
TEĀTRA VĒSTNESIS
2013/II

PĒRĻU VISTIŅU SLEPENIE FAILI

Cena Ls 2,50 / 3,55 €

Scenogrāfa Andra Freiberga 70 gadu jubilejas izstāde E. Smiļģa Teātra muzