, kur ir skaidrs, 
kāds ir katra varonis. Jauno režisoru 
darbi nereti šos skatītājus mulsina. 
Jauni cilvēki nāk, zinādami, ko viņi 
skatīsies, – ir izpētījuši visu, kas pie- 
ejams sociālajos tīklos. Jaunieši nāk uz 
Romeo un Džuljetu, Apjukumu – vi-
ņiem ir pazīstama tā mūzika, izteik-
smes veids, viņus iepriecina, ka ir tieši 
tāds pasniegšanas veids. Jaunieši pie-

ņem šo izrāžu uzstādījumu, varoņu 
maiņas un tamlīdzīgi. Vecākiem skatī-
tājiem tas liekas par sarežģītu, viņiem 
vairāk patīk tādas izrādes kā Līgava bez 
pūra vai Dzimta.

Esmu ievērojusi, ka Valmierā šobrīd 
vecumu ziņā ir divas izteiktas skatītāju 
grupas. Nāk jaunieši no kādiem padsmit 
gadiem līdz trīsdesmit – viņi ir ļoti zino-
ši, tie ir skolēni no teātra klasēm, Vidze-
mes augstskolas studenti. Un ļoti aktīvi 
ir vecākās paaudzes skatītāji. Viņi bieži 
brauc uz teātri organizēti, izmanto atlai-
des, dažkārt Valmieras teātris viņiem ir 
ekskursiju dienas noslēgumā, tad mums 
pastāsta, ko jau iepriekš ir redzējuši. Bet 
vidējā posma mums pietrūkst. 

Domāju, ka tas ir tāpēc, ka mums 
daudz ir domāts par bērniem, turklāt 
aktīvi strādā arī skolotāji. Līdz ar to liela 
daļa bērnu pierod pie teātra un vēlāk 
nāk arī paši. Bet no 30 līdz 45 gadiem ir 
tāds pārrāvums. Varbūt arī tāpēc, ka tad 
cilvēki audzina bērnus, un ģimenei – 
trim, četriem cilvēkiem atnākt uz izrādi 
nav nieka lieta.   

Paaudžu noslāņošanos ļoti var re-
dzēt izbraukumos – ārpus lielākām pil-
sētām gandrīz vai nav skatītāju, kas bū-
tu jaunāki par 40 gadiem. Acīmredzot 
ne ģimene, ne skola bērnus un jaunos 
cilvēkus pie teātra nepieradina, un viņi 
labāk paliek pie saviem datoriem.

Es teātrī esmu nostrādājusi 25 gadus 
un redzu, kā mainās skatītāju paaudzes. 
Arī bērnu un jauniešu auditorija ir no-
slāņojusies. No vienas puses, kā jau tei-
cu, ir zinošie, lasījušie, kas visu ir izpētī-
juši. Viņi nāk individuāli vai ar draugu 
vai draudzeni, starpbrīdī es dzirdu, kā 

viņi pārrunā redzēto. Tā ir mūsu «zelta 
jaunatne». 

No otras puses ir tādi, lielākoties 
pusaudži, ko skolotāji atved, bet viņi at-
klāti garlaikojas, ja uz skatuves nav 
skaista bilde un viss uzreiz nav skaidrs, 
ja ir drusku jādomā līdzi – viņiem tas ir 
par grūtu un garlaicīgu. Viņi sūta īsziņas 
meitenēm, tās ķiķina. Mētājas ar monē-
tām – iemauc centus gumijā un met uz 
priekšējām rindām. Nemiers ir lipīgs, ja 
vieni sāk, citi turpina. Ir bijuši gadījumi, 
kad man nākas vienkārši nostāties zāles 
vidū un paskaidrot, ka tie, kas garlaiko-
jas un dauzās, ar savu uzvedību traucē 
tos, kas grib skatīties. Bet ir arī kolektīvi, 
kur bērni skatās ļoti uzmanīgi. Tātad no 
mazajām klasītēm ir pie teātra radināti.

Pamazām izzūd tradīcija, ka uz izrā-
di nāk vecāki ar bērniem. Vairāk nāk ar 
vecmāmiņām. Bet vecāki ar bērniem ir 
retums. Ja mēs ieliekam izrādes nedēļas 
nogalē, lai var tikt vecāki, tās parasti nav 
piepildītas. Bet būtu tik svarīgi, lai vecā-
ki bērnam paskaidro, ko viņš ir redzējis, 
bet nav varbūt sapratis, lai parunājas. 
Diezgan liela cīņa ir ar nākšanu uz zāli 
ar čipsiem, kolu, saldējumu. Un, ja bēr-
nam aizrāda, tad viena otra jaunā mā-
miņa noskatās ar «baltu aci». Tieši jau-
nās māmiņas bieži ir tās, kas nezina, kā 
jāuzvedas teātrī.

Jāsaka, ka beidzot vairs izrāžu laikā 
neskan telefonu zvani. Agrāk bija gadī-
jumi, kad aktieri pat pārtrauca izrādi un 
lūdza atdot telefonu. Tagad toties cilvēki 
lasa e-pastus, īsziņas, nesaprazdami, ka 
to zilo gaismu var redzēt arī uz skatuves 
un ka tā tāpat traucē pārējiem un aktie-
riem. 6
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ārzemju teātris

atPaKaļ Pie 
aUtorieM!

PirMais, Ko viņš saKa, ir tas, 
Ka PaLiKUši vairs tiKai daži 

teātra režisori, KUrU darbi 
viņU JoProJāM interesē

vācu teātris meklē, kā apieties ar lugu

Margarita zieda

ācu režijas 
teātris, kas 
pats sakās 
esam aizgājis 
visām Eiro-

pas teātra zemēm pa priekšu, laiku pa 
laikam piedzīvo savādus strupceļus un 
atkustības. Gadu desmitiem ārdot ārā 
lugas, zāģējot tās gabalos, strādājot ti-
kai ar atsevišķiem, režisoru interesējo-
šiem motīviem, veidojot tekstu kolāžas 
no dažādos laikos un disciplīnās strā-
dājošu autoru – sociologu, filozofu, 
vēsturnieku darbiem, svītrojot lugu kā 
tādu no dienas kārtības, uzskatot ru-
nāto vārdu par otršķirīgu vai vispār ne-
būtisku, vienā brīdī vācu teātris ir atta-
pies, ka arī slavenā, sešdesmitajos ga-
dos pasludinātā «autora nāve» no 2015. 
gada perspektīvas nu jau liekas tāds ar 
radošiem impulsiem bagātinošs dis-
kurss iz pagājušā gadsimta. Šodien tas 
vairs jaunus ceļus neapsola, lai gan ak-
tuālajā praksē joprojām ir aktīvi klāt-
esošs. Tikmēr praksē vērojamas jaunas 
kustības, mēģinājumi atrast noārdīto, 
taču vairākus tūkstošus gadu senajā 
teātra kanonā aizvien klātesošo, ciešo 
teātra saikni ar autoriem. Bet citādāk 
nekā vakardien.

Berlīnē viens no aktīvākajiem teāt-
riem, kas iestājas par lugām un tādu ie-
studēšanas veidu, kurā autora balss 
nav noārdīta, ir Vācu teātris (Deutsches 

Theater) ar intendantu Ulrihu Khuonu 
priekšgalā. Sezonas nogalē tas aizvien 
rīko Autoru teātra dienas (Autoren The-
atertage Berlin), sapulcinot uz trijām 
nedēļām svarīgākos jaunās dramatur-
ģijas iestudējumus, kas aizvadītajā se-
zonā tapuši Vācijā, Austrijā un Šveicē. 
Šogad Vācu teātris spēra soli tālāk un 
līdzās nozīmīgāko iestudējumu parā-
dei rīkoja lugu konkursu, kurā uzvarē-
jušie darbi tika iestudēti respektablajos 

nacionālas nozīmes Berlīnes, Vīnes un 
Cīrihes teātros un pirmizrādīti Autoru 
teātra dienās. 

Tikmēr interese par autoriem un 
lugām Berlīnē pieņemas spēkā. Vēl pēc 
vienas sezonas leģendāro Brehta teātri 
Berliner Ensemble pārņems jauns in-
tendants Olivers Rēze (Oliver Reese), 
kurš programmatiski sola attīstīt spē-
cīgu un mūsdienīgu autoru teātri, kon-

centrējot uzmanību ne tikai uz vecās 
Eiropas dramaturgiem, bet izvēršot re-
dzesleņķi uz visu pasauli. Un joprojām  
Berlīnē ar pilnu sparu turpina darbo-
ties Tomasa Ostermeiera vadītā Schau-
bühne am Lehniner Platz, kas jau vai-
rāk nekā desmit gadus ir bijusi jaunās 
dramaturģijas bāka un vispār vienīgā 
ieņēmusi principiālu stāju – nedekons-
truēt lugas, bet atklāt autora radīto pa-
sauli pēc iespējas tuvāk un dziļāk raks-

tītajam. Un šodien tas jau atkal izrādās 
interesanti.

Vācu teātra kritiķis Pēteris Mi-
halčiks (Peter Michalzik) ir laikraksta 
Frankfurter Rundschau redaktors un 
Autoru teātra dienu lugu konkursa žū-
rijas loceklis. Kad tiekamies, pirmais, 
ko viņš saka, ir tas, ka palikuši vairs ti-
kai daži teātra režisori, kuru darbi viņu 
joprojām interesē un no kuriem viņš 
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Iztukšotības arhīvs berlīnes vācu teātrī.  aktuālo izrāžu datumus skatīt www.deutschestheater.de. Foto – Arno Declair
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vēl kaut ko aizvien gaida. Un viens no 
šiem dažiem ir Alvis Hermanis.

M. Zieda. Cik daudz jaunu lugu 
jums ir izdevies pēdējos gados izlasīt? 

P. Mihalčiks. Daudz. Esmu strādā-
jis ne tikai Berlīnes Autoru teātra dienu 
lugu konkursa žūrijā, bet arī Mīlhei-
mas lugu festivālā, Vīsbādenes biennā-
lē «Neue Stücke aus Europa». Kopumā 
tās ir vairāk nekā 1000 lugas, ko esmu 
lasījis, klausījies, skatījies.

M.Z. Tātad lugas joprojām raksta. 
Pirms gada Theatertreffen Berlin, vāc-
valodīgo zemju ievērības vērtāko dar-
bu skatē pirmo reizi tika likvidēts lugu 
tirgus, tā vietā liekot režisora un aktie-
ru kopīgi attīstītos teātra vakarus, kas 
tiek dēvēti par Creation. Uzskatot, ka 
tas, lūk, ir stājies lugu un autoru vietā. 
Bet tas tā notika tikai vienu gadu, uz-
reiz tā kā attapās un lugu tirgu ar stei-
gu ieviesa atpakaļ. Vai lugām joprojām 
ir nozīme?

P.M. Ir cilvēki, kas apgalvo – lugas 
ir pagātne. Tās tiek ierindotas starp pa-
rādībām, kas nākotnē izzudīšot, tāpat 
kā izzudīšot un jau izzūdot avīzes, pri-
vātā sfēra, mīlestība, nepastarpināta 
komunikācija un grāmatas. Es tomēr 
sliecos apgalvot, ka facebook komuni-
kācija nekad neaizstās face-to-face (aci 
pret aci – red.) komunikāciju. Un tieši 
tāpat ir ar lugām. Manuprāt, tās ir pil-
nīgas muļķības, ka lugas izzudīs. Taču 
kaut kas mainās. Un to jūtam mēs visi. 
Un nemieru vieš tas, ka nezinām – kas 
tas īsti ir, kas šobrīd notiek. Katrā ziņā 
teātrim ir novērojamas problēmas ar 
runāšanu. Savukārt jaunās dramatur-
ģijas iestudējumi nereti atstāj iespaidu, 
it kā tie atrastos zem milzīga spiediena 
– it kā tiem vajadzētu izgudrot pasauli 
un valodu no jauna. Un tāpēc šie iestu-
dējumi pārāk bieži ir samocīti.

M.Z. Performatīvā prakse ir tik 
daudzus gadus bez ceremonijām iztu-
rējusies pret lugām, tagad vērojams, ka 
arī lugu autori vairs it nemaz nerespek-
tē teātra iespējas un raksta tekstus, ko 
pa spēkam pacelt būtu drīzāk kinema-
togrāfam – izkaisot darbības vietas pa 
visu pasauli, nepūloties vairs veidot tē-
lus, personāžu, dialogus, bet rakstot 
vienkārši vienlaidu tekstus. Kā grūtus 
un nopietnus izaicinājumus teātrim 
un režisoram. Vai šī lugu zāģēšana un 
skaldīšana ir izraisījusi atbildes reakci-
ju dramaturgos?

P.M. Teātra un lugu starpā jau ga-
diem notiek cīņa. Nobela prēmijas lau-
reāte Elfrīde Jelineka saka jau sen, ka 
viņu vairs itin nemaz neuztraucot, ko 
režisori darot ar viņas lugām. Viņa jau 
gadiem raksta vienlaidu tekstus un at-
dod tos teātrim, lai režisori dara ar 
tiem, ko grib.

Jāsaka gan, ka šī cīņa nav īsti naidī-
ga. Tas nav karš, bet tā rāda, ka teātris 
un teksts nav arī draugi. Tie abi nesēž 
vienā laivā. Arī teātris cīnās pret teks-
tu. Es sev bieži jautāju – no kurienes 
nāk šis nicinājums pret valodu, pret 

drāmu, ko vēroju teātra cilvēkos? Kā-
pēc teksts tik vieglprātīgi tiek aiz-
sviests projām? Un tai pašā laikā visi 
šopavasar tik ārkārtīgi iestājās par 
Franka Kastorfa izrādi Baāls, kuru 
Brehta mantinieki tiesas ceļā aizliedza 
izrādīt izmainītā teksta dēļ. Jā, šādā 
īpašā gadījumā izrādes aizstāvība bija 
nepieciešama, bet tajā pašā laikā no 
Brehta lugas Kastorfa iestudējumā bija 
palikuši tikai daži teikumi. Bet gandrīz 
nekad skaļi, publiski netiek uzdots jau-
tājums – kāpēc režisori, kuri sadala ga-
balos lugas, paši tās neraksta? Lai gan 
šis jautājums tik daudzos gadījumos ir 
pilnīgi vietā. Tikai gandrīz nekad to 
neuzdod. Varbūt tāpēc, ka teātrī to ne 
tik labprāt dzird? Tomēr es domāju, ka 
joprojām ir ļoti daudz režisoru, kuriem 
teksts ir nepieciešams, lai radītu teātri.

M.Z. Vai ir kādi kopsaucēji, kurp 
tad ir aizkatapultējusies mūsdienu lu-
ga vācu teātra telpā?

P.M. Lugas šobrīd ir ārkārtīgi 
daudzveidīgas. Jūs atradīsiet tur pilnī-
gi visu – no vienlaidus rakstītiem tek-
stiem līdz pavisam klasiski veidotām 
lugām. Nav vairs viena tāda kopsaucē-
ja, kas ļautu raksturot, kāda tad ir mūs-
dienu luga. Nav vairs nekā tāda, ko va-
rētu apzīmēt par mūsdienu drāmu. Tā 
vietā ir nākušas dažādu rakstības vei-
du kustības. To darbu vidū, kas ir tie-
šām izdevušies, sastopami dažādi pēt-
nieciski izmēģinājumi atšķirīgos lauci-
ņos. 

Taču man jāsaka, ka lugas forma 
nekad nav bijusi tik neskaidra, kāda tā 
ir šodien. Šo daudzveidību var uzlūkot 
pozitīvi – kā atvērtību, bet to var skatīt 
arī problemātiski, kā neobligātību, pa-
manīt šīs formas vieglu aizstājamību 
ar kaut ko citu.

M.Z. Kā jūs raksturotu spēcīgās pu-
ses tām četrām lugām, kuras šogad žū-
rija izvēlējās un ieteica iestudēšanai 
Berlīnes, Vīnes un Cīrihes vecajiem, 
respektablajiem teātriem?

P.M. Lugas Brīvības ainas autors 
Jans Frīdrihs ir pavisam jauns drama-
turgs, divdesmit trīs gadus vecs. Un šā 
darba īpašais šarms strāvo tieši no tā, 

ka tas ir pilnīgi brīvs no visām šaubām 
un mēģinājumiem izgudrot pasauli un 
valodu no jauna. Lugas spēks ir vien-
kāršībā, un tas tiešām darbojas. Savu-
kārt dramaturgu duets Nolte Decar ar 
savu lugu Jaunās debesis, šķiet, ir izgā-

juši cauri visām šaubām, kādas vien ir 
iespējamas attiecībā uz lugas kā tādas 
iespējām, un beigu galā ir izgudrojuši 
jaunu, apzinātu naivismu. Iztukšotības 
arhīva autors Saša Hargešeimers vis-
pār neuztraucas vairs par lugu rakstī-
šanas konvencijām un raksta pilnīgi 
atbrīvoti, dzeju savieno ar prozu, vi-
ņam viss kļūst par lugu. Un vīnietis 
Ferdinands Šmalcs dara kaut ko pavi-
sam vecmodīgu – viņa lugas šķiet nā-
kam no valodas pašas. Tās runā.  Lugas 
pašas par sevi ņemtas ir joprojām inte-
resantas. Tikai teātros šobrīd ir vēro-
jams maz radošas enerģijas. Un tas 
manā skatījumā ir tas izšķirošākais 
moments. Mēs šobrīd atrodamies Ber-
līnes Vācu teātrī. Tas ir viens no patie-
šām nedaudzajiem teātriem, kam luga 
ir ne tikai joprojām teātra notikšanas 
priekšnosacījums, bet kurā arī nopiet-
ni tiek domāts par to, kā ar tām apie-
ties. Un tā ir teātra apzināta izvēle. 

M.Z. Jā, kā ar tām apieties? Gan vā-
cu teātra kritikā, gan pašā praksē var 
novērot, ka nav nekas nepieņemamāks 
par tā saucamo texttreue –  teksta teāt-
ri. Tekstam uzticīgu iestudēšanas vei-
du. Reizēm šķiet, tas ir pēdējais, ko re-
žisors drīkst darīt. Tad viņš sev izraks-
ta nabadzības apliecību. Lai gan laiku 
pa laikam parādās pilnīgi izcilas izrā-
des, kas izaugušas tieši no teksta jēgas 
dziļas un aizraujošas izlasīšanas. Tad 
atkal visi priecājas un vispār neredz 
problēmu. Kādi jūsu skatījumā varētu 
būt attīstības ceļi, teātrim satiekoties 
ar lugu?

P.M. Tas, kā teātri apietas ar lugu, ir 
tikpat interesanti kā pašas lugas. Es 
neņemos te neko prognozēt, taču ne-
kas tā nekrīt uz nerviem kā rutīna, kas 
ir iezagusies inscenējošajos teātros. 
Manuprāt, teātrus patiešām var mērīt 
pēc tā, kā tie apietas ar lugu – nikni, ar 
mīlestību, pāri stāvoši, brīvi, šarmanti, 
ar spēles prieku. Performatīvais teātris 
aizvien ir bijis skeptisks attiecībā uz 
vārdu. Tas aizvien ir sliecies ņemt vār-
du sava aizbildniecībā. Tas ir nepiedo-
dami, smieklīgi un vēl sliktāk – garlai-
cīgi. Teksta teātrim vajadzētu vienreiz 

arī parādīt savu drosmi un spēku. Un 
tieši tāpēc man liekas ārkārtīgi intere-
sants Autoru teātra dienu jaunais for-
māts, kas teātrus aicina apzināties un 
no jauna domāt par veidu, kā šodien 
apieties ar lugu. 6

teātrUs var Mērīt Pēc tā, Kā 
tie aPietas ar LUgU – niKni, ar 
MīLestībU, Pāri stāvoši, brīvi, 
šarManti, ar sPēLes PrieKU
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ija jau arī laiks! 
Mūsu teātrim jau 
sen bija laiks ie-
raudzīt cilvēkus 
«uz kraujas». Ne 

tikai atsevišķus stāstus par mums, bet 
mūs visus – vairumu mūsdienu bulgāru. 
Mūsu teātrim jau sen vajadzēja mūs 
sasniegt, apskaut, mierināt un parādīt, 
ka neesam vieni uz kraujas. Teātrim bija 
pēdējais laiks atzīt mūs par sava laika 
varoni – jā, tieši vienskaitlī, mūs visus 
kopā, – un paveikt to tieši uz mūsu gal-
venās skatuves! Vai gan var būt labāka 
vieta, kur apspriest nācijas stāvokli, kā 
Nacionālais teātris? 

Aleksandra Morfova autorizrāde Uz 
kraujas jebkurā gadījumā ir būtiskākā 
solidaritātes izpausme, ko mūsu teātris 
varēja sniegt cilvēkiem mūsu valstī. Bez 
pārspīlējuma var teikt, ka ar šo iestudē-
jumu Nacionālais teātris patiesi ir atkal 
kļuvis par nacionālo jeb tautas teātri.  

1992. gadā viens no talantīgākajiem 
bulgāru dramaturgiem, lieliskais absur-
da meistars Staņislavs Stratijevs (Ста-
нислав Стратиев) uzrakstīja gluži vai 
pravietisku vīziju par eksistenci «uz 
kraujas». Stratijeva Otrā pusē (От дру-
гата страна) nenoliedzami ir viena no 
nedaudzajām izcilajām bulgāru lugām, 
kas sarakstītas pēdējo 25 gadu laikā. 
Pats autors to aprakstīja šādi: sasniedzot 
noteiktu vecumu, cilvēks vienkārši un 
pašsaprotami tiek izmests pa logu vai 

labākajā gadījumā atstāts ārpusē uz pa-
lodzes, lai dzīvo tur, cik ilgi spēj. Bet lejā 
dīkdieņu pūlis slēdz derības par to, vai 
un cik ilgi vecais cilvēks cīnīsies un spēs 
noturēties. Pēc tam pūlis fotografē krīto-
šos vai kritušos, aprunā nodokļu in-

spektorus, kas pirms kritiena ievāc no-
dokļus no tuvējiem logiem, strīdas par 
to, kā jāuzlabo Sabiedriskā ārā mešanas 
dienesta darbs, lai tas nepaliktu tikai uz 
radinieku pleciem. Tikmēr policija rū-
pējas, lai krītošie neievaino garāmgājē-
jus.

dzīve uz kraujaS
Šobrīd es kopā ar mammu dzīvoju «otrā 
pusē» – tāpat kā visi, kas atsakās izmest 
savus vecākus līdz ar jūtām, cieņu un 
tamlīdzīgiem «untumiem». (Es jums 
aiztaupīšu detalizētu pansionātu ap-
rakstu, kas gan uzreiz liktu saprast, ka 
šāds risinājums neeksistē.) Esmu «otrā 
pusē», un solis pāri malai reizēm šķiet 

vienīgā izeja. Es to vēl neesmu spērusi 
ticības un mīlestības dēļ (kas man ir 
viens un tas pats). Tomēr noturēties «uz 
kraujas», īpaši kopā ar bezpalīdzīgu cil-
vēku, kļūst arvien smagāk. Vēl turos un 
turpinu domāt par izcilas mākslas pra-

vietiskumu, lai gan jāatzīst, ka pat mūsu 
dižākajam absurdistam nav izdevies līdz 
galam attēlot nākotnes patieso absurdu.

Jo gan «otra puse», gan «krauja», iz-
rādās, ir gana plaša teritorija – paralēlā 
realitāte ar savdabīgu reljefu: tā ir neti-
cami stāva, tomēr ar tādām kā terasēm, 
tāpēc kritiens ir pakāpenisks. Un, atro-
doties augšējās terasēs, var rasties ilūzi-
ja, ka patiesībā vēl neesi «uz kraujas» un 
ļaudis zemāk ir visādi «degradēti tipi» – 
ubagi un bezpajumtnieki, kas apsēduši 
miskastes.

Kamēr augšējo terašu iemītnieki sevī 
kultivē bezjūtīgumu, zemāko stāvu ie-
dzīvotāju acīs arvien biežāk mirgo as-
meņi. «Uz kraujas» mēs strīdamies un 

Līdzība Par taUtU 
Un debesīM

Piezīmes par aleksandra Morfova «Uz kraujas» 
ivana vazova bulgārijas nacionālajā teātrī

KaLina stefanova

ārzemju teātris

varbūt tieši tāPēc esaM «Uz 
KraUJas», Ka strīdaMies Un 

nīstaM, baidāMies tiKt 
PieKrāPti Un KrāPJaM? 
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nīstam viens otru, baidāmies tikt pie-
krāpti, tajā pašā laikā neuzskatām par 
sevišķu ļaunumu apkrāpt citus. Bet var-
būt tieši tāpēc esam «uz kraujas», ka 
strīdamies un nīstam, baidāmies tikt 
piekrāpti un krāpjam? Nešaubos, ka pa-
reizā atbilde ir otrā.

Tomēr «uz kraujas», kaut arī ne se-
višķi bieži, ir sastopamas arī tādas parā-
dības kā līdzjūtība un savstarpējā izpalī-
dzība, turklāt tieši to cilvēku vidū, kuri 
cietuši visvairāk. Piemēram, kāda sie-
viete, kas pārcietusi vēzi, bez atlīdzības 
aprūpē cilvēkus patversmē – vienkārši, 
lai palīdzētu. Es viņu pazīstu, šī sieviete 
man ļauj justies labāk, jo atgādina, ka ir 
cilvēki, kas vēl joprojām uztur cerības 
stariņu.

izrāde par dzīvi TurpaT 
Izrāde Uz kraujas atsakās risināt mūsu 
pastāvīgos strīdus un apsūdzības. Šajā 
izrādē nav vietas antivaroņiem. Izņē-
mums ir pavisam īsa epizode – bagāts 
pāris, nokāpis līdz «zemākajām» vietām 
tādā kā graustu tūrismā, pazemo 
kroplu ubagu un taisa selfiju, mīdot vi-
ņu kājām. Pārējā laikā šī cita pasaule uz 
skatuves nav manāma. 

Izrādes Uz kraujas varoņu sejas ir 
viegli atpazīstamas – vientuļā māmiņa 
ar bērnu, atkritumu savācējs, rakst-
nieks, mūziķis, mīlnieki, vectēvs, vien-
tuļš pusmūža vīrietis, cilvēks, kas no-
kļuvis ratiņkrēslā pēc neveiksmīga «li-
dojuma» no jumta, pamesta sieviete un 

citi. Lai arī atšķirīgi, tik dažādi ielu jūklī 
un blokmāju Bābelē vai ikdienas vien-
muļībā,  viņi tomēr ir viens vesels – šie 
cilvēki veido sabiedrību.

Tādā veidā iestudējums sasniedz 
kaut ko ļoti augstu un reizē retu gan 
mūsu teātrī, gan ārpus tā – cilvēces vie-
notību. Turklāt neparasti pārliecinošā, 
pat satricinošā veidā izrāde ļauj sajust 
cilvēces vienotības enerģiju, tās siltu-
mu, piederības sajūtu un empātiju, tās 
varenību – vienīgo izeju no paralēlās – 
«kraujas» – pasaules.

Morfova izrāde ir kas vairāk par so-
ciālās sirdsapziņas aktu, tā ir arī izcils 
mākslas darbs, kas pats par sevi ir vie-
notības paraugs. Visi dalībnieki (aktieru 
ansamblis, mūziķi uz skatuves un visa 
iestudējuma komanda) ir vienlīdz nozī-
mīgi uzveduma veidošanā. Kas vēl bū-
tiskāk – šī ir izrāde, kuras valoda ir ļoti 
tuva muzikālai harmonijai. Iestudēju-
ma pamatā nav lugas vai kāda cita tek-
sta. Tomēr vārdiem tajā ir sava loma – 
pazīstami, pat simboliski ikdienas iztei-
cieni, sarunu fragmenti, ko katrs no 
mums ir teicis vai dzirdējis mājās, uz ie-
las, kādos īpašos mirkļos. Pazīstamie 
vārdi savijušies un mainās līdzi pazīsta-
mām situācijām un vietām. Daudzdzī-
vokļu mājas jumts, ko aktieri izrādes sā-
kumā rada mūsu priekšā, reizē ieskicē-
jot arī tēlu raksturus, mazas dzīvokļu 
kastītes, kas burtiski dejo, pagrabos ie-
mitinājušies veikaliņi – tik tipiski Bulgā-
rijai! –, atkritumu urnas. Autentiskums 

it visā – vārdos, darbībā, atmosfērā, tajā 
pašā laikā ne miņas no naturālisma. 
Brīdī, kad priekšmeti, darbība vai nozī-
me sāk izskatīties vai izklausīties foto-
grāfiski patiesa vai prognozējama, viss 
nekavējoties mainās. Ikdienas reālisms 
pārvēršas dziesmā vai dejā. Teiksim, 
kroplā ubaga pastaiga izvēršas par deju, 
kas paceļ gan viņu, gan mūs pāri paze-
mojumam un dusmām. Vai arī darbības 
temps negaidīti paātrinās, sasniedzot 
elpu aizraujošu ritmu. Reizēm maiņa 
notiek pavisam citādi – kārtējais cilvēks, 
kas meties lejā no balkona, vēlēdamies 
izbeigt strupceļā nonākušo dzīvi, pār-
nāk mājās – izrādās, viņš dzīvojis pir-
majā stāvā. Un tas viss tikai tāpēc, lai 
mēs neiestrēgtu mūžīgā izmisumā, lai 
izrāde būtu kas vairāk par sirdi plosošu 
melodrāmu. Pasaules uzskati, noska-
ņas, ātrums un temps nepārtraukti mai-
nās, tāpat kā uz skatuves redzamais – no 
plašas panorāmas līdz izgaismotam 
tuvplānam, kas reizēm tiek panākts, 
«samazinot» fokusu un koncentrējoties 
tikai uz mūziku. Izrāde it kā pulsē, tā ir 
kā dzīva būtne, kurā ik šūna ir īstajā vie-
tā – nekā lieka, nekā par daudz.

Dažādas variācijas piedzīvo arī izrā-
des vadmotīvs – lidojums. Visu varoņu 
iespaidīgais lidojums no jumta, ko no-
rāvusi spēcīga brāzma vētras laikā. Bie-
dējošs aizskatuves lidojums, kādam ne-
redzamam tēlam paziņojot, ka viņš at-
sakās dzīvot dzīvi, kas vairs nešķiet dzī-
ve, – klusinātā piezemēšanās iekļauj 

dažādas variācijas piedzīvo arī izrādes Uz kraujas vadmotīvs – lidojums. arī aiznesot prom kārtējos bulgāru jauniešus, kuri pamet 
valsti uz neatgriešanos. publicitātes foto
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skatītājus nāvīgā klusumā. Lidmašīnu 
pacelšanās, aiznesot prom kārtējos 
bulgāru jauniešus, kuri pamet valsti uz 
neatgriešanos. Banāli vārdi lidojumā 
kļūst par dziesmu, nogurušie ķermeņi 
kļūst vingri dejā, kamols kaklā un norī-
tās asaras pārtop smieklos. Līdz pat pē-
dējam lidojumam no materiālās pasau-
les gara pasaulē, kura laikā mēs, bulgā-
ri, pārvēršamies zvaigznājos, un vienī-
gais atlikušais vectēvs stāsta vienīgajam 
bērnam, kas noticis.

Es neesmu redzējusi izrādi, kas iz-
mantotu šādu valodu. Tomēr es to pil-
nībā saprotu, tāpat kā, manuprāt, lielā-
kā daļa skatītāju. Mēs kopā raudājām 
un smējāmies, taču, izejot no teātra, bi-
ja iestājies neparasts klusums: bijām 
satricināti un īpašā veidā koncentrēju-
šies – it kā meklējot izeju no šīs spēles 
starp dzīvību un nāvi. Izeju, kas apslēp-
ta mūsos.

Šāda veida iestudējumi nesūta cil-
vēkus uz barikādēm, nemusina pievie-
noties «tīrīšanas komandai». Tie izmai-
na no iekšpuses. Palīdz ar visām ma-
ņām saprast, ka pasaule un notikumi 
tajā ir mūsu dvēseles atspulgs, bet iz-
maiņām jāsākas katrā no mums.

Aleksandra Morfova Uz kraujas ir 
pieskaitāms tam īpašā politiskā teātra 
vilnim, ko aizsāka Alvja Hermaņa Garā 
dzīve – tas ir teātris, kura ekvivalents 
politikā ir nevardarbības stratēģija, te-
ātris, kurā cilvēkmīlestība un mīlestība 
pret cilvēci ir ne vien izejas punkts kā 

klaji politiskā teātrī, bet arī iestudēju-
ma pamatdefinīcija. Teātris, ko caur-
strāvo siltums, teātris, kurā dekons-
trukcija ir konstruktīva, teātris, kas «sit 
ar maigumu», kā izteicies Hermanis.

īSākaiS ceļš līdz dvēSelei 
Uz kraujas atgādina par vēl kādu ten-
denci Austrumeiropas teātrī – aizvien 
pieaugošo un reizēm pat dominējošo 
mūzikas izmantojumu saziņai ar skatī-
tāju. Varbūt tas liecina par meklēju-
miem pēc tiešāka ceļa uz cilvēka dvēse-

li, mēģinot apiet visuresošo pragmatis-
mu, vai pieaugošo nepieciešamību pēc 
harmonijas laikā, kad realitātei tās gau-
žām pietrūkst.

Morfova izrādes ir ienesušas kvalita-
tīvas pārmaiņas bulgāru teātrī, turklāt 
gan šīm izmaiņām, gan pašām izrādēm 
ir kāds vienojošs elements – gluži vai 
maģiska harmonija. Tieši Morfovs ļāvis 

mūsu teātrim atbrīvoties no aizspriedu-
miem pret visu krāšņo un iespaidīgo un 
pierādījis, ka katrā izcilā izrādē iespē-
jams līdzsvars, tā var būt aizraujoši ska-
tāma un filozofiska. Kopā ar citiem Sofi-
jas Nacionālās teātra un kino mākslas 
akadēmijas Leļļu teātra fakultātes ab-
solventiem Morfovs radījis arī īpašu 
drāmas un leļļu teātra valodas sajauku-
mu. 

Arī Uz kraujas ir piemērs izcilai har-
monijai kā jaunās teātra realitātes pa-
matam. Es ticu, ka, izrādīts starptautis-

kos festivālos, kur šis iestudējums pelnī-
jis būt starp citu izcilu režisoru darbiem, 
tas Bulgārijas teātri ļautu atpazīt pasau-
les teātra kartē.

Izcilas izrādes paceļ neredzamu 
priekškaru un palīdz mums gūt ieskatu 
patiesībās, ko citādi nepieciešams apgūt 
sarežģītākā ceļā – dzīvē. 6
Tulkojusi Anna Leščinska

teātris, KUrā deKonstrUKciJa 
ir KonstrUKtīva, teātris, Kas 
«sit ar MaigUMU», Kā izteicies 

HerManis

izrādes Uz kraujas varoņu sejas ir viegli atpazīstamas – lai arī atšķirīgi, tik dažādi ielu jūklī un blokmāju bābelē vai ikdienas 
vienmuļībā,  viņi tomēr ir viens vesels – šie cilvēki veido sabiedrību. publicitātes foto
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ārzemju teātris

aUstriJā 
HerMani MīL

Latvijas televīzija dokumentē režisora darbu 
zalcburgā un vīnē

Mārīte baLode

atvijas televīzija uz-
ņem videofilmu par 
režisoru Alvi Herma-
ni. Tas liek uzņemša-
nas grupai atrasties 

tajās vietās, kur mūsu režisors šogad 
strādā. Šo vārdu «mūsu» viens otrs teāt-
ra speciālists sācis apšaubīt, jo Rīgā Al-
vis ir maz. Bet mums liekas būtiski do-
kumentēt vidi un atmosfēru, fiksēt lieci-
nieku domas, saprast, kas ir tas vienrei-
zējais, ko «vecajai Eiropai» piedāvā Alvis 
Hermanis, un kāpēc viņu nu jau atkār-
toti aicina uz vietām, kas bijušas svarī-
gas viņa teātra dzīvē. 

zalcburga
Kā atzīst pats Alvis, Zalcburga ir vieta, 
kur viss sācies. Pirms gadiem desmit 
Zalcburgas festivāla dramatisko teātru 
programmā viesojās JRT Revidents. Se-
koja uzaicinājumi šim Eiropas prestižā-
kajam mūzikas festivālam veidot operu 
režijas ar pasaules pirmā lieluma zvaig-
znēm. Šogad atkārtoti tika rādīts pagā-
jušajā gadā iestudētais Trubadūrs ar An-
nu Ņetrebko Leonoras lomā, un izvēlī-
gās publikas sajūsma nemazinājās. Pro-
tams, skatītāji operā vienmēr suminās 
izcilus solistus, bet režisoram atliek ra-
dīt vizuālo tēlu, kļūt par scenogrāfu, sa-
ka Alvis Hermanis. Nostalģija pēc «aiz-
ejošās» Eiropas mākslas skaistuma un 
cēluma, manuprāt, caurstrāvo šo oper-
izrādi. Tehniskais vēriens ir milzīgs: 16. 

un 17. gadsimta gleznu lielformāta digi-
talizētās reprodukcijas izgatavotas Šan-
hajā un pēc tam apstrādātas nopietnās 
Eiropas teātra darbnīcās. Vēriens, par 
kuru Latvijā varam tikai sapņot, ļauj re-
žisoram – scenogrāfam pa īstam izpaus-
ties. No tā neatteiksies neviens radošs 
un meklējošs mākslinieks. 

Taču ne jau tikai tas ļauj Alvim Her-
manim Austrijā, kā šķiet, būt priecīgā-
kam un arī atvērtākam, nekā viņš re-
dzēts Rīgā. Jo gan Zalcburgā, gan Vīnē 
var just, ka viņu ne tikai ciena, bet arī 
mīl un, pats galvenais, grib ar viņu strā-
dāt. Par to liecina gan Zalcburgas mūzi-
kas festivāla prezidentes, gan Vīnes 
Burgteātra aktieru intervijas. Tā kā filmā 
šīs intervijas ieies minimāli, tad svarīgi 
tās publicēt, lai saprastu Alvi Hermani 
ne tikai mūsu vidē un kontekstā.

Helga Rabla-Štadlere (Helga Rabl-
Stadler), Zalcburgas festivāla preziden-
te: «Teātris ir enerģijas apmaiņa starp 
skatītāju un mākslinieku, tā savulaik tei-
ca Alvis, un, manuprāt, tas izskaidro, kā-
pēc viņš ir tik spēcīgs, kāpēc skatītāji rod 
prieku viņa iestudējumos. Viņš ļoti strā-
dā ar publiku, nevaino, ja tā kaut ko ne-
saprot, bet tieši otrādi, pieliek spēku, lai 
skatītāji tiktu līdzi viņa domai. Pirmais 
Alvja darbs, kurš tika rādīts Zalcburgā, 
bija Gogoļa Revidents. To spēlēja latvis-
ki, bet skatītāji saprata, ko viņiem mēģi-
na pateikt. Tas notika 2002.gadā, viņš 

toreiz saņēma Jauno režisoru projekta 
balvu, un tajā laikā man bija iespēja vi-
ņu iepazīt. Mani uzreiz fascinēja viņa 
personība un tas, kā viņš senzināmas 
lugas interpretēja jaunā veidā.

Kā jūs apzīmētu Alvja Hermaņa re-
žijas stilu?

Alvis vienmēr ir teicis, ka viņam nav 
stila, tāpēc arī es negribu ielikt viņu rā-
mī, apgalvojot, ka viņš pārstāv noteiktu 
stilu. Domāju, ka viņš ir autentisks, ļoti 
pašpārliecināts cilvēks. Viņš iet savu ce-
ļu, un tas var būt tradicionāls vai mo-
derns, bet Hermanis vienmēr grib, lai vi-
ņu saprot, un spēj izskaidrot iemeslu, 
kāpēc viņš dara to, ko dara, un es domā-
ju, ka tas ir brīnišķīgi.

Vai esat redzējusi jauno Revidentu?
Jā, tas bija lielisks. Man ļoti patīk 

slēpts humors. Alvis pat sarežģītas do-
mas skatītājam pasniedz tādā veidā, lai 
tās tiktu saprastas. Mēs esam ļoti priecī-
gi, ka varam strādāt ar Alvi. Pagājušajā 
gadā viņš uztaisīja Trubadūru, ļoti inte-
liģentu iestudējumu, un mums jau ir 
plāni nākotnei.»

vīne
Vīnes Burgteātri, kur uz lielās skatuves 
tapušais Revidents ir jau piektais viņa ie-
studējums, Alvis Hermanis sauc par vie-
nu no savām teātra ģimenēm un saka: 
«Tas ir īpašs teātris, kurā joprojām tradī-
cijas ir stipras, kā nekur citur pasaulē. 
Vēl pirms pieciem gadiem varēju ar tak-
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izcila ir Hļestakova – Fabiana krīgera virtuozā spēle, kas kāpinās no ainas uz ainu, līdz saspringumā draud pārtrūkt kā uzvilkta 
stīga. Foto – Reinhard Werner, Burgtheater
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sistu runāt par teātri, šobrīd situācija 
gan mainās un labāk runāt par futbolu. 
Katrā teātrī ir labi aktieri, bet šeit viņu ir 
īpaši daudz, un skatītāji nāk skatīties uz 
viņiem, nevis režisora darbu. Tas man 
der, jo esmu vecmodīgs režisors un jop-
rojām domāju, ka teātris ir domāts ak-
tieriem.»

Pirmajā brīdī var likties, ka Vīnes Re-
vidents ir līdzīga versija JRT iestudēju-
mam. Taču režisors saka – tā tas neesot. 
«Aktieriem speciāli nerādīju ierakstu, 
bet brīvi gājām savu ceļu. Spēles veids 
tomēr ir citādāks. Es pa šiem 12 gadiem 
esmu mainījies, un man ir citas sajūtas 
par šo darbu. Tolaik mēs taisījām tādu 
brutālu «slepstiķi» par korupcijas tēmu. 
Mēs visi bijām jauni, un mums patika 
smieties un izsmiet. Tagad mani vairāk 
interesē luga kā eksistenciāla metafora 
par cilvēku ilgām pēc skaistākas un la-
bākas dzīves. Visi izrādes varoņi gaida 
kādu apliecinājumu no ārpuses savas 
dzīves jēgai. Tā ir daudz skumjāka nekā 
Rīgā, jo man pašam arī ir tāds filozofis-
kāks skats uz dzīvi. Viedums nāk ar ga-
diem,» viņš pasmejas.

Vīnē arī netrūkst korupcijas skan-
dālu, tāds pavisam nesen bijis arī šajā 
skaistajā un bagātajā teātrī. «Austrija 
ir slavena ar korupcijas skandāliem. 
Tas viņiem padodas pat labāk nekā 
mums. Vietējā dzeltenā prese, zinot, 
ka pirms gada tika atlaists teātra vadī-
tājs un bijušas kaut kādas finanšu afē-
ras, domāja, ka šī izrāde ir saistībā ar 
tām, un es nenorimies centos skaid-
rot, ka tā tas nav.»

Šajā teātrī ir lielākā grozāmā skatuve 
Eiropā. Tas atkal dod plašas iespējas ra-
dīt skatuves telpu, un Alvis Hermanis, 
scenogrāfs, to lieliski izmanto. Auksti 
zaļgani eļļas krāsas toņi, monotoni iz-
smalcināts noplukums, ko varētu atpa-
zīt jebkurā Eiropas nomalē, taču vieta ir 
vispārināta. Tai nav mūsu izrādes asoci-
ācijas ar padomju laiku, lai gan skan 
melodija no grāvēja Septiņpadsmit pa-
vasara mirkļi. Man viesnīcas aina šķita 
īpaši izteiksmīga un sirreāla: ar vairā-
kiem stāviem un gultām, kurās atrodas 
vistu būri. Durvis ir arī augšējos stāvos, 
bet tās veras uz bezdibeni. Traģikomiska 
ir aina, kad pilsētas pārvaldnieks meklē 
Hļestakova istabu. Sirreālu sajūtu pa-
stiprina arī divas cilvēka lieluma žurkas, 
kas guļ gultās un knosās.

Polsterētie aktieri šķiet vecāki nekā 
JRT (lai gan izrādījās, ka tā tas nav). Viņi 
darbojas bez liekas uzspēles un kariķē-
juma, drīzāk monotoni un tādēļ daudz 
traģikomiskāk. Kāda nezināma spēka 
pārņemti, viņi rosās saskaņoti un truli, 
kā pašu izsistais katlu ritms, un viņu ik-
dienas vienīgais notikums ir Hļestakova 
parādīšanās. 

Publikas vislielākās ovācijas izpel-
nījās Pilsētas galva, ko spēlē izcils un 
Austrijā ļoti populārs aktieris Mihaels 
Mertenss (Michael Maertens), līdz ne-
pazīšanai «novecējis» un «noresno-
jies». Man izcila likās Hļestakova – Fa-

biana Krīgera (Fabian Krueger) virtuo-
zā spēle, kas tika kāpināta no ainas uz 
ainu, līdz saspringumā kā uzvilkta stī-
ga draudēja pārtrūkt. 

Ar Fabianu Krīgeru runājām par to, 
kas Hļestakova lomā ir tik īpašs un kāds 
ir darbs ar Alvi Hermani. «Jā, tā ir skaista 
loma, un tāda tā izveidojās tieši kopdar-
bā ar Alvi. Hļestakovs ir ļoti jauks cil-
vēks, nevis kaut kāds neģēlis. Tas ir «ti-
pisks Alvis» – brīnumains, poētisks ska-
tījums uz ļoti komisku, sevi pazaudēju-
šu bērnu. Es drīkstēju meklēt varonī šīs 
īpašības. Tas bija kā … ceļojums narko-

tiku reibumā!»
Kā jums šķiet, cik daudz Hļestako-

vā ir traģiskā, vai tomēr tā ir tikai pa-
smiešanās?

Nē, nē, loma ir pavisam bēdīga. Jau 
no paša sākuma esmu gluži pazaudējies 
bēdās. Mani iepriecina vismazākie sīku-
mi – tas, ka cilvēki man dāvina kaut ko, 
dod naudu, tik labi uzņem, nekad ie-
priekš dzīvē ar mani nekas tāds nav no-
ticis. Esmu kā bārenis, kurš pēkšņi no-
nācis ļoti labā audžuģimenē. Nē, tikai 
smieklīgo šeit noteikti nevajadzētu spē-
lēt. Patiesībā ir daudz smieklīgāk, ja tam 
pieiet ļoti nopietni un skumji.

Teicāt, ka tas ir «tipisks Alvis». Vai 
esat strādājis ar viņu kopā jau ie-
priekš? Un kas ir tas tipiskais viņa dar-
bā?

Patiesībā kopā ar Alvi esam strādā-
juši tikai pie diviem iestudējumiem, tā 
ka es, protams, nezinu, vai tas viņam ir 
tipiski. Bet tas ir tāds pavisam atšķirīgs 
skatījums uz tēla veidošanu. Runa nav 
par to, ko kāds par šo tēlu domā vai zina, 
kā tam vajadzētu būt. Ir pacietīgs un at-
vērts skatījums uz tēlu, un tādā veidā arī 
tajā var ko atklāt. Alvim ir šī pacietība, 
viņš ļoti koncentrējas darbam un var ļo-
ti daudz ko piedāvāt, un dod arī lielu 
brīvību aktierim. Ir tāda daudzbalsība, 
kas ļauj veidot neviendabīgus, savādus 
tēlus, kurus nevar raksturot – tas ir ko-
misks, bet tas – traģisks. Tas vienkārši ir 
tas, kas tas ir.» 

Vai varat salīdzināt Hermaņa un 
vācvalodas zemju režisoru iestudēša-
nas stilu?

Salīdzināt ir grūti. Iespējams, tāpēc, 
ka esam spiesti komunicēt angļu valo-
dā. Bet man patīk tas, ka nav jādomā, 
vai tas ir kičs vai sentiments, – tie visi ir 
tikai līdzekļi. Vācu teātrī ļoti liela uzma-
nība pievērsta tam, lai aktieri nekļūtu 
pārlieku emocionāli, bet strādājot ar Al-
vi, viss ir krāsas kopējā bildē, un tas ļoti 
atbrīvo. Tā ir tā atšķirība. Un man tas ļo-

ti patīk, lai gan ir arī kolēģi, kuri pret to 
ilgu laiku ir ļoti skeptiski un meklē, kur 
ir tas āķis, jo tā taču nevar būt! Bet tas ir 
muļķīgi. Tu vari vienkārši nākt uz mēģi-
nājumu un priecāties par to, ka tajā ir 
daudz dažādu impulsu un pārsteidzošu 
lietu. Šeit nav runa par perfektu lugas 
lasījumu, tēla konstruēšanu, vienmēr 
paliek liela noslēpumainība. Un man tas 
šķiet ļoti poētiski, lai gan reizē arī savā-
di. Tas rada noskaņu.

Vai ar Alvi strādāt ir viegli vai grūti?
No vienas puses tas ir absolūti pro-

fesionāli: ne pa kreisi, ne pa labi, ir tikai 
tas, ar ko tobrīd nodarbojamies. Bet no 

otras puses, esmu par to domājis, ka ak-
tierus un to, ko mēs te darām, viņš tie-
šām mīl. Visi šie tēli un pasaule, ko vei-
dojam, ir ļoti mīlami. Ir gan pragmatiskā 
puse – gari mēģinājumi, un viņu neinte-
resē, vai aktieris ir pieredzējis vai jaun-
pienācējs, slavens vai mazpazīstams, vai 
tā ir liela vai maza loma, viņš ar visiem 
strādā vienādi. Tas ir kā filmā, kur ir ļoti 
daudz tehnikas, praktisku lietu un nav 
laika personiskajam. Tomēr tad ir arī tā 
otra puse – ja esi atradis kaut ko intere-
santu, viņš skatās uz to ar lielu prieku – 
kā bērns.

Izrādē ir vairākas ļoti spilgtas epi-
zodes. Vai tās bija Alvja idejas vai jūsu?

Es tiešām neatceros. Mums ir mēģi-
nājums, lasām tekstu un izmēģinām, es 
vēroju, kā cilvēki uz to skatās, un viss 
vienkārši notiek, es drīkstu izmēģināt 
dažādus veidus, kā kaut ko izdarīt. Tā-
pēc nevaru atbildēt, vai ideja ir viņa vai 
mana, bet es jebkurā gadījumā drīkstu 
to darīt. Tas vienkārši notiek, un tas, kas 
der vislabāk, to arī pieņemam. Tas no-
teikti ir abpusēji. Un patiesībā ir arī 
vienalga.

Dorte Lisevski (Dorte Lyssewski) 
spēlējusi visās Alvja Hermaņa Vīnes iz-
rādēs. Revidentā viņa spēlē Mariju An-
tonovnu, Pilsētas galvas meitu.

«Aptuveni pirms gada Alvis piezva-
nīja un teica – man ir ļoti dīvaina ideja, 
gribu, lai tu spēlē meitu Revidentā; zinu, 
ka esi lomai par vecu, bet gribu izdarīt 
kaut ko dīvainu un grotesku. Un es at-
bildēju – piekrītu, tevis dēļ darīšu visu! 
Patiess izaicinājums bija atrast naivu-
mu, kāds piemīt šai 19 gadus vecajai 
provinces pilsētiņas meitenei. Protams, 
es vairs neesmu šajā vecumā, ir pavisam 
savādāk, ja vecāks cilvēks spēlē jaunu. 
Alvim noteikti bija savi iemesli, un es iz-
baudīju darbu pie šīs lomas.

Kas Alvja Hermaņa režijā ir citā-
dāks un varbūt jauns?

viņš PasaKa īstos  vārdUs, Lai 
aKtieris sPētU atrast Pareizo 

ceļU Pie LoMas
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Šī ir ceturtā reize, kad strādājam ko-
pā, un mani, kā vienmēr, apstulbina vi-
ņa spējas. Viņš ir ļoti sagatavojies, un 
mūsdienās tas nav pierasts. Harisma un 
inteliģence palīdz viņam izveidot an-
sambli. Manuprāt, viņa labākā īpašība ir 
tā, ka viņš pasaka īstos  vārdus, lai aktie-
ris spētu atrast pareizo ceļu pie lomas. 
Viņš zina, ka arī aktieris spēj pieņemt lē-
mumus. Un šī izvēles brīvība liek aktie-
rim sajusties kā izrādes autoram, tādē-
jādi radot izrādes veidotāju «ģimeni», 
kas jūtas atbildīga, nevis dara tikai to, ko 
režisors  liek. Alvis runā ļoti maz, kon-
centrēti un inteliģenti. Alvja darba pro-
cess ir ļoti profesionāls un nopietns: ie-
radies uz mēģinājumu, viņš momentā 
sāk strādāt. Vācijas un Austrijas teātros 
tas ir kaut kas nepierasts

Latvija ļoti atšķiras no Austrijas, 
vai jūtat šo atšķirību, strādājot ar Alvi?

Protams, atšķirību var just, pārsvarā 
mentalitātē un pasaules uztverē, bet tās 
var būt arī Alvja īpašības, kas tikpat labi 
var atšķirties no citiem cilvēkiem Latvijā. 

Alvis ir ļoti patiess un ievainojams, 
jo atklāj savas emocijas, domas un do-
māšanas procesu, un kaut ko tādu var 
sastapt reti. Protams, viņa domāšanas 
veids ir savādāks, jo viņš nāk no citas 
tautas. No otras puses, teātra valoda ir 
internacionāla, tāpēc režisora tautībai 
nav nozīmes. Tomēr mani vairāk saista 
Austrumeiropas režisori, jo viņi ir tuvāki 
manai mentalitātei nekā, piemēram, 
franči vai austrieši. (Smejas.)

Vai Alvi var saukt par romantiķi?

Ja ar vārdu «romantiķis» jūs saprotat 
aklu mīlēšanu, tad nepiekritīšu, bet, ja 
cilvēcību, maigumu un uzticību, tad – 
varbūt. Viņš ir kā arheologs, kurš spēj at-
rast mazas, svarīgas cilvēcības iezīmes 
katrā tēlā. Viņš nesmejas par tām, bet 
gan mēģina saskatīt šis dārgās lietas arī 
tādā cilvēkā, kuram nekas neizdodas vai 

kurš pieņem nepareizus lēmumus.»

Pēc izrādes sarunājamies ar kriti-
ķiem. Norberts Meijers (Norbert 
Mayer), Vīnes laikraksta Die Presse žur-
nālists: 

«Es Hermani pazīstu kopš 2003.ga-
da, kad redzēju viņa izrādi Zalcburgā. 
Jau tad saskatīju viņā talantu, bet kopš 
tā laika tas tikai audzis. Viņu nevar ne ar 
vienu salīdzināt. Ja redzi viņa režisētās 
izrādes, uzreiz pazīsti viņa rokrakstu. Šī-
vakara izrāde bija brīnišķīga. Tā ilga 
četrarpus stundas un paskrēja nema-
not. Jo īpaši šajā izrādē varēja just Her-
maņa īpašo ritmu. Viņš ir kā baroka lai-
ka gleznotājs: viss, ko viņš dara, ir pil-
nīgs, es pat teiktu – pārpilns. Viņš ir iz-
cils tēlu veidotājs.» 

Barbara Villigere (Barbara Willi-
ger), teātra kritiķe no Cīrihes:

«Es šo izrādi redzēju pirms 10 ga-
diem JRT. Tā bija mana pirmā saskarsme 
ar Alvja  Hermaņa darbu. Biju ļoti pār-
steigta. Tas bija kaut kas brīnišķīgs – ne-
bijis un sens vienlaikus. Kad uzzināju, 
ka viņš šo pašu lugu iestudēs Vīnē, biju 

patīkami satraukta. Var redzēt, ka viņš 
mīl šā teātra aktierus un tie mīl viņu. 
Domāju, ka tas arī ir viņa mākslas noslē-
pums. Starp režisoru un aktieriem valda 
nepiespiesta gaisotne.

Esmu redzējusi arī citas viņa izrādes, 
un man jāsaka, ka viņš vienmēr izvēlas 
savu pieeju un nepakļaujas modes ten-
dencēm. Šobrīd Vācijā valda dokumen-
tālais teātris, bet viņš nekad nedarītu 
kaut ko tikai tāpēc, ka tas ir modē. Šajā 
Gogoļa lugā Hermanis nav izvēlējies 
moderno vai vēsturisko vidi. Tas varētu 
būt jebkurā Austrumeiropas valstī, un 
pat mūsdienās, bet tas nekādā ziņā ne-
traucē uztvert vēstījumu, kas pasniegts 
diezgan jautrā veidā. Tas ir smieklīgs, 
bet vienlaikus nopietns un melanho-
lisks.» 6

HerManis neKad nedarītU 
KaUt Ko tiKai tāPēc, Ka tas ir 

Modē

Revidentā publikas vislielākās ovācijas izpelnījās pilsētas galva, ko spēlē izcils un austrijā ļoti populārs aktieris mihaels mertenss, 
līdz nepazīšanai «novecējis» un «noresnojies». Foto – Reinhard Werner, Burgtheater
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teorija vārdos un rakstos

zīgfrīds Un 
LāčPLēsis 

nacionālā varoņa konstruēšana romantisma 
un modernisma krustcelēs

LaUMa MeLLēna-bartKeviča

aksta mērķis ir 
salīdzinošā as-
pektā palūko-
ties uz šķietami 
labi zināmiem 

Eiropas kultūras varoņiem – vācu Zīgfrī-
du un latviešu Lāčplēsi, meklējot kopīgo 
un atšķirīgo šo tēlu konstruēšanas teh-
nikās un tēlā ietvertajās idejās Riharda 
Vāgnera un Raiņa drāmās. Ne tikai tā-
dēļ, ka Uguns un nakts sākotnēji bija ie-
cerēta kā operas librets (operu laikā 
starp 1914. un 1919. gadu komponējis 
Jānis Mediņš, pirmoreiz tā izrādīta 1921. 
gadā, pusgadu pēc Alfrēda Kalniņa Ba-
ņutas, pirmās latviešu operas vēstures 
annālēs). Abus autorus katru savas na-
cionālās kultūras ierāmējumā stilistiski 
var uzskatīt par robežfigūrām romantis-
ma un modernisma krustcelēs. Vāgneru 
un Raini vieno vairākas kopīgas biogrā-
fiskas iezīmes – abi jaunībā ir revolucio-
nāru ideju paudēji un aizstāvji, abi kādu 
laiku pavada trimdā, savā mākslā ir 
ideālisti un pretendē uz pasaules un cil-
vēces garīgu pārveidošanu. Pēc dzīves-
veida gan Vāgners ir vairāk sibarīts, bet 
Rainis – askēts, Vāgners dzīves gaitā vai-
rākkārt radikāli maina savus uzskatus, 
bet Rainis ir konsekventi sociāldemo-
krātiski orientēts. Tomēr abu daiļradē, 
bieži pat vienā darbā vai tēlā, satiekas 
gan romantisma, gan modernisma pa-
zīmes, abu radošajā praksē būtiska no-
zīme ir laikmeta sociālpolitiskajām no-

risēm un pastāvīgām studijām kultūrā, 
literatūras vēsturē un filozofijā.

varoniS kā nācijaS 
pašapzināšanāS SimbolS 
Iedvesmu šā pētījuma tapšanai sniedza 
2014. gada Liepājas Universitātes konfe-
rences Aktuālas problēmas literatūras 
zinātnē teātra sekcijā notikusī diskusija 
par to, vai Lāčplēsis tāpat kā Vāgnera 
Zīgfrīds ir apzināti konstruēts varoņa 
tēls, kura mērķis ir nācijas pašapzināša-
nās un paškonstituēšanās. Vairāk līdzī-
bu varoņa konstruēšanas stratēģijās un 
arī tēlu vēlākajās interpretācijās saska-
tāms Vāgnera un Raiņa drāmās. Pavi-
sam konkrēta norāde un impulss salī-
dzināt Zīgfrīdu un Lāčplēsi nāca no lite-
ratūrzinātnieka Jāņa Kalniņa biogrāfiskā 
romāna Rainis lappusēm, kur runāts 
par to, kā, domājot par Rīgas Latviešu 
biedrības Mūzikas komisijas izsludināto 
1903. gada libretu konkursu, dzejnieks 
atzinis Pumpura eposu par piemērotu 
avotu šādam mērķim un iedvesmojies 
no Vāgnera muzikālo drāmu veidošanas 
stratēģijām: «Dzejniekam prātā bija Ri-
hards Vāgners, kas savās muzikālajās 
drāmās arī prata teiku vielu izveidot tur-
pat kā visas pasaules norišu un sadurs-
mju ainas. Un šis Vāgners ļoti labi prata 
visu pakārtot savām iecerēm un idejām. 
Ja to varēja izdarīt ar senģermāņu tei-
kām, kāpēc to nevar izdarīt ar latviešu 
teikām un pasakām? Likt tām risināt 

jaunas domas, kas cilvēkiem domāja-
mas divdesmitā gadsimta sākumā, kad 
notika cīņa pret kapitāla uzbrūkošo 
kundzību?»1 Arī Aspazijai bijusi tuva 
Vāgnera mūzika, viņa par to rakstījusi 
arī romantisma kontekstā: «Vāgnera ro-
mantisms nepastāv atšķirībā starp cil-
vēkiem un gariem, kuri kā augstākas va-
ras virzina un pārvalda pirmējo likteni, 
bet savienojas cilvēkā pašā, «mūžīgā ap-
kārtmaldonī» ar Kaina zīmi, kuru iespēj 
atpestīt tikai tas, kas viņa līdzīgs, jūtas, 
kas tikpat augstas un dziļas. Šis roman-
tisms ir īsti cilvēcisks, jo katrs, kas spēj 
garīgi augt, sajutīs sevī kādu daļu no 
«mūžīgā maldoņa», kurš nav nekas cits 
kā domas, kurām nav tēvijas un arī ne-
var būt, jo tās nepaliek uz vietas, bet at-
tīstās arvien tālāk.»2 

Taču arī bez operas kā formas 1911. 
gada Uguns un nakts iestudējums Jau-
najā Rīgas teātrī Alekša Mierlauka režijā 
pēc būtības raksturoja Vāgnera «totālā 
mākslasdarba» (Gesamtkunstwerk) ide-
ju – tas bija pavērsiens latviešu skatuves 
mākslā, novatorisma triumfs un, jā, arī 
viens no pirmajiem nepārprotamiem 
gadījumiem, kad mākslas valodā kādam 
autoram bija izdevies simboliski uzru-
nāt publiku arī aktuālo sociālpolitisko 
notikumu kontekstā. Interesanti, ka uz 
simto (!) Uguns un nakts izrādi Rainis 
1914. gada 15. aprīlī atrakstījis no trim-
das vēstuli, kas izmantota par lugas pro-
logu, un dzejnieks tajā sevi apzīmējis kā 
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atbalsi, kas cēlusies no «tautas balss un 
visu tautu tūkstoš gadu ilgām»3. Tas tieši 
sasaucas ar Vāgnera Volk jeb tautas ide-
ju, kas pati ir «dzejniece un mītu radītā-
ja»4.

Arī Raiņa Kopotu rakstu 14. sējumā, 
kur apkopotas Radāmās domas par Lāč-
plēša idejisko priekšteču – Īla (Īliņa) jeb 
Kurbada tēlu veidošanu, piezīmēs ma-
nāmi Vāgnera Gredzena varoņu vārdi kā 
iespējamie triksteru jeb antivaroņu rak-
sturi. Visbiežāk minēts Nībelunga Albe-
riha dēls un Gībihungu valdnieka Gun-
tera pusbrālis Hāgens: «Ļaunais ele-
ments? Loge? Hāgens?» vai citviet vairā-
kās piezīmēs: «[..] (Īliņš) nepazīst rūpes, 
nau ļaunais Hāgens un mazisks filistrs. 
Tic godīgumam. Sarkandaris ir Hāgens: 
tikai iznīcība, proti – senā rupjība un 
barbarība. [.. ] Īliņš grib visu panākt ar 
paša spēkiem, cīnās arī tad, kad redz, ka 
tas ir veltīgi. Nedaudz līdzīgs Hāgenam 
[..] Dievu mijkrēslis, pēc tam tomēr jau-
nā dzīve.»5 Citur piezīmēs atrodamas arī 
asociācijas ar Tannheizeru, pie tēlu rak-
sturiem minēta Brinhilde – stiprā sieva 
u. tml. Nav ziņu, vai, pēc Slobodskas 
trimdas uz īsu brīdi atgriezies Rīgā, Rai-
nis būtu apmeklējis kādu no Nībelunga 
gredzena izrādēm Rīgas 1. Pilsētas teāt-
rī, kur tobrīd Vāgnera 90. jubilejai par 
godu bija tapuši un tika izrādīti visu čet-
ru cikla operu iestudējumi. Tomēr var 
pieņemt, ka ziņas par tiem kaut vai no 
tālaika Rīgas vācu preses Raini sasnie-

gušas, tādējādi aktualizējot domas, kas 
sākotnēji noderējušas Uguns un nakts 
tekstam (operas libretu konkursam Rai-
nis gan iesniedz tikai pirmos divus cē-
lienus, konkursā uzvar Artūra Krūmiņa 
librets Baņutai), kas pabeigts 1904. ga-
dā. Pēc tam, jau atrodoties Šveicē, 1906. 
gadā un vēlāk Vāgnera iedvesmoti rak-
sturi likušies atbilstoši, domājot par Īli-
ņu (Kurbadu), kas beigās tā arī netiek 
pabeigts, jo daļēji varoņa tēls un gatavās 
idejas jau izsmeltas Uguns un nakts Lā-
čplēsī. Tomēr nevar apgalvot, ka Vāgners 
būtu Raini ietekmējis tieši, drīzāk velka-
mas paralēles starp nepieciešamību no 

mītiem, teikām utt. nākušā, bet trans-
formētā varoņa tēlā koncentrēt domu 
par nācijas pašapziņu un nacionālo kul-
tūru, kas raksturīga romantisma laikam.

romanTiSkā varoņa pārveide 
modernajā laikmeTā
Vāgnera Zīgfrīdu un Raiņa Lāčplēsi šķir 
apmēram pusgadsimts. Zīgfrīda tēlu 

Vāgners sāk izstrādāt 1848.–1849. gadā, 
Rainis Lāčplēsi – 1903. gadā. Tomēr abu 
autoru drāmmākslas valodā formulēta-
jās refleksijās par nacionālo kultūru ie-
spējams konstatēt, kā šajos varoņos sa-
vijas romantisma un modernisma ide-
jas. Tradicionāli gan Vāgneru, gan Raini 
pieskaita romantiķiem, un varoņa kults 
jau kā tāds ir raksturīgs romantismam. 
Taču, pētot sīkāk, top skaidrs, ka, izstrā-
dājot Zīgfrīda un Lāčplēša tēlu, abi savu 
varoņu raksturos gan izmanto roman-
tismam raksturīgo interesi par mītiem, 
folkloru un nacionālo mantojumu, to-
mēr pārveido pirmparaugu modernis-

mam raksturīgā veidā. Un, saglabājot 
atsauces uz pirmavotu, piešķir jaunra-
dītajam tēlam – un abos gadījumos arī 
paša radītu tēlu sistēmai – jaunu simbo-
lisko jēgu, tostarp uzsverot mākslu kā 
sabiedrības pārveidošanas funkcionālu 
rīku. Šajā ziņā Zīgfrīda un Lāčplēša tēls 
apliecina romantisma un modernisma 
robežšķirtnei raksturīgo izjūtu, ka māks-

nePieciešaMi JaUni JaUni Kodi 
Un siMboLi, KUrU UzdevUMs 

ir UzrUnāt nāKotnes 
aUditoriJU

gan zīgfrīda, gan lāčplēša galvenais uzdevums ir piepildīt sevi. un to nevar bez kultūras, gudrības, garīgā spēka. uldis anže – 
lāčplēsis nT izrādē Uguns un nakts. Foto – kristaps kalns
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lā nepieciešami jauni izteiksmes līdzek-
ļi, jauni kodi un simboli, kuru uzdevums 
ir uzrunāt ne vien tagadnes, bet arī, pat 
galvenokārt, nākotnes auditoriju. 

Zīgfrīda tēlā Vāgners šķita atradis 
mītisko varoni, caur kuru vislabāk var 
veidot Vācijas un vācu nacionālo rakstu-
ru, konsolidējot nāciju vēl pirms Bis-
marka īstenotās valsts politiskās apvie-
nošanas uz kopīgas kultūras bāzes. At-
klājot sev Nībelungu leģendas mitolo-
ģiskās saknes senskandināvu epos un 
sāgās, Vāgners gūst nepieciešamo pār-
liecību, ka Zīgfrīda tēls ir derīgs arhetips 
modernās vācu kultūras konstruēšanai, 
kas būtībā sākumā ir paša autora nede-
finēts Gredzena cikla uzdevums. Esejā 
Paziņojums maniem draugiem lasām: 
«Lai arī lieliskais Zīgfrīda tipāžs mani bi-
ja saistījis jau ilgu laiku, tas pilnībā sa-
valdzināja manu prātu, kad es to ierau-
dzīju savā viscilvēciskākajā veidolā, at-
brīvotu no jebkāda veida vēlākiem «ie-
saiņojumiem». Tikai tagad es pirmoreiz 
atzinu iespēju padarīt viņu par drāmas 
varoni. Šī iespēja man nenāca prātā, ka-
mēr es viņu pazinu tikai no viduslaiku 
Nībelungu dziesmas. [..] tā bija vēsturis-
ka vecā pagānu Zīgfrīda atdzimšana.»6 

Rainis savukārt sāka meklēt savu va-
roni teikās un pasakās par Īliņu un Kur-
badu, tomēr par derīgāku materiālu 
drāmai atzina Pumpura Lāčplēsi. Tomēr 
Ugunī un naktī  viņš Lāčplēša raksturā 
kompilēja avotu informāciju ar savām 
idejām. Abi – gan Vāgners Gredzena lib-
retos, gan Rainis Ugunī un naktī – veido 
savu, oriģinālu tēlu sistēmu, iekšējo dar-
bības attīstību, tēlu mijiedarbību un 
problemātiku. Tas savienots simboliski 
daudzslāņainā kodējumā, kas, par spīti 
sarežģītībai un autoru laikmetu idejām, 
ir pietiekami brīvi interpretējami arī ci-
tos laikmetos un kontekstos. 

Pārejot no autoriem pie viņu varo-
ņiem, parocīgi šķiet atsaukties uz krievu 
literatūrteorētiķi Mihailu Bahtinu, kurš 
autora un varoņa attiecības iedala trīs 
kategorijās: 

Varonis valda pār autoru – varoņa 
emocionālais vai gribas noteiktais rīcī-
bas uzstādījums un izzinoši ētiskā pozī-
cija pasaulē autoram šķiet tik autoritatī-
vi, ka viņš nevar atrast būtiski vērtīgu at-
skaites punktu ārpus varoņa;

Autors valda pār varoni – varonis ie-
mieso autora izšķirošos momentus, au-
tors attiecas pret varoni kā pret sevi pa-
šu, varonis sāk paškonstituēties, autors 
spoguļojas varoņa dvēselē vai vārdos;

Varonis pats kļūst par savu autoru, 
estētiski piepilda ar jēgu savu dzīvi, it kā 
spēlē lomu. Šāds varonis atšķirībā no 
bezgalīgā romantiskā varoņa un neaiz-
stājamā Dostojevska varoņa ir pašpie-
tiekams un pārliecinoši pabeigts.7

Šajā Bahtina iedalījumā, domājams, 
gan Zīgfrīds, gan Lāčplēsis pieder pie 
trešās kategorijas, proti, turpinot spēlēt 
savu lomu neatkarīgi no autora gribas 
un sākotnējās ieceres, laika gaitā tiekot 
pārinterpretēti, atkarībā nu jau no reži-

soru iecerēm un aktuālajiem laikmetī-
gajiem kontekstiem. (Uguns un nakts 
iestudējumi 1911. g. – A. Mierlauks, 
1947. – E. Smiļģis; Vāgnera operu iestu-
dējumi padomju Krievijā utt.) Varonis 
šajā gadījumā ir idejas personificējums. 

nākoTneS ideālS – SpēkS un 
gudrība
Meklējot kopīgās un atšķirīgās iezīmes 
Zīgfrīda un Lāčplēša raksturos, parocī-
gāka ir mītu pētnieka Džozefa Kempbe-
la (Joseph Campbell) psihoanalītiskā 
stratēģija, kuras pamatā ir Junga arheti-
pu metode un kas aprakstīta darbā Hero 
With Thousand Faces8. Idejas saturs jau 
ir interpretācijas un sociālvēsturisko 
kontekstu jautājums. Kādas tad ir Zīgfrī-
da un Lāčplēša kopīgās iezīmes?

Viens un tas pats varoņa tips, kuru 
galvenokārt raksturo fizisks spēks kā 
pietiekams jēgpilnas dzīves piepildīju-

mam. Autori to kritizē, tādējādi apstipri-
not tēzi, ka Zīgfrīds un Lāčplēsis pieder 
pie Bahtina izvirzītās tipoloģijas trešā ti-
pa, kura gadījumā tiek pieļauts, ka au-
tors skatās uz savu varoni it kā no malas, 
ironizē, satirizē vai kritizē savu radīto tē-
lu un tā rīcību.

Abiem varoņiem ir mītiska izcels-
me, abi atrasti mežā (ārpus kultūrtel-
pas), bet Zīgfrīdam ir zināmi vecāki 
(mītiskie dvīņi Zīgmunds un Zīglinde), 
Lāčplēsim ne. Tādējādi Zīgfrīds ir indi-
viduālistiski orientēts atšķirībā no Lā-
čplēša. Abu varoņu mītiskā izcelsme 
un neparastais fiziskais spēks izteikts 
metaforiski, izmantojot lāča un vilka 
tēlus (Zīgfrīdu Vāgnera libretos dēvē 
arī par Vilkadēlu (Wolfssohn/Welsung)).

Gan Zīgfrīda, gan Lāčplēša galve-
nais uzdevums ir piepildīt sevi. Un to 
nevar bez kultūras, gudrības, garīgā 
spēka, ar kuru fiziski spēcīgais varonis 
nonāk kontaktā, tomēr nespēj pār-
orientēties, tādēļ no autoru puses tiek 
nolemts bojāejai.

Abi varoņi savās gaitās piedzīvo ri-
tualizētas iniciācijas pārbaudes. Tipisks 
piemērs ir ritualizēta pūķa nogalināša-
na. Uguns un nakts 2. cēlienā Lāčplēsis 
ir pūķa kāvējs, kaujot pūķi, lūst zobens. 
Pūķis minēts tikai remarkās: «Nocērt 
pūķim kroni no galvas un nosit pašu; 
tas beidzas šņācot un rūcot; saceļas 
viesulis, pūķa uguns apdziest. Atspīd 
atkal gaisma no atslēgas. Lāčplēsis to 
paņem un atkrīt noguris uz ceļiem.»9 
Zīgfrīdam pūķis dod padomu uzmanī-
ties no tā, kurš viņu sūtījis cīņā ar pūķi, 

jo tas vēloties viņa nāvi. Pēc pūķa no-
galināšanas abi top gudrāki: Zīgfrīds 
sāk saprast putnu valodu, Lāčplēsis da-
bū Gaismas pils brīvības atslēgu. 

Abi sastopas ar mītiskiem brīdinā-
tājiem par draudošām briesmām un 
varoņa nāvi. Zīgfrīda gadījumā tas ir 
pūķis Fafners, Lāčplēša gadījumā – 
Laimdota, Laika vecis, raganas. 

Abi piedzīvo tikšanos ar dievieti, 
un tas ir lūzuma punkts varoņa pašap-
zināšanās un sava uzdevuma apzinā-
šanās ceļā:  Zīgfrīds sastop Brinhildi, 
Lāčplēsis – Spīdolu; abas zaudē dieviš-
ķumu (debesu varu), lai palīdzētu va-
ronim, kopā ar to ietu bojā un īstenotu 
varoņa kā idejas dzīvotspēju.

Gan Zīgfrīds, gan Lāčplēsis iet bojā 
- varonis tiek uzveikts ar triksteru viltī-
bu, ko Ugunī un naktī iemieso Kan-
gars, bet Zīgfrīdā – Hāgens. Vēsts, ko 
nes šis fakts abos dramaturģijas tek-

stos: spēkam bez gudrības nav nākot-
nes, tas var tikai «nolīdzināt vietu» po-
tenciāli iespējamai nākotnei. 

Taču Zīgfrīdam un Lāčplēsim ir arī 
atšķirīgas iezīmes:

Dažādi apzināšanās līmeņi attiecī-
bās ar mītisko pasauli, atšķirīgi «palīg-
līdzekļu» arsenāli. Lāčplēsim spēka 
avots un simboliskais spēka personifi-
cējums ir lāča ausis (mantojums no 
mītiskās pasaules), Zīgfrīdam – paškal-
tais zobens Notungs, putnu valoda, Nī-
belunga gredzens, burvju cepure Tarn-
helms, vēlāk mītiskais Brinhildes zirgs 
Grāne, utt.;

Atšķirīgi uzdevumu formulējumi. 
Lāčplēsim autora dotais uzdevums ir 
iztīrīt zemi no mošķiem, uzcelt nogri-
mušo pili, cīnīties ar tumsas spēkiem, 
pēdējā sasniedzot autora formulēto 
vispārinājumu. Zīgfrīda uzdevums ne-
pārprotami ir parādīt, ka pasaulē no-
teicējs ir cilvēks, kas var būt pats sava 
likteņa lēmējs, nevis dievi vai liktenis, 
tādējādi Zīgfrīds iemieso Vāgnera ideju 
par «moderno» cilvēku;

Atšķirīgi bojāejas cēloņi, kas maina 
lasītāja/skatītāja attieksmi pret varoni. 
Zīgfrīds kļūst par aizmugurisku mani-
pulāciju upuri (Hāgena burvju dzē-
riens, pēc tam sazvērestība), Lāčplēsis 
– par tiešas provokācijas upuri (viņu 
izaicina Melnais bruņinieks: «[..]tu va-
ronību slēp purpurā/Par tevi runā sie-
va un mīļākā!»).10

Pētot padziļināti, noteikti varētu 
atklāt vēl daudz vairāk interesantu ni-
anšu abu minēto varoņu salīdzināju-

gan zīgfrīds, gan LāčPLēsis 
tUrPina sPēLēt savU LoMU 

neatKarīgi no aUtora gribas 
Un sāKotnēJās ieceres
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mā. Tomēr, atgriežoties pie Raiņa un 
Vāgnera jautājuma, ko abi autori for-
mulē savā drāmmākslas valodā, jāse-
cina, ka runa ir par varoņa vietu jauna-
jā – modernisma – pasaulē, kur nepie-
ciešamas kvalitatīvi jaunas īpašības, 
kas veidotos, neradot plaisu starp varu 
un gudrību, bet gan tās sintezējot.

Atgādināsim, ka abu varoņu galve-
nais uzdevums autoru vispārinājumā 
ir «piepildīt sevi». To neizdodas realizēt 
ne Vāgnera Zīgfrīdam, ne Raiņa Lāč-
plēsim. Nāve šajā gadījumā ir vienīgā 
stratēģija, kas autoru skatījumā var no-
drošināt varoņa idejas dzīvotspēju. 
Proti, runa ir par gara attīstību, ko vācu 
klasiskajā filozofijā izsmeļoši formulē-
jis Georgs Frīdrihs Hēgelis, un no šīs 
attīstības izrietošo noteiktu simbolizā-
cijas pakāpi, kuru minētie varoņi nav 
spējīgi izprast, uz kādu nav spējīgi 
mainīties, jo viņi savus uzdevumus 
uztver ārkārtīgi tieši. Respektīvi, gan 
Zīgfrīds, gan Lāčplēsis savā raksturā 
nonāk pretrunā ar savu simbola statu-
su, kas izriet no autoru ieceres. Idejas 
personifikāciju nevar iemiesot tieši – 
varoņa uzdevums nav piepildīt sevi se-
vis dēļ, bet gan piepildīt sevi, lai spētu 
piepildīt ideju, ko viņš personificē.

Vāgnera daiļrades pētnieks Sai-
mons Viljamss (Simon Williams) darbā 
Wagner and the Romantic Hero raksta: 
«Varonis var būt varonis tikai atmiņā, 
nevis darbībā. Varonība ir nevis varoņa 

darbos, bet atmiņā par viņa darbiem. 
Ja varonis iegūst varu dzīvē un izmanto 
to, lai padarītu likumīgu savu varoņa 
statusu, tas nozīmē cilvēka brīvības no-
liegumu. Varonība ir varonība tikai tad, 
kad tā nav daļa no ikdienas dzīves. Ja tā 
kļūst par ikdienas dzīvi, tā paredz tota-
litāru autoritāti, un tas ir heroisma un 
varonības lāsts 20. gadsimta vēsturē.11 

Lāčplēsis un Zīgfrīds abi personificē 
nācijas konstituēšanās ideju agrīnā fāzē 
caur varoni kā simbolu. Rainis Lāčplēša 
mutē ielicis kaismīgu, teju deklaratīvu 
paziņojumu: «Nau pagātnei varas, 
mans ceļš ir jauns!» Tomēr, pētot un in-

terpretējot varoņa tēlu mūsdienās, ir 
skaidrs, ka tas nav tik vienkārši. Sarežģī-
tība un pretrunas autoru prātos un līdz 
ar to varoņu likteņos nosaka to atraša-
nos uz romantisma un modernisma ro-
bežšķirtnes, kur mainās pagātnes klāt-
esamības diskurss tagadnē un cilvēka 
attiecības ar sevi, ar ideālu un šo dis-
kursu. 6

Referāts nolasīts Liepājas Universitātes 21. 
starptautiskajā zinātniskajā konferencē Aktuālas 
problēmas literatūras un kultūras pētniecībā 2015. 
gada 19. martā.
1  Kalniņš, J. Rainis. Rīga: Liesma, 1977., 230. lpp.
2  Viese, S. Aspazija. Rīga: Zinātne, 1975., 119. lpp.
3   Hausmanis, V. Komentāri. Rainis. Kopoti raksti, 
9. sēj. Rīga: Zinātne, 1980. 556. lpp
4  Wagner, R. A Communication to My Friends 
(1851), transl. A.Ellis), The Wagner Library, Edition 
0.9, P 47-48
5  Hausmanis, V. Radāmās domas. Rainis. Kopoti 
raksti, 14. sēj. Rīga: Zinātne, 1981., 262. -264. lpp.
6  Wagner, R. A Communication to My Friends 
(1851), transl. A.Ellis), The Wagner Library, Edition 
0.9, P 47-48
7 Бахтин, М. Автор и герой в эстетической 
деятельности. Эстетика словесного твор-

честа, Москва: искусство, 1979., с. 19-21
8  Campbell, J. Hero with thousand faces. Collec-
ted Works by Joseph Campbell. New World Lib-
rary: 2008, Third edition.
9  Rainis. Uguns un nakts. Kopoti raksti, 9. sēj., Rī-
ga: Zinātne, 1980., 217.-218. lpp.
10  Rainis. Uguns un nakts. Kopoti raksti, 9. sēj., Rī-
ga: Zinātne, 1980, 306. lpp.
11  Williams, S. Wagner and the Romantic Hero. 
Cambridge University Press: 2004., 98. lpp.

nāve ir vienīgā stratēģiJa, 
Kas aUtorU sKatīJUMā var 
nodrošināt varoņa ideJas 

dzīvotsPēJU

zīgfrīds iemieso vāgnera ideju par «moderno» cilvēku.  Skats no vāgnera operas Zigfrīds latvijas nacionālajā operā.
Foto – gints mālderis
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baltijas pieredze

dienasgrāMata 
Par vēstUri Un 

ēnU teātri
nedēļa igaunijas teātra festivālā «draama 2015»

dita Jonīte

ā kā Igaunijas te-
atrāļi šogad pie-
dāvāja mainīt 
Baltijas Drāmas 
festivāla formātu, 

latvieši un lietuvieši tika pie iespējas ve-
selu nedēļu skatīties tikai un vienīgi 
igauņu teātri. Tai skaitā arī sešus oriģi-
nāldrāmas iestudējumus. Jaunais festi-
vāla formāts, kam dots nosaukums Bal-
tijas Drāmas forums, nozīmē to, ka ik 
gadu kādā no trim Baltijas zemēm no-
tiek triju valstu teātra delegāciju tikša-
nās, lai kopīgi noskatītos saimnieku la-
bākos iestudējumus oriģināldrāmas 
laukā. Savukārt foruma noslēgumā tiek 
organizēta konference, kas šogad tika 
nodēvēta par Baltijas Dramaturģijas tir-
gu, katrai no trim dalībvalstīm reprezen-
tējot to, kas aizvadītajā sezonā oriģināl-
drāmā noticis viņu mājās.

Septembra otrajā nedēļā uz forumu 
Igaunijā šogad no Latvijas un Lietuvas 
tika aicinātas delegācijas 15 profesionā-
ļu sastāvā. Seši igauņu oriģināldrāmas 
iestudējumi tika izrādīti Tartu, Tallinā 
un viens iestudējums – Esnā, lauku mui-
žā. 

Taču tie, kam bija interese redzēt arī 
citas igauņu teātra izrādes, uz Igauniju 
varēja doties jau ātrāk. Tās bija sagrupē-
tas piecās programmās: Baltijas Drā-
mas forums; Gadskārtējās teātra balvas 
laureāti; Mūsdienu dejas skatlogs; Vaba 
Lava (proti, Atvērtā skatuve, ko dibinā-

jusi vairāku neatkarīgo teātra grupu ap-
vienība un kas nozīmē ērtas telpas un 
infrastruktūru radošiem meklējumiem 
laikmetīgajā teātrī). Piektā bija kuratoru 
programma Robeža, kurā bija skatāmi 
gan studentu darbi, gan, piemēram, te-
ātra NO99 izrāde, kas Igaunijā nekādas 
balvas un īpašu uzmanību nav saņēmu-
si, bet Aviņjonas festivālā šovasar izrādī-
ta ar lieliem panākumiem.

Programma šajā nedēļā bija raiba un 
bagāta, un es noteikti biju noskaņota 
Igaunijā redzēt pēc iespējas vairāk, lai 
gūtu ieskatu arī par oriģināldrāmas kon-
tekstu.

pirmā diena
To sāku ar studentu izrādi – pēc igauņu 
klasiķa Augusta Gailīša darba Eke Mors 
(Ekke Moor) veidotu dramatizējumu re-
žisora Āres Toikas (Aare Toikka) skatu-
ves versijā. Šis darbs Igaunijā tiek iestu-
dēts regulāri, jo to caurvij universālas 
tēmas. Līdzībās tas ļauj domāt par Ibse-
na Pēru Gintu, bet atmosfēras un into-
nācijas ziņā par Blaumani. Galvenais 
varonis Eke Mors meklē pasaulē sevi un 
savu vietu. Paši igauņi esot visai pār-
steigti, ka stāsts migrācijas aspektā ir tik 
ļoti aktuāls arī šodien. Savukārt teātra 
studentiem Ekes Mora pasaules ceļoju-
mi dod iespēju mainīt gan lomas un 
raksturus, gan pašiem uzburt visdažā-
dākās vietas un situācijas arī muzikālajā 
pavadījumā. Spēles laukums atgādina 

kaut ko līdzīgu pirts lāvas telpai. To no 
trim pusēm ieskauj koka podesti, un 
gaismojums ir izteikti silts. Podestūrā ir 
iestrādātas lūkas, pa kurām parādās un 
atkal pazūd darbojošās personas. Spēles 
veids visdrīzāk ir liriski grotesks – ar cie-
ņu pret klasisko stāstu, bet nepazaudē-
jot veselīgu pašironiju. 

Pirmās dienas vakarā gandarījumu 
un īsti teatrālu baudījumu sagādā NO99 
izrāde Mana sieva sadusmojās (Mu nai-
ne vihastas), kuras režisori un scenogrā-
fi ir Ene Līsa Sempera (Ene-Liis Semper) 
un Tīts Ojaso (Tiit Ojasoo), ko skatā-
mies, sēžot uz Vanemuines teātra lielās 
skatuves. Izrāde piedāvā ļoti izteiksmī-
gu, vitālu un atraktīvu vizuālo valodu, 
turklāt niansētā un artistiskā aktieru iz-
pildījumā. Tēma – cilvēka vēlme apstā-
dināt laiku un mēģinājumi «iekonser-
vēt» atmiņas vai emocijas ar nemitīgas 
fotografēšanas palīdzību. Izrādē redza-
mi viegli kariķēti mūsdienu cilvēku tipi, 
domāšana un uzvedība, ko caurvij tā 
pati veselīgā pašironija. Spēles telpa ir 
mūsdienīgs viesnīcas numurs, ko varētu 
iedomāties absolūti jebkurā pasaules 
malā. Tajā ienāk bikls, bet acīmredzami 
ar kādu ideju pārņemts cilvēks. Šis Juss, 
ko brīnišķīgi atveido aktieris Juhans Ulf-
saks, ir arī drusku spocīgs. Kad varonis 
vairāk vai mazāk iekārtojies, skatītāju 
zālē un spēles telpā iestājas satumsums 
(popsīgai mūzikai fonā kļūstot arvien 
skaļākai), pēc kura viesnīcas istabiņa 



teātra vēstnesis 2015/iii  89 

pēkšņi ir pilna – visdažādāko cilvēku ti-
pu kompānija sastingusi fotogrāfiskā 
pozā. Visa tālākā izrādes darbība ir šo 
cilvēku grupēšana foto kadros, iztēlojo-
ties gan džungļus, gan okeānu, gan div-
vientulību, gan traku ballīti. Galvenais 
stāsta varoni Juss ar šo cilvēku palīdzību 
it kā restaurē savas pagātnes notikumus. 
Var rasties loģisks jautājums – kas tie ir 
par cilvēkiem, kuri iesaistās šajā «pro-
jektā» un kādam nolūkam vispār vaja-
dzīgas tās bildes? Taču izrādes kontekstā 
ne mazāk absurds liekas jautājums, kā-
pēc mēs visur braucam, visur visu foto-
grafējam, bildēm krājoties neizšķiroja-
mos apjomos. Tā vietā, lai dzīvotu šo-
dien – šeit un tagad. Īsta mūsdienu cil-
vēka traģikomēdija: no malas šī apsēstī-
ba ar fotografēšanu izskatās komiski, 
bet patiesībā tas ir izmisīgs mēģinājums 
noķert laiku aiz astes. 

oTrā diena
Otrā diena sākas ar neatkarīgās teātra 
grupas Labürintteatriühendus G9 per-
formanci Domu gājiens (Mõtteaines), 
kas sākas jau koridora ejā uz spēles vie-
tu. Dejojoši «ierēdņi» katru no skatītā-
jiem nofotografē, iedod parakstīt līgu-
mu par sadarbību, paņem pirkstu no-
spiedumu, izdala zīmītes ar telefona nu-
muriem, pa kuriem zvanīt briesmu ga-
dījumā. Pirmā «atrakcija» ir TV šova imi-
tācija, kurā skatītāji (kopskaitā varbūt 
20) tiek sadalīti komandās. Katrai no 

tām tiek dots kāds «ārkārtīgi sarežģīts» 
uzdevums. Piemēram, kādai grupai tiek 
iedots bumbieris, sērkociņi un tortes sa-
lūtsvece, un visiem kopā ātri jāizdomā, 
ko ar to iesākt. Kad komandas ar uzde-
vumiem tikušas galā, katra sava gida pa-
vadībā dodas ārā no teātra telpām. Trā-
pos grupā, kas vispirms ar automašīnu 
tiek izvesta ārpus pilsētas. Pirms iekāp-
šanas mašīnā visiem kājās jāuzvelk 
plastmasas iepirkumu maisi. Iesēdināti 
vieglajā automašīnā, acīm ciet (spēles 
noteikums) dodamies kaut kur, nezin 
kur. It kā uz pasaules malu, kurp esot 
devies arī igauņu nacionālais varonis 

Kalevipoegs. Piebraucam pie Igaunijas 
Nacionālā muzeja jaunceltnes. Jākāpj 
ārā un ar skaļu mūziku mašīnā, svētku 
svilpītēs pūšot, jānosvin, ka esam pali-
kuši dzīvi. Nākamā pietura – piepīpēts 
alus pagrabiņš pilsētā. Te nākamā gide 
liek iztēloties un uzzīmēt sevi kā varoni. 
Un tā Tartu ielās sekojam vēl pāris gi-
diem ar tikpat dīvainiem uzdevumiem 

(piemēram, vērot, kā parka krūmos kus-
tas kāposti!), līdz beidzamajā epizodē – 
kopumā pasākums ilgst trīs stundas – 
tiekam atpakaļ teātrī. Tur noslēgtā aplī 
visi tumsā tiek saguldīti zem «zvaigžņu 
segas», skan meditatīva kosmosa mūzi-
ka, balss skaļrunī katram personīgi pa-
teicas par dalību šajā ceļojumā. Taču 
man rodas izjūta, ka pa īstam jautri bijis 
tikai šīs performances vadītājiem. 

Otrās dienas noslēgumā dodos uz 
mūsdienīgu Čehovu. Tāda ir šīs izrādes 
priekšreklāma. Rakveres teātra iestudē-
jums Trīs māsas rāda mūslaiku cilvēkus, 
taču gandrīz pilnībā saglabājot autora 

tekstu. Režisors Andress Normets 
(Andres Noormets) Rakveres teātra izrā-
des pirmajā ainā rāda trīs māsas, kuras 
praktizē jogu. Izskatās, ka tā viņām ir ik-
dienas nodarbošanās. Skaistā, blondā 
un slaidā Irina spēj gan uz galvas nostā-
ties, gan eleganti sēdēt lotosa pozā. Sko-
lotāja Olga – nedaudz apaļīgāka, bet tik-
pat vingra, šķiet, tieši viņa ir tā, kas visas 

Man rodas izJūta, Ka Pa īstaM 
JaUtri biJis tiKai šīs 

PerforMances vadītāJieM

izrādē  Patiesība, pēc kuras ilgojos pasaule, ko redzam uz skatuves (nastavševs ir arī scenogrāfs), šķiet sen jau mirusi. Spēles 
laukuma grīdu klāj bieza rudens lapu kārta, bet varoņi saģērbti padomju laika drēbēs. publicitātes foto
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trīs māsas vada šajās nodarbēs. Tuntu-
līga, tusnīga un uzspēlēti tizla pirmajā 
ainā tiek tēlota vienīgi Maša. Tradicio-
nāli – kā bezgaumīgi skaļa un intelek-
tuāli neapgrūtināta tēlota Nataša, kura 
gan jogu nepraktizē. Jogas klātbūtne 
sākumā šķiet daudzsološa, taču, izrā-
dei ritot, tās konteksts nekā neattīstās. 
Smaržkociņi tiek novākti, telpā ierodas 
Irinas vārdadienas sveicēji. Atsevišķas 
izrādes ainas tiek izspēlētas aiz širmja, 
kā ēnu teātrī. 

Neparasts ir vīriešu lomu traktē-
jums. Viens no simpātiskākajiem tē-
liem ir Soļonijs, kamēr Tuzenbahs un 
Veršiņins ir apaļi vīreļi ap 50, kas ar zi-
nāmu labpatiku izmanto iespēju pa-
burzīties jauno sieviešu kompānijā. Jū-
tīgs, taču sevi pazaudējis šajā mājā ir 
Andrejs. Aktieru spēles veids ir nesa-
protams. Ne īsti psiholoģija, ne – spēles 
teātris. Tikpat neizprotama ir aktieru 
distancēšanās no saviem tēliem – uz-
spēlēta smiešanās, joki publikai, nesa-
protamas tēlu savstarpējās attiecības.

Izrādes otrajā daļā, pēc ugunsgrē-
ka, skatuves strādnieki puskrēslā pa-
mazām novāc gan visas mantas, gan 
podestus. Uz skatuves paliek tikai ak-
tieri un vārdi, vārdi, vārdi... Bet izrādes 
režisors Andress Normets par šo un vēl 
divām izrādēm ieguvis balvu kategori-
jā Gada režisors.

Trešā diena
Skatos trīs dejas izrādes. Lieliskā bērnu 
izrāde Kustība (Käik) ir deju apvienības 
ZUGA projekts ar labu skatītāju iesais-
tīšanas devu un lielisku ķermeņa ie-
spēju atklāšanu caur spēlēšanos. Otra 
izrāde ir Svētā nakts (Püha öö) kas mē-
ģina atbildēt uz jautājumu, kā sievietei 
iespējams sadalīt savu dzīvi starp ģi-
meni un darbu. Bet trešā ir vienkārša 
studentu dejas soloizrāde, par kuras 
esamību šajā festivālā esmu krietni sa-
mulsusi.

ceTurTā diena
Šodien sākas «īstais» festivāls – Baltijas 
Drāmas forums, un Tallinā ierodas 
gandrīz visa Latvijas delegācija. Izrā-
dās – ir viesi arī no Somijas, Krievijas, 
Ungārijas, Itālijas, Zviedrijas.

Igauņu oriģināldrāmas program-
mu ievada teātra NO99 izrāde Patiesī-
ba, pēc kuras ilgojos, ko iestudējis Vla-
dislavs Nastavševs. Izrādes dramatur-
ģiskajam pamatam režisors izmantojis 
igauņu autora Mata Trāta stāstus, un, 
kā jau ierasts, viņa iestudējums apau-
dzēts ar saasināti izspēlētām bērnības, 
padomju un seksuāla rakstura trau-
mām, kuras profesionāli un veikli in-
terpretē NO99 teātra aktieri. Vai tie bū-
tu kariķēti «mētelīšu virinātāji», trans-
vestīts, dumja večiņa vai pioniere, ak-
tieri visas izrādes garumā konsekventi 
pieņem gan Trāta, gan Nastavševa spē-
les noteikumus: pa daļai absurdos no-
tikumus un stāstus spēlēt tā, it kā varo-
ņi atrastos «reālā» iedomu pasaulē, ku-

rā darbojas dažādi dīvaiņi. Bet šajos 
dīvaiņos sevi var ieraudzīt arī šodienas 
cilvēks. Pasaule, ko redzam uz skatu-
ves (Nastavševs ir arī scenogrāfs), šķiet 
sen jau mirusi. Spēles laukuma grīdu 
klāj bieza rudens lapu kārta, bet varoņi 
saģērbti padomju laika drēbēs. Izrādē 
ļoti labi jūtams Nastavševa rokraksts 
gan formas ziņā, gan eksponētajās tē-
mās: varoņi tiek izģērbti līdz apakšve-
ļai, spēcīgi cits citam iedunkā ar plast-
masas maisiņiem, parādās transvestīts 
augstpapēžu kurpēs (bet Juhana Ulf-
saka karikatūra ir ļoti gaumīga), teksts 

tiek izspēlēts asprātīgās un daudznozī-
mīgās etīdēs.

Otrs šīs dienas programmas iestu-
dējums tiek izrādīts lauku muižiņā Es-
nā. Jāna Krūsvalla radiolugā, kas ir iz-
rādes Balsis (Hääled) pamatā, ir daudz 
vārdu – tie ir neskaitāmi dialogi starp 
sievieti un vīrieti dažādos vecumos, si-
tuācijās, apstākļos, attiecībās. Iestudē-
jums šķiet ilustratīvs, bet aktierspēle 
falša. Šķiet, tas, ko redzam, nekad ne-
beigsies – no epizodes uz epizodi ak-
tieri tikai nomaina dažus apģērba ga-
balus, aktrise pamaina arī matu sakār-
tojumu vai piekoriģē grimu. Pieļauju, 
ka tekstā ir daudz lietu un kodu, ko var 
uztvert tikai igauņi. Taču iestudējums 
mazās lauku muižiņas augšstāvā, kur 
to skatāmies arī mēs, ar labiem panā-
kumiem tiek rādīts jau otro sezonu. Tas 
gan ir vasaras projekts. Citstarp šādi 
«vasaras darbi» Igaunijas laukos ir ļoti 
populāri.

piekTā diena
Šīs dienas tēma varētu būt Atpakaļ lai-
kā. Padomju ēra. Pirmo skatāmies stu-
dentu izrādi 1987, kas tiek izrādīta 
Igaunijas Nacionālā muzeja jaunbūvē 
Tartu. Var tikai pabrīnīties, kā likum-
paklausīgie igauņi tādam cilvēku ba-
ram ļauj staigāt pa nepabeigtu ēku, kas 
faktiski vēl ir būvlaukums! Pēc japāņu 
arhitektu projekta veidotā ēka atgādi-
na aerodromu, un kantainā, slīpā beto-
na būve izrādījusies lieliski piemērota 
telpa, kur izrādīt stāstu par dzīvi bun-
kurā. Bunkurs šajā izrādē uztverams 
gan tiešā – aktieri gandrīz visu izrādes 
laiku spēlē gāzmaskās, gan arī pārnes-
tā nozīmē – ierobežotu skābekli attie-
cinot uz padomju laiku.

Izrādes režisors Ivars Pollu iedves-
mojies no savā lauku mājā atrastās 
1987. gada avīžu kaudzes. Taču izrādē 
dokumentāli notikumi netiek atspogu-
ļoti. Laikmets gan ir jūtams, kaut dzīve 
padomju laikā šajā izrādē ir oriģinālā 
veidā stilizēta. Pirmkārt, aktieri (šis ir 
Vīlandes Kultūras akadēmijas studen-
tu diplomdarbs) nerunā, visi notikumi 
tiek atklāti caur kustību, attēlu, skaņu. 
Gaismojums ir pieticīgs, vien ar da-
žiem prožektoriem, un, tā kā aktieriem 
galvā ir gāzmaskas, rodas reāla sajūta, 
ka visa dzīve notiek pazemē jeb bun-

kurā. Cilvēki dzīvo, strādā, iet skolā, di-
bina ģimenes. Visi izskatās dīvaini – 
gaita ir izmainīta, kustības virziena fo-
kusēšana ir ierobežota, jo pasauli šie 
cilvēki redz tikai caur gāzmasku apaļa-
jiem lodziņiem, turklāt visa dzīve no-
tiek puskrēslā. Režisors programmiņā 
raksta, ka 1987. gads bija dīvains, jo 
šķitis – paralēli pastāv divas realitātes: 
baisa stagnācija un vienlaikus nojaus-
ma par tuvajām pārmaiņām. Izrādē 
pāreja uz «jauno dzīvi» notiek pēkšņi. 
Iedegas trauksmes signalizācijas ska-
ņa un uguņi. Aktieri, jau novilkuši gāz-
maskas, satrauktām sejām un balsīm 
visus skatītājus mudina pēc iespējas 
ātrāk atstāt zāli. Labu brīdi skatītāji, 
asprātīgās un drusku spocīgās izrādes 
viegli «ieaijāti», nereaģē. Tad tomēr ce-
ļas un, sekojot aktieriem, dodas uz ma-
zāku telpu, kurā deg sveces un studenti 
dzied nacionālpatriotisku dziesmu. 
Minimāliem līdzekļiem veidotā atmos-
fēra ir spocīga un darbības šķiet absur-
das, taču ārkārtīgi interesanti vērot un 
minēt, kādi ir šīs sabiedrības spēles no-
teikumi.

Arī otra izrāde ir ceļojums padomju 
laikos un ar tikpat lielisku humoru ie-
krāsots. Vanemuines teātra iestudē-
jums Estoplast (režisors Sanders Puks) 
stāsta par Igaunijas slaveno lampu 
rūpnīcu Estoplast, par cilvēkiem, kas 
tur strādājuši, par politiku, kas ietek-
mēja gan ražošanu, gan cilvēku dzīvi. 
Izrādes kopējais ritms atgādina mehā-
nisku konveijera darbību, kur darbojo-
šās personas šķērsām spēles lauku-
mam visbiežāk «slīd» uz krēsliem vai 
galdiņiem ar ritenīšiem. Fonā ir vairāki 
riteņoti aizslietņi, kas kalpo gan kā 
durvis, gan ekrāns padomju laika ki-

atMosfēra ir sPocīga Un 
darbības šķiet absUrdas, 

tačU ārKārtīgi interesanti 
vērot Un Minēt, Kādi ir šīs 

sabiedrības sPēLes noteiKUMi
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nohroniku kadriem, gan širmis ēnu te-
ātra ainām. Asprātīgs ir gan teksts, gan 
aktieru darbošanās, kas prasa labu fi-
zisko sagatavotību. Piemēram, atska-
not kādam Bītlu hitam, divi jaunieši, 
pārspīlējot ģībšanu, līgani krīt un atkal 
ceļas, krīt un ceļas.

Piektās dienas noslēgumā skatā-
mies līdzīgu versiju mūsu JRT Latviešu 
stāstiem. Izrādē Vārnas sāpes (Varesele 
valu) seši aktieri gan no Tallinas Pilsē-
tas, gan Igaunijas Drāmas teātra mo-
nologos izstāsta dažādus dzīves stās-
tus, kuru galvenā tēma ir depresija. Pa 
vidu ir atraktīvas intermēdijas – bērnu 
rotaļas, ģimene, bērnības traumas utt. 
Stāstniekiem fonā ir milzīgs galds ar 
tikpat milzīgiem krēsliem, it kā simbo-
lizējot mūsu niecību šajā pasaulē. Kaut 
izstāstītie stāsti un pieredze ir psiholo-
ģiski dramatiski un dažādu nejaušību, 
apstākļu sakritību caurvīti, izrādes at-
mosfēra ir gaiša un silta. Tā ir doku-
mentāla izrāde, kuras dramaturģiskais 
materiāls veidots, balstoties uz 21 cil-
vēka intervijām, ko veikuši izrādes re-
žisori Mari Līsa Lilla (Mari-Liis Lill) un 
Pāvo Pīks (Paavo Piik). Viņiem bijis 
svarīgi runāt ar absolūti nepazīsta-
miem cilvēkiem, ko izdevies satikt uz 
ielas vai pat, kā rakstīts programmiņā, 

«rindā uz tualeti festivālā Positivus».

SeSTā diena
Baltijas Drāmas foruma noslēgumā 
tiek piedāvāta izrāde Brālis (Vennas). 
Dramaturģiskā materiāla pamatā ir 
dramaturga Tīnu Īnnepalu (Tõnu Õn-
nepalu) kādā salā atrastas vēstules. 
Stāsta mugurkaulu veido sarakste 
starp diviem brāļiem. Viens aizceļojis 
uz Ameriku, bet otrs pēc kara atgrie-

zies savās dzimtajās mājās Igaunijā. 
Sarakstē ieraugāms vesels laikmets 
Igaunijas vēsturē, dažādu cilvēku lik-
teņi un ceļi dzīves izzināšanā. Izrādei 
ļoti glīts mākslinieces Līsi Ēlmā (Liisi 
Eelmaa) vizuālais noformējums, it kā 
mēs skatītos melnbaltas vai krāsainas 
– no Amerikas sūtītās – pastkartes. 
Daudz video un animācijas sapludinā-

juma uz fona aizkara. Brīžiem darbī-
bas paralēli vēstuļu tekstiem tomēr 
šķiet pārāk ilustratīvas, it kā sacerētas, 
lai skatuves bildē būtu kustība, – olu 
lobīšana, bārdas skūšana utt. Vienas 
nedēļas laikā jau ceturto reizi redzam 
ēnu teātra izmantojumu. Vai tā Igauni-
jas teātrī nav kāda aktuāla tendence? 
Var saprast, ka igauņiem ir ļoti svarīga 
sava vēsture, un skatītāji to ļoti labprāt 
arī skatās.

Noteikti uzskatu, ka šāds formāts, 
kad foruma rīkotājvalsts izvēlas un 
parāda vismaz sešus oriģināldrāmas 
iestudējumus, turklāt citu teātra izrā-
žu kontekstā, ir atbalstāms un attīs-
tāms. 6 

Brauciens notika ar VKKF finansiālu atbalstu

vienas nedēļas LaiKā JaU 
cetUrto reizi redzaM ēnU 

teātra izMantoJUMU

iestudējumā 1987 gaismojums ir pieticīgs, vien ar dažiem prožektoriem, un, tā kā aktieriem galvā ir gāzmaskas, rodas reāla sajūta, 
ka visa dzīve notiek pazemē jeb bunkurā. publicitātes foto 
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ceļvedis

Karsti ir tUr, 
KUr PUKst dzīva 

sirds
cilvēki, kas veido teātra rītdienu

gUndega Laiviņa

lāmu publiciste un 
dramaturģe Marian-
ne van Kerkovena1 
1994. gadā rakstīja: 
«Man šķiet, ka pa-

stāv lielā un mazā dramaturģija. Es pati 
dodu priekšroku mazajai – lietām, kas 
tveramas humānā mērogā. Bet es gribu 
runāt par lielo dramaturģiju, jo šodien 
tas ir būtiski. Mazā dramaturģija ir tā 
telpa, tas strukturālais loks, kas apņem 
izrādi. Bet izrāde atdzīvojas tikai mijie-
darbē ar skatītājiem un to, kas notiek ār-
pus izrādes orbītas. Izrādi apņem teāt-
ris, bet teātri apņem pilsēta, un pilsētu, 
cik nu mēs varam saskatīt, apņem pa-
saule, debesis un zvaigznes. Sienas, kas 
saslēdz šos lokus, ir no ādas, tām ir po-
ras, tās elpo.» 

Līdzīgi kā meteorītu uzplaiksnījumi 
debesīs, arī Eiropas teātra telpā un laika 
plūdumā ik pa brīdim izgaismojas «kar-
stie punkti», kas kā magnēti pievelk pa-
stiprinātu interesi un uzmanību un rei-
zē izstaro radošu enerģiju plašā mērogā 
un dažādos līmeņos. Jau desmit gadus 
strādājot Eiropas laikmetīgā teātra teri-
torijā, esmu sapratusi, ka ne jau teātri, 
festivāli vai pilsētas pašas par sevi ir ska-
tuves mākslas idejiskais virzītājspēks. 
Tie ir konkrēti cilvēki, kuriem neatkarīgi 
no atrašanās vai darba vietas piemīt in-
tuīcija, zināšanas, zinātkāre un drosme 
panākt to, ka tās sienas, kas viņu izrā-
des, festivālus vai teātrus savieno ar pa-

sauli, «ir no ādas, tām ir poras, tās elpo». 
Jaudīgas vietas sāk nīkuļot un iznīkst 
tad, kad tās pamet stipri cilvēki. Tādēļ, 
lūgta uzrakstīt par Eiropas teātra epi-
centriem, kas ir laikmetīgi šā vārda vis-
labākajā nozīmē, es rakstīšu par cilvē-
kiem, kuri elpo mazliet dziļāk un kuru 
sirdis pukst mazliet straujāk nekā 
mums, pārējiem. 

Pirmie nāk prātā mākslinieki, kuri 
aizvien biežāk līdzās jaunu skatuves 
darbu veidošanai pieņem administratī-
vā un kuratora darba izaicinājumu, mē-
ģinot pārveidot veselas struktūras un 
mainīt teātra sistēmu no «iekšpuses». 
Grūti spriest, vai tā ir donkihotiska pār-
liecība un ideālisms, neapmierinātība 
ar kuratoriem un direktoriem, kuri ne-
reti ir politiski angažēti vai kritizēti par 
nepietiekamu izpratni un ieinteresētību 
radošajos procesos, vai pašu pagurums 
strādāt tikai radošajā sfērā. Viens no vi-
ņiem ir francūzis Filips Kens (Philippe 
Quesne), kompānijas Viviarium Studio 
dibinātājs un ļoti īpatnējas teātra valo-
das kopējs, kurš vairākkārt ir viesojies 
arī Latvijā (Kā dabā Valmierā un Rīgā 
2007. gadā, Serža efekts un Purva klubs 
festivālā Homo Novus (HN) 2013. gadā, 
Pūķu melanholija un Bivaks HN šogad). 
Tikko sākās viņa otrā sezona Parīzes 
priekšpilsētas Nantēras Nacionālā dra-
matiskā centra Theatre des Amandiers 
mākslinieciskā vadītāja amatā. Ienākot 
teātrī, viņš milzīgo kompleksu izkrāsoja 

baltu. Iztīrīja un atdeva studentiem un 
jauniem māksliniekiem grandiozās stu-
dijas un darbnīcas, ko iepriekš pamatā 
savām vajadzībām bija lietojis viņa 
priekšgājējs režisors Žans Luiss Marti-
nelli (Jean-Louis Martinelli). Jau pirma-
jā sezonā Filips teātri atvēra sarežģī-
tiem, eksperimentāliem māksliniekiem, 
veidojot programmu, kas rada jaunas 
idejas un teātra formātus un piesaista 
jaunu auditoriju. 

Pirmās Kena sezonas noslēgumā šī-
gada maija nogalē teātris kļuva par māj-
vietu 200 studentiem no visas pasaules, 
kuri īstenoja Parīzes klimata samita 
COP21 simulāciju skatītāju klātbūtnē. 
Tā nebija ne decembrī gaidāmā samita 
kopija, ne farss, bet darbība visgodīgā-
kajā izpausmē – akcija, lai saprastu, rī-
kotos un mainītu. Théâtre des Négociati-
ons jeb pārrunu teātris tika īstenots sa-
darbībā ar franču filozofu Bruno Latūru 
(Bruno Latour), Berlīnes arhitektu ko-
lektīvu Raumlaborberlin un citiem da-
žādu jomu profesionāļiem un aktīvis-
tiem. Tieši šādas starpdisciplināras tik-
šanās vietas, kurās sadarbojas dažādu 
nozaru mākslinieki, zinātnieki un skatī-
tāji un kurām piemīt performatīvs rak-
sturs, ir tās, kurās spēj piedzimt jauns 
teātris. 

Kens ir izsludinājis savu nākamo se-
zonu – tajā gandrīz vienādā proporcijā ir 
viesizrādes un jaundarbi, kuru producē-
šanā piedalās teātris, ieguldot līdzekļus 
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savdabīgu, provokatīvu un spožu Fran-
cijas un citu valstu mākslinieku radošajā 
darbā. Amandjēras teātrī nākamajā se-
zonā taps jauni Žeroma Bela (Jérôme 
Bel), Žizeles Vjennas (Gisele Vienne), Ja-
na Duivendaka (Yan Duyvendak), Rod-
rigo Garsijas (Rodrigo Garcia), Žoela Po-
merā (Joël Pommerat), Latifas Lalabisi 
(Latifa Lalabissi) un Nadjas Lauro (Na-
dia Lauro), Toma Luca (Thom Luz), Be-
lindas Annaloro (Belinda Annaloro) un 
paša Kena darbi. 

Otrs mākslinieks, kurš drosmīgi pār-
ņēmis, paša vārdiem runājot, sastinguša 
un sarežģīta neoklasicisma nama – Lisa-
bonas Marijas II Nacionālā teātra vadī-
bu, ir režisors Tjago Rodrigess (Tiago 
Rodrigues), kurš paziņojis, ka ir apņēmī-
bas pilns padarīt šo teātri par «māksli-
nieciskās jaunrades motoru», atverot to 
ne tikai jauna tipa portugāļu dramatis-
kajam teātrim, bet starptautiskai sadar-
bībai, izglītībai, rezidencēm. Jaunais te-
ātra vadītājs sāk darbu šoruden un, ga-
tavojoties šim solim, atļaujas nodoties 
vistrakākajām vīzijām un jaunā kvalitātē 
būvēt dialogu starp portugāļu un pasau-
les teātri. Vēl strādājot savā kompānijā 
Mundo Perfeito (Perfektā pasaule), viņš 
aizsāka vairākas būtiskas lietas, piemē-
ram, projektu Trauksme, kas veicināja 
jaunās portugāļu dramaturģijas attīstī-
bu un kura laikā radās vairāk nekā 20 
jaunu lugu. No 2008. līdz 2012. gadam 
Rodrigess vadīja platformu Studios, 

stiprinot portugāļu un ārzemju māksli-
nieku sadarbību. Ilgus gadus viņš ir sa-
darbojies ar pazīstamo flāmu kompāni-
ju TG Stan, bijis pasniedzējs laikmetīgās 
dejas skolā P.A.R.T.S. un pats veido izrā-
des, kas festivālu apritē ir burtiski «uz iz-
ķeršanu». Viens no pirmajiem Rodrigesa 
lēmumiem ir teātri pamatīgi «izvēdināt» 
– oktobrī vienā no zālēm saimniekos pa-
visam jauni un mazpazīstami māksli-
nieki no visas Portugāles.

Tjago Rodrigess vadošā Lisabonas 
teātra direktora amatā kopā ar beļģiem 
Tomasu Valgreivu (Thomas Walgrave) 
un Marku Deputeru (Mark Deputter), 

kuri vada Alkantaras festivālu un Maria 
Matos teātri, kā arī horeogrāfu Rui Hor-
tu (Rui Horta), skaistā un iedvesmojošā 
laikmetīgās skatuves mākslas centra o 
espaco do tempo saimnieku, pamazām 
veido Portugāli par nozīmīgu punktu Ei-
ropas laikmetīgā teātra un dejas kartē. 

Šoruden sākas pirmā intendanta 
Matiasa Lilientāla (Matthias Lilienthal) 

(un arī mūsu Gundara Āboliņa) sezona 
Minhenes Kamerteātrī. Pirms tam viņš 
bija Hebbel-am-Ufer (HAU) teātra 
mākslinieciskais vadītājs Kreicbergā, 
Berlīnē. Viņa laikā HAU kļuva par fasci-
nējošu laikmetīgās skatuves mākslas la-
boratoriju, jo visjēdzīgākajā veidā spēja 
apvienot starptautisko ambīciju ar lokā-
lo piederību un identitāti, padarot to at-
vērtu un interesantu ne tikai ārvalstu 
profesionāļiem un Berlīnes mākslas ap-
rindām, bet arī vietējiem, Kreicbergas 
gadījumā – turku imigrantiem un viņu 
ģimenēm. Lilientāla laikā HAU bija tā 
vieta Eiropā, kur varēja atklāt jaunus 

māksliniekus, izmēģināt jaunus teātra 
formātus, sekot līdzi mākslinieku sadar-
bībai ar pilsētu un tās iedzīvotājiem un 
dokumentālā teātra attīstībai. Šobrīd 
HAU vada Annemija Vanakere (Annemie 
Vanackere) un tas joprojām ir lielisks te-
ātris, tomēr pilnīgi citāds nekā Lilientāla 
laikā. Tas kļuvis ļoti līdzīgs desmitiem 
citu Eiropas teātra namu. 

režisors Tjago rodrigess atļaujas nodoties vistrakākajām vīzijām un jaunā kvalitātē būvēt dialogu starp portugāļu un pasaules 
teātri. Foto – Francisco Levita

JaUdīgas vietas sāK nīKUļot 
Un iznīKst tad, Kad tās PaMet 

stiPri ciLvēKi
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Arī Minhenē Lilientāla galvenais uz-
devums šķiet līdzīgs kā Berlīnē – veidot 
Kamerteātri par atvērtu vietu, kur māks-
la, pilsēta un tās iedzīvotāji satiekas aci 
pret aci, nevairīdamies izgaismot un 
diskutēt par sociālām, urbānām, globā-
lām problēmām un konfliktiem. Viņš 
uzsver, ka šī institūcija ir tik dziļi iestigu-
si tradicionālismā, ka tā mainīšanai būs 
vajadzīgs ikviena minhenieša atbalsts. 
Vēl pirms oficiālās sezonas atklāšanas 
oktobra vidū teātris dodas pilsētā kopā 
ar jauniem arhitektiem, radot Shabbys-
habby dzīvokļus, kur apmesties tiem, 
kuriem Minhenes īres maksas nav pa 
kabatai. Ar šo mākslas intervenci Lilien-
tāls vēlas izgaismot tās bagātās Bavāri-
jas pilsētas problēmas, kas tiek apslēp-
tas aiz labklājības fasādes vai noklusē-
tas, – pieejamu mājokļu trūkums, soci-
ālā noslāņošanās un citas. Lilientāls ne-
vilcinās reaģēt uz samilzušo bēgļu krīzi, 
kas skar ikvienu – arī Minheni, 16. – 18. 
oktobrī teātrī rīkojot atvērto robežu 
kongresu Munich Welcome Theatre. 
Bēgļi smalkajā un apzeltītajā Minhenes 
Kamerteātrī ar neiztrūkstošo šampanie-
ti un bavāriešu kliņģeri foajē pirms izrā-
des – vēl pirms gada tas būtu kaut kas 
neiedomājams!

Vācu repertuārteātra tradīciju Ka-
merteātra jaunajā sezonā pārstāvēs Ni-
kolass Štēmans (Nicolas Stemann) – 
1968. gadā dzimis režisors, kurš ar panā-
kumiem strādājis vadošajos Vācijas teāt-
ros, piemēram, Berlīnes Vācu teātrī un 
Hamburgas Thalia teātrī. Viņš uzaici-
nāts par Minhenes Kamerteātra rezidē-
jošo mākslinieku. Tomēr tas nebūtu Li-
lientāls, ja viņš neatvērtu teātri arī sa-
viem iemīļotajiem neatkarīgajiem ko-
lektīviem, kas laikā, kad Lilientāls vadīja 
HAU, bāzējās Berlīnē, bet nu gatavi se-
kot viņam uz Minheni – Gob Squad, She 
She Pop, Rimini Protokoll. Atzīstot Joha-
na Simonsa (Johan Simons) ieguldījumu 
teātra starptautiskā rakstura veidošanā 
kopā ar ārvalstu režisoriem un horeo-
grāfiem (Alans Platēls, Kristians Smeds, 
Alvis Hermanis un citi), Lilientāls uz-
sver, ka viņa vēriens sniegsies daudz tā-
lāk par Ģenti un Antverpeni, nogrieznī 
no Parīzes (sadarbība ar jau pieminēto 
Filipu Kenu) līdz Tokijai – starptautiski 
pazīstamākais japāņu režisors Tošiki 
Okada (Toshiki Okada) –, un skarot arī 
Beirutu  (rakstnieks, mākslinieks un re-
žisors Rabi Mrue (Rabih Mroué)). Jo 
Minhene ir daļa no pasaules, uzsver Li-
lientāls. 

Lai nāktu pretī skatītājiem, arī starp-
tautisko kompāniju darbiniekiem, bēg-
ļiem un patvēruma meklētājiem, kas tik-
ko ieradušies Minhenē un nepārvalda 
vācu valodu, lielākajai daļai iestudējumu 
turpmāk būs angļu tulkojums. Lilientāls 
vēlas, lai Minhenes Kamerteātris kļūst 
par jaunu teātri arī burtiskā nozīmē, tā-
dēļ, sākot ar šo sezonu, studenti to var 
apmeklēt, cik vien bieži vēlas, samaksā-
jot 80 eiro gadā. Un vēl Lilientāls ir pub-
liski paziņojis, ka apciemos ikvienu, kurš 

var pie sevis viesistabā sapulcināt vis-
maz 10 draugus, lai niansēti iepazīstinā-
tu ar jaunās sezonas programmu. Viņš 
publisko savu e-pasta adresi un aicina 
sazināties ar viņu jebkurā laikā. «Ja kaut 
kas nav tā, kā jums gribētos, dodiet man 
ziņu, esmu atvērts sarunām arī starpbrī-
ža laikā foajē,» teikts Lilientāla paziņoju-
mā. Es priecātos, ja kādudien Lilientāls 
uzņemtos kāda teātra vadību Rīgā.

Vācijas teātra dzīvi šobrīd ir saviļņo-
jis vēl viens jaunums – par Berlīnes teāt-
ra Volksbühne jauno intendantu iecelts 
mākslas vēsturnieks un producents, Ta-
te Modern radošais direktors Kriss Der-
kons (Chris Dercon), kurš 2017. gadā no-
mainīs Franku Kastorfu. Šis pavērsiens 
ir saņēmis daudz asas kritikas, bet šinī 
rakstā tiek pieminēts cita iemesla dēļ – 
Derkons ir iepazīstinājis ar savu māksli-
niecisko komandu, kurā sapulcējis ār-
kārtīgi interesantu personāžu loku – 
savdabīgo, atsvešināto režisori Sūzanu 
Kenediju (Susanne Kennedy), kas līdz 
šim strādāja Minhenes Kamerteātrī, kur 
viņu no Nīderlandes pārvilināja Johans 
Simonss, franču kino režisoru Romual-
du Karmakāru (Romuald Karmakar), 
jauno, mežonīgo un provokatīvo dāņu 
horeogrāfi Meti Ingvartsenu (Mette Ing-
vartsen) un 83 gadus veco rakstnieku un 
kinorežisoru Aleksandru Klūgi (Alexan-
der Kluge). Cilvēki, kas iecēluši Derkonu 
šajā amatā, pamato to ar pārliecību, ka 
jauniem teātra impulsiem atkal ir jānāk 
no Berlīnes un tiem ir jābūt drosmī-
giem. Vai Derkons un viņa ekstravagan-
tā domubiedru kompānija būs labākā šā 
mērķa sasniegšanai? Laiks rādīs, vai 
Berlīne atgūs savu vietu skatuves māks-
las avangardā. Starp citu, oktobra sāku-
mā Minhenes Kamerteātrī notika Der-
kona performance – diskusija Dercon & 
par solidaritātes krīzi un kultūras poten-
ciālu to mainīt, jo mākslā sadarbības 

idejai ir izšķiroša loma. 
Runājot par nelieliem producēšanas 

centriem, viens no interesantākajiem 
šajā kategorijā, manuprāt, ir Campo (ag-
rākais nosaukums – Victoria) Beļģijas 
pilsētā Ģentē, kuru vada Kristofs Bloms 
(Kristof Blom). Viņa intuīcija, izvēloties 
jaunus māksliniekus, ko ņemt savā pa-
spārnē, ir apbrīnojama. Šie mākslinieki 
ir radikāli savā pasaules uzskatā, skais-
tuma izjūtā, spējā padarīt teātri par ār-
kārtēju intīmu pieredzi. Viens no, ma-
nuprāt, būtiskākajiem projektiem, ko 
teātris īsteno jau daudzus gadus, ir izrā-
žu sērija, ko atzīti teātra mākslinieki ie-

studē kopā ar beļģu bērniem un jaunie-
šiem. Pēdējos gados programmā ir radī-
tas vairākas izrādes, visas – apburoši, 
inovatīvi laikmetīgā teātra paraugi, kas 
kārtējo reizi apliecina, ka spožu ideju uz 
skatuves var realizēt ikviens un tam nav 
obligāti jābūt profesionālam aktierim, 
pat ne pieaugušajam. Lielā mērā patei-
coties šo izrāžu īpatnajam valdzināju-
mam un jēdzieniskajam svaram, darbs 
ar bērniem un jauniešiem laikmetīgā te-
ātra un dejas teritorijā ir kļuvis par regu-
lāru un vairumā gadījumu – ļoti intere-
santu praksi. Sērija sākās ar Joses de 
Pauva (Josse de Pauw) üBUNG (rādīts 
HN 2003. gadā), to turpināja Tima Etčel-
sa (Tim Etchells) Tā nakts seko dienai 
(2007), Gob Squad darbs Tavu acu 
priekšā (2011), Filipa Kena Nākošā die-
na (2014). 

Šobrīd jaunu izrādi ar bērniem 
Campo paspārnē veido režisors Milo 
Rau (Milo Rau), kurš kopā ar savu apvie-
nību International Institute of Political 
Murder (Starptautiskais Politisko slep-
kavību institūts) jau vairākus gadus ir 
vieni no aktuālākajiem Eiropas teātra 
māksliniekiem, «karstais punkts» vārda 
vistiešākajā nozīmē, jo viņu mākslinie-
ciskās izpētes centrā atrodas aktuāli po-
litiskie konflikti visdažādākajās pasaules 
vietās un to sekas individuālā un globālā 
līmenī. Milo Rau uzskata, ka teātrim ir 
jābūt transformējošai pieredzei. Lai to 
panāktu, viņš veido ambiciozus, multi-
mediālus, sarežģītus, pamatīgā izpētē 
balstītus skatuves, kino, teorētiskus un 
realitātes šoviem radniecīgus notiku-
mus, kas atrodas savstarpējā dialogā un 
viens otru papildina. Rau izrādes bieži 
vien iestudē vēsturiski un politiski uzlā-
dētās vietās, bet viņa aktieri nereti ir 
personīgi saistīti ar izrāžu varoņiem, kas 
visbiežāk ir reālas personas. Arī Milo 
Rau ir no tiem māksliniekiem, kurš, šo-

brīd būdams visur, nekad neapnīk. Tieši 
otrādi, ar savu cilvēcisko pārliecību, 
degsmi, drosmi, atvērtību un bezkom-
promisa mākslas darbiem viņš raisa aiz-
vien jaunu interesi un apbrīnu gan pro-
fesionāļos, gan skatītājos. Pavasarī Kon-
go un Berlīnē pirmizrādi piedzīvoja  
Kongo tribunāls – izrāde-filma par gan-
drīz 20 gadu ilgstošo militāro konfliktu 
Lielo ezeru reģionā, kura upuru skaits 
sasniedz sešus miljonus.  Rau jaunākais 
darbs Tumšie laiki stāsta par to, kas no-
tiek ar cilvēkiem, kuru valsts un ticība 
sabrūk. Izrāde, kas Briseles Kunstenfes-
tivaldesarts katalogā ir nosaukta par 

bēgļi sMaLKaJā MinHenes 
KaMerteātrī – vēL PirMs 
gada tas būtU KaUt Kas 

neiedoMāJaMs!
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mūsu laikmeta politisko psihoanalīzi, ir 
otrā daļa Milo Rau Eiropas triloģijā, ku-
ru viņš aizsāka pagājušajā gadā ar izrādi 
Pilsoņu kari.

Ir arī cilvēku – mākslinieku, produ-
centu, kuratoru, teorētiķu grupas, ku-
rām apvienojoties un kopīgi radot vīzijas 
un stratēģijas, rodas procesi, kas atbalsta 
jauno mākslinieku attīstību, ļauj uzzie-
dēt šķietami marginālām un radikālām, 
bet ļoti būtiskām mākslinieciskām iz-
pausmēm, tā sapurinot, iekustinot un 
bagātinot kopējo teātra ainavu. Šāda 
grupa, piemēram, ir desmit Eiropas teāt-
ru un festivālu platforma House on Fire 
(Māja liesmās), kas iegulda resursus to 
mākslinieku darbos, kuri veicina kritisku 
diskusiju par politiskām un sociālām tē-
mām. Šī platforma ir aktīva trešo gadu, 
un tajā darbojas Garonas teātris (Franci-
ja), Maria Matos pilsētas teātris (Portu-
gāle), Malta festivāls (Polija), Londonas 
Starptautiskais teātra festivāls, Kaai teāt-
ris (Beļģija), Hebbel-am-Ufer teātris (Vā-
cija), Frascati teātris (Itālija), Brut Wien 
(Austrija), BIT Teatergarasjen (Norvēģi-
ja), Archa teātris (Čehija). House on Fire 
iniciētās un līdzproducētās izrādes, kon-
ferences un citus notikumus noteikti var 
pieskaitīt šībrīža laikmetīgā teātra vērtī-
bām. Cits Eiropas līmeņa sadarbības 
projekts ir Next Step (Nākamais solis) jeb 
NXTSTP – astoņu Eiropas teātra festivā-
lu apņemšanās producēt un piedāvāt 
visplašākajam skatītāju lokam «rītdie-
nas» mākslinieku darbus, veicinot «Eiro-

pas skatuves mākslas atjaunošanos». Šī 
platforma, kurā darbojas progresīvākie 
skatuves mākslas forumi Kunstenfesti-
valdesarts (Brisele), Alkantara festivāls 
(Lisabona), Baltoscandal festivāls (Rak-
vere), Gēteborgas Teātra un dejas festi-
vāls, De Internationale Keuze festivāls 
(Roterdama), steirischer herbst (Grāca) 
un Bordo Nacionālais teātris, kā arī Den-
se Bamako Danse (Bamako), On Marche 
festivāls (Marakeša), Kyoto Experiment 
(Kioto) un Panorama festivāls (Riodeža-
neiro), pēdējos gados ir iepazīstinājusi 
pasauli ar tādiem māksliniekiem kā Al-
ma Soderberga (Alma Söderberg), Benja-
mins Verdonks (Benjamin Verdonck), 
Dorisa Uliha (Doris Uhlich), Mīta Varlo-
pa (Miet Warlop), Lote van den Berga 
(Lotte van den Berg), Marija Hasabi (Ma-
ria Hassabi), Joriss Lakoste (Joris Lacos-
te), Edīte Kaldora (Edit Kaldor), Estere 
Solomona (Eszter Solomon) un citiem. 
Iegaumējiet šos vārdus un, ja vien ir iz-
devība, skatieties viņu darbus, jo lielā 
mērā tieši viņi šodien nosaka Eiropas te-
ātra un dejas pulsu. Cerams, ka sadarbī-
ba ar festivāliem Āfrikā, Brazīlijā un Ja-
pānā veicinās plašāku un intensīvāku šo 
kontinentu mākslinieku klātbūtni Eiro-
pas teātros un festivālos, kā arī savstar-
pēju mākslinieku sadarbību. Imagine 
2020 ir desmit producentu, skatuves 
mākslas centru un festivālu sadarbības 
tīkls, kura uzmanības centrā ir mākslas 
kapacitāte aktivizēt diskusiju un reflek-
siju par tādām tēmām kā klimata izmai-

ņas, ekoloģija, ilgtspēja, ekonomika vis-
plašākajā sabiedrībā. Festivāli, kas ap-
vienojušies platformā Festivals in Trans-
ition, savukārt attīsta inovatīvus festivā-
lu sadarbības modeļus ar mākslinie-
kiem, skatītājiem un pilsētām, kurās tie 
notiek. Abos minētajos projektos darbo-
jas arī Latvijas Jaunā teātra institūts un 
festivāls HN, un arī šie sadarbības tīklo-
jumi jau vairākus gadus iezīmē teātra at-
tīstības virzienus Eiropā.

Šīs personības, festivāli un platfor-
mas, protams, ir tikai neliela daļa no Ei-
ropas teātra kartē aktuālajiem punk-
tiem. Viņu ir daudz, daudz vairāk, tomēr 
esmu pārliecināta, ka manis pieminētie 
cilvēki ir starp tiem, kuri veido, pārstāv, 
atspoguļo un nosaka tos strāvojumus 
Eiropas laikmetīgajā teātrī, bez kuriem 
ainava būtu vienveidīga, pelēka, sastin-
gusi un paredzama. Bet pašās beigās to-
mēr paliek skatītājs, kurš pats kļūst par 
teātra pulsu un centru tajā brīdī, kad ir 
gatavs doties nezināmajā un piedzīvot 
neparedzamus pavērsienus, ir nobriedis 
sarunai, kas var būt patīkama un iedves-
mojoša, bet var būt arī kaitinoša un sā-
pīga, kurš nenobīstas un ir gatavs at-
griezties pēc pirmās, otrās vai desmitās 
neveiksmes. Kurš ir gatavs ieraudzīt pats 
sevi citā gaismā un mainīties. Jo, atgrie-
žoties pie Mariannes van Kerkovenas 
teiktā, teātris atdzīvojas tikai mijiedarbē 
ar skatītāju. 6
1  Marianne Van Kerkhoven. State of the Union, 
Theatre Festival, 1994

minhenes kamerteātra vadītājs matiass lilientāls: «ja kaut kas nav tā, kā jums gribētos, dodiet man ziņu, esmu atvērts 
sarunām arī starpbrīža laikā foajē.» Foto – Stephan Röhl
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laTvijaS nacionālā opera
18. septembrī, jānis lūsēns, māra zālīte Put-
nu opera, opera. Rež. Baņuta Rubesa, muz. vad. 
un diriģ. Andris Veismanis, diriģ. Kaspars Ādam-
sons, scenogr. Ieva Jurjāne, kost. māksl. Kristīne 
Jurjāne, gaismu māksl. Pauls Matīsens, horeogr. 
Elita Bukovska. Doktors Dūlitls – Viesturs Jansons 
vai Nauris Puntulis, Putnu tirgonis – Kārlis Sar-
žants vai Kalvis Kalniņš, Dorntona kungs – Ro-
māns Poļisadovs vai Krišjānis Norvelis, Nekaunī-
gais zvirbulēns – Andris Kipļuks vai Juris Jope, ka-
nārijputniņš Cīps – Andris Lapiņš vai Mihails Čuļ-
pajevs, kanārijputniņš Pipinella – Inga Šļubovska 
vai Kristīne Gailīte, papagailis Polinēzija – Kristīne 
Zadovska vai Laura Grecka, suns Džips – Juris 
Ādamsons vai Rihards Millers, cūciņa Gebgeba – 
Ilona Bagele vai Andžella Goba, Āpsis – Armands 
Siliņš vai Viesturs Vītols.

laTvijaS nacionālaiS TeāTriS
11. septembrī, lielā zāle, rainis Uguns un 
nakts. Rež. Viesturs Kairišs, scenogr. Reinis Dzu-
dzilo, kost. māksl. Krista Dzudzilo, gaismu māksl. 
Oskars Pauliņš, horeogr. Elīna Lutce. Lāčplēsis – 
Uldis Anže, Spīdola – Guna Zariņa (JRT), Laimdo-
ta – Maija Doveika, Kangars – Gundars Grasbergs, 
Melnais bruņinieks – Arturs Krūzkops, Koknesis – 
Kaspars Dumburs, Laika vecis – Astrīda Kairiša, 
Pūķis – Juris Lisners, Aizkrauklis – Jānis Skanis, 
Lielvārds – Ģirts Jakovļevs, Burtnieks – Uldis No-
renbergs, raganas – Madara Botmane, Agnese Cī-
rule, Ance Kukule, vīri – Kaspars Aniņš, Kristians 
Kareļins, Artis Drozdovs, Tālās balsis – Ināra Čak-
ste, Dagnija Jaunkalne, Solveiga Riekstiņa, Maija 
Sprance, Jānis Dzintars, Andis Kurmītis, Imants 
Ķerpis, Valdis Ozoliņš, Jānis Prāms, Guntis Ros-
toks, Andris Vītiņš, bērni – Marta Ābola, Emīlija 
Devīte, Marta Doze, Elena Naula Jēruma, Elizabe-
te Matule, Reinis Ābele, Anrijs Grote, Aleksis Ķe-
viņš, Gvido Miezis, Oto Miezis, Kristaps Plāte, Jev-
gēnijs Šuvalovs, Roberts Zebris, svešzemju sūtņi – 
Sabīne Dagmāra Paulīne Beca, Tomass Kalda, 
Frenks Kesto, Aleksandrs Kislijs.
19. septembrī, aktieru zāle, eliots Heizs Ceļā 
uz mājām. Rež. Dāvis Auškāps, scenogr. un kost. 
māksl. Agnese Kaupere, Pēteris Lunde, gaismu 
māksl. Baiba Sīmane-Ambaine. Bonija Bīčema – 
Ilze Rudolfa, Glens Bīčems – Voldemārs Šoriņš, 
Norisa Bīčema-Spensera – Līga Zeļģe, Niks 
Bīčems – Ainārs Ančevskis, Kevins Spensers – 
Egils Melbārdis, Gajs Tompsons – Jānis Āmanis.
23. septembrī, jaunā zāle, bārnijs noriss Cie-
miņi. Rež. un scenogr. Ināra Slucka, kost. māksl. 
Kristīne Abika, video māksl. Katrīna Neiburga. Ar-
tūrs – Uldis Dumpis, Edija – Lolita Cauka, Stīvens 
– Jānis Vimba, Keita – Anta Aizupe, seniori – Aus-
ma Ziemele, Līga Liepiņa, Arno Upenieks, Jānis 
Priedīte.

laTvijaS daileS TeāTriS
11. septembrī, kamerzāle, ēriks emanuels 
šmits Oskars un Rozā dāma. Rež., telpa, kostī-
mi, mūzika Viesturs Meikšāns, video māksl. Dace 
Sloka, gaismu māksl. Jūlija Bondarenko. Rēzijas 
Kalniņas monoizrāde.
18. septembrī, lielā zāle, niks dīrs Frankenš-
teins. Rež. Laura Groza-Ķibere, scenogr. Mārtiņš 
Vilkārsis, kost. māksl. Ilze Vītoliņa, horeogr. Liene 
Grava, komp. Kārlis Auzāns, gaismu māksl. Mār-
tiņš Feldmanis, video māksl. -8. Viktors Frankenš-
teins – Gints Andžāns, Radība – Dainis Grūbe, Eli-
zabete Lavenza – Kristīne Nevarauska, mesjē 
Frankenšteins – Ģirts Ķesteris, Grētele, Klarisa – 
Sarmīte Rubule, Deleisijs – Pēteris Liepiņš, Fēlikss 
– Lauris Subatnieks, Agate – Ērika Eglija, Gustavs 
– Kaspars Zāle, Klauss, konstebls – Artūrs Dīcis, 
sieviešu dzimuma radība – Lelde Dreimane, 
Jūens – Dainis Gaidelis, Rabs – Mārtiņš Upenieks, 
Viljams – Hugo Lejiņš vai Kārlis Pārups, Frankenš-
teina mājkalpotāji, Ingolšates iedzīvotāji – Lauris 
Subatnieks, Dainis Gaidelis, Kaspars Zāle, Mārtiņš 
Upenieks, Artūrs Dīcis.
30. septembrī, mazā zāle, Florians zellers Ja 
tevis vairs nebūtu. Rež. Intars Rešetins, scenogr. 

Kristians Brekte, komp. Juris Vaivods, kost. māksl. 
Vita Radziņa, horeogr. Agris Daņiļevičs, gaismu 
māksl. Ivars Tilčiks. Anna – Vita Vārpiņa, Pjērs – Ar-
tis Robežnieks, Daniels – Ivars Auziņš vai Pēteris 
Gaudiņš, Lora Dam – Dārta Daneviča.
16. oktobrī, mazā zāle, nikolā bijons Ziloņa 
dziesma. Rež. Andrejs Žagars, scenogr. Einārs 
Timma, kost. māksl. Kristīne Pasternaka, video 
māksl. Ineta Sipunova. Dakteris Grinbergs – Juris 
Kalniņš, Maikls Alīns – Gints Grāvelis, mis Peterso-
ne – Esmeralda Ermale. 

jaunaiS rīgaS TeāTriS
16. septembrī, lielā zāle, alla Sokolova 
Farjatjeva fantāzijas. Rež. Gatis Šmits, scenogr. 
Rūdolfs Baltiņš, kost. māksl. Keita. Pāvels Farjat-
jevs – Artūrs Skrastiņš (DT), Pāvela tante – Lidija 
Pupure (DT), Aleksandra – Baiba Broka, Ļubova – 
Iveta Pole, viņu māte – Lāsma Kugrēna (NT).
24. septembrī, mazā zāle, Reiz bijanebija. 
Rež., kostīmi, telpa – Māra Ķimele. Lomās – Iveta 
Pole, Liena Šmukste, Jevgēnijs Isajevs.
15. oktobrī, lielā zāle, josifs brodskis Brod-
skis/Barišņikovs. Rež. Alvis Hermanis, scenogr. 
Kristīne Jurjāne, gaismu māksl. Gļebs Fiļštinskis. 
Mihaila Barišņikova monoizrāde.

m. ČeHova rīgaS krievu TeāTriS
26. septembrī, lielā zāle, Mīlas svētība (im-
provizācijas pēc raiņa un aspazijas dzejas 
motīviem). Rež. un izrādes aut. Igors Koņajevs, 
komp. Arturs Maskats, scenogr. un kost. māksl. 
Olga Šaišmelašvili, gaismu māksl. Deniss Soln-
cevs. Izrādē piedalās: Maksims Busels, Kirils Zai-
cevs, Marats Efendijevs, Igors Nazarenko, Jevge-
ņijs Šurs, Leonīds Lencs, Jana Herbsta, Jūlija 
Berngardte, Veronika Plotņikova, Tatjana Začeste, 
Ņina Ņeznamova, Jeļena Sigova, Andrejs Možei-
ko.

laTvijaS leļļu TeāTriS
5. septembrī, lielā zāle, oskars vailds Ken-
tervilas spoks (latviešu tr.). Rež. un dramatiz. Na-
dežda Aleksejeva, māksl. Igors Semjonovs, komp. 
Tatjana Bobrova, dziesmu tekstu aut. Daina Stre-
lēvica. Saimons de Kentervils – Artūrs Putniņš, Vir-
džīnija Otisa – Kristīna Varša, Lukrēcija Otisa – Da-
na Lāce, Hairems Otiss – Anrijs Sirmais, Dobs un 
Bobs Otisi – Edgars Kaufelds, Amnija – Dace Vīto-
la.
5. septembrī, mazā zāle, deivids mellings Kur 
ņemt vienu apkampienu? (latviešu tr.). Rež. un 
dramatiz. Laila Kirmuška, māksl. Anita Znutiņa-
Šēve, komp. Edgars Lipors, dziesmu tekstu aut. 
Daina Strelēvica. Lomās – Santa Didžus, Arnita 
Jaunzeme, Pēteris Galviņš. 
26. septembrī, lielā zāle, Kaza un septiņi kaz-
lēni (krievu tr.). Rež. un dramatiz. Valdis Pavlovs-
kis, māksl. Anita Znutiņa-Šēve, komp. Kristaps 
Krievkalns, kust. konsult. Lilija Lipora. Vecmāmi-
ņa, Kaza – Lilija Sūna, Āķītis – Jūlija Meščerjakova, 
Cilpiņa – Olga Larina, Diedziņš – Elīna Feofanova, 
Spolīte – Deniss Martinjaks vai Jurijs Luniks, Mez-
gliņš, Vilks – Vladimirs Svoboda, Pērlīte – Kristīna 
Varša.
3. oktobrī, mazā zāle, Hanss kristians ander-
sens Neglītais pīlēns (latviešu tr.). Rež. Dmitrijs 
Petrenko, dramatiz. Matīss Gricmanis, māksl. Lie-
ne Mackus, komp. Gatis Grāvers. Lomās – Santa 
Didžus, Miķelis Žideļūns, Arnita Jaunzeme. 

valmieraS drāmaS TeāTriS
1. augustā, apaļā zāle, Eņģeļa kreisais 
spārns (pēc vinjas delmaras Dodiet ceļu rīt-
dienai un žozefīnas lorensas Garie gadi mo-
tīviem). Rež. Inese Mičule, scenogr. Gints Sippo, 
kost. māksl. Ieva Veita-Breidaka. Lūsija Kūpere – 
Skaidrīte Putniņa, Bārklijs Kūpers – Rihards Ru-
dāks, Kora - Māra Mennika, Džordžs – Tālivaldis 
Lasmanis, Anita – Anna Putniņa, Roda – Inese Pu-
dža, Roberts – Oskars Morozovs, Hārvijs – Māris 
Bezmers, bridža spēlētājas – Ruta Birgere, Svetla-
na Bless vai Astra Baumane, Hennings – Juris La-
viņš, sekretāre – Vizma Kalme, misis Levicka – Bai-

ba Valante, Nellija – Ilze Lieckalniņa, Levickis – Ja-
nuss Johansons, Hoppers – Aigars Vilims, pār-
valdnieks – Ģirts Rāviņš, Ārsts – Ivars Vanags.
11. septembrī, apaļā zāle, Bērns vārdā Rai-
nis. Rež. un scen. Reinis Suhanovs, idejas aut. 
Inese Ramute un Mārtiņš Meiers, komp. Jēkabs 
Nīmanis. Lomās – Inese Ramute un Mārtiņš 
Meiers.
2. oktobrī, lielā zāle, mihails bulgakovs Meis-
tars un Margarita. Rež. un dramat. aut. Indra Ro-
ga, scenogr. Mārtiņš Vilkārsis, kost. māksl. Anna 
Heinrihsone, komp. Emīls Zilberts, horeogr. Inga 
Raudinga, gaismu māksl. Igors Kapustins, video – 
Gatis Priednieks-Melnacis un Jēkabs Vilkārsis. Vo-
lands – Jānis Znotiņš, Meistars, Ješua – Ivo Mar-
tinsons, Margarita – Elīna Vāne. Pilāts, Stravinskis 
– Tālivaldis Lasmanis, Ivans Bezpajumtnieks, Le-
vijs Matejs – Imants Strads, Korovjevs – Mārtiņš 
Meiers, Begemots – Kārlis Neimanis, Azazello – 
Kārlis Freimanis, Gella, Praskovja Fjodorovna – Ie-
va Puķe, Berliozs, Bengaļskis – Krišjānis Salmiņš, 
Bosojs – Januss Johansons, Rimskis – Ivars Va-
nags, Varenuha – Arnolds Osis, Maigels – Rihards 
Jakovels, Ļihodejevs, Sokovs – Māris Bezmers, Ni-
kolajs Ivanovičs – Ģirts Rāviņš, izmeklētājs – Mār-
tiņš Liepa, Vaņečka – Ingus Kniploks, Annuška – 
Inese Ramute vai Ilze Lieckalniņa, Sofja Pavlovna 
– Inese Pudža, Ņepremenova – Ilze Pukinska, Na-
taša – Rūta Dišlere, Frīda – Ilze Lieckalniņa, mūķe-
nes – Inese Pudža, Rūta Dišlere, Inese Ramute vai 
Ilze Lieckalniņa, kaķis – Eduards Zilberts vai Rasa 
Estere Ērgle.
15. oktobrī, lmT mansards, aspazija Sarka-
nās puķes. Rež. Reinis Suhanovs, kost. māksl. An-
na Heinrihsone. Lomās – Inga Apine, Dace Eversa, 
Māra Mennika.

liepājaS TeāTriS
11. septembrī, lielā zāle, Sebastjens Tjerī Di-
vi kaili vīrieši. Rež. Dž. Dž. Džilindžers, scenogr. 
Mārtiņš Vilkārsis, kost. māksl. Ilze Vītoliņa, ho-
reogr. Inga Krasovska, gaismu māksl. Mārtiņš 
Feldmanis. Alens Krāmers – Gatis Maliks, Katrīna 
Krāmere – Signe Ruicēna, Nikolā Priū – Kaspars 
Kārkliņš, jauna sieviete – Ilze Jura.
30. septembrī, lielā zāle, rasa bugavičute 
Sniegbaltīte un septiņi rūķīši. Rež. Dž. Dž. Džilin-
džers, komp. Kārlis Lācis, dziesmu tekstu aut. Evi-
ta Mamaja, scenogr. Kristians Brekte, kost. māksl. 
Ilze Vītoliņa, horeogr. Inga Krasovska, gaismu 
māksl. Mārtiņš Feldmanis. Sniegbaltīte – Samira 
Adgezalova, Princis – Rolands Beķeris, Pamāte – 
Sigita Jevgļevska, Mednieks – Edgars Ozoliņš, 
Spogulis – Sandis Pēcis, rūķīši: Profesors – Egons 
Dombrovskis, Īgņa – Leons Leščinskis, Jautrais – 
Edgars Pujāts, Guļava – Viktors Ellers, Resnītis – 
Mārtiņš Kalita, Kautrīgais – Kaspars Gods, Dumiķī-
tis – Armands Kaušelis.

daugavpilS TeāTriS
2. oktobrī, lielā zāle, vasilijs Sigarevs Latga-
liešu rulete. Rež. Oļegs Šapošņikovs, scenogr. 
Gints Sippo, kost. māksl. Egils Viļumovs, gaismu 
māksl. Sergejs Vasiļjevs. Astrīda – Kristīne Veinš-
teina, Raivo – Ritvars Gailums, Alita – Maija Korkli-
ša, Zigmunds – Māris Korsiets, Edīte – Līga Ivano-
va, Gunārs – Egils Viļumovs, jauneklis – Mihails 
Abramovs.

dirTY deal TeaTro
10. septembrī, Lietas. Radošā komanda: Ainārs 
Kamoliņš, Daiga Kažociņa, Kaspars Groševs, 
Klāvs Mellis, Uldis Sniķers.
26. septembrī, Blēņas un pasakas (pēc iman-
ta ziedoņa Blēņas un pasakas motīviem). Rež. 
Ģirts Šolis, scenogr. Reinis Pētersons, mūz. Mikus 
Frišfelds. Lomās – Arnita Jaunzeme, Valdis Va-
nags, Mikus Frišfelds.

ģerTrūdeS ielaS TeāTriS
12. augustā, Rondo (pēc artūra šniclera Ron-
do motīviem). Rež. un telpa Andrejs Jarovojs, 
dramat. konsult. Sandija Kalniņa. Spēlē Jana 
Čivžele un Mārtiņš Upenieks.

Hronika



   TEĀTRA VĒSTNESIS 2015/III

No redakcijas

āds lūgums lai-
kam gan ir pēdē-
jais, ko iespējams 
sagaidīt no skatī-
tājiem. Kaut 

gan – ja antīkās Grieķijas laikos Atēnu 
polisas valdība nebūtu sapratusi, ka te-
ātris ir pilsētvalsts atbalstāms, jo tajā uz-
reiz visiem ir iespējams pasniegt nozī-
mīgu mācību stundu, iespējams, ka Ei-
ropas dienvidos joprojām teātra vietā 
būtu apreibušu Dionīsa sekotāju gājieni 
ar āža kaušanu un dziesmām un mēs 
ziemeļos nekur tālāk par ķekatām un 
apdziedāšanos nebūtu tikuši. Un tāpēc, 
gribam mēs to vai ne, – teātrim imanen-
ti (ne-at-ņe-ma-mi) piemīt gan skolas, 
gan spoguļa īpašības. Tāpēc šā numura 
tēma ir Skatītājs un mūžizglītība teātrī. 

Pēc teātrī nostrādātiem 25 gadiem 
man joprojām nav skaidras atbildes uz 
lielāko daļu tur pieteikto jautājumu. Sā-
kot ar visvienkāršāko – vai teātrim, kas 
taču būtībā ir tāds pats cilvēku kopums 
kā tas, kas sēž skatītāju zālē, – ir tiesības 
mācīt to otro? Jo tam līdzi nāk nāka-
mais  – vai tie, kas teātri taisa un ir neap-
šaubāms skaitlisks mazākums, ir gudrā-
ki/redzīgāki par to vairākumu, kas izvē-
lējies nākt un skatīties? Kur izglītība, tur 
skolotāji, «zinošie» – kurš šodien var 
pretendēt uz šādu lomu?

Ilgu laiku biju pārliecināta, ka audzi-
nāt drīkst tikai bērnus (un labāk mājās 
un savus, nevis svešus un vairumā), bet 
pieaugušie liekami mierā. Esmu kušinā-
jusi savējos, neļaujot skraidīt barā pa te-
ātri Krodera Sarkangalvītes laikā. Bet ta-
gad man gribas izlikt aiz zāles durvīm 
bērnudārza audzinātāju, kura rausta aiz 
rokas savas grupiņas četrgadniekus, lai 
tie nelec kājās un nebubina līdzi, kad 
aktieri izrādē Bērns vārdā Rainis spēlē-
jas ar akmentiņiem, rej, mekšķina un 
dzied. Strādājot ar vidusskolēniem teāt-
ra klasēs, mani līdz neprātam kaitina 
tas, ka viņiem vairs nav jāzina no galvas 
dzeja, nav jāsaprot elementāri kultūras 
kodi – kaut vai Gētes Fausts un mūžīgais 
jautājums, par kādu cenu cilvēks gatavs 
pārdot savu nemirstīgo dvēseli, un ga-
diem esmu velti nopūlējusies panākt, lai 
vismaz kāds izlasa antīkos mītus un sa-
prot, ka Herkuless nav tikai uzraksts uz 
auzu pārslu kārbiņas. Bet tad aizeju uz 
Mārtiņa Eihes Romeo un Džuljetu – tik 
saraustītu, agresīvu, svešu pusmūža cil-
vēka acīm, un ieraugu, kā notrauš asaras 
mani mīļie «nezinīši». Režisors jauna-
jiem cilvēkiem piedāvā pavisam svešus 
kodus, un es nesaprotu, vai tie spēj aiz-
stāt manējos, vai viņš ir spēris soli tālāk 
vai tikai samierinājies ar status quo, vai 
pacēlis jauniešus līdz savam vai nolai-

dies līdz viņu līmenim. Bet Eihe ir skāris 
viņu jūtas, un pašas stingrie uzstādījumi 
man vairs neliekas pārliecinoši.

Kā privātpersona es negribu, ka man 
bāž degunā manu apolitiskumu un vai-
rīšanos no konfliktiem, man negribas 
redzēt, kā noasiņo zīmuli sev acī iegrū-
dis cilvēks Leģionāros vai krīt latviešu 
karavīri izrādē Heavy metal. Bet tieši tā-
pat mani baida plecīgs pusmūža roke-
ris, kas televīzijas ekrānā draud ar arābu 
pūļiem, kas tūlīt te aizslaucīs pēdējo 
saujiņu gaismas un civilizācijas. Un tad 
es tomēr novērtēju Ģertrūdes ielas teāt-
ra vai Dirty Deal Teatro  konsekventos 
pūliņus taisīt politiskas izrādes un neat-
laidīgi pilināt pieaugušajiem smadzenēs 
tolerances un izlēmības idejas.

Tramvajā es saraujos, kad blakus uz-
švirkst kāda starpnacionāla ķilda, un 
visticamāk novēršos un skatos pa logu. 
Aizgājusi uz teātri, Cerību ezerā sajūtu 
Vlada mātes kaimiņa nostalģiju pēc va-
kardienas Novosibirskā un man sažņau-
dzas sirds līdzjūtībā. 

Nepavisam neesmu pārliecināta, ka 
teātrim jābūt mūžizglītības iestādei. Bet 
jautājumu kļūst tikai vairāk, un es eju uz 
teātri. Labs ir. Pamāciet mani dzīvot. 6
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PAMĀCIET MANI DZĪVOT!  
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CENA VISAM GADAM  TIKAI 14 EUR 
LATVIJAS PASTA ABONĒŠANAS NR. 2312
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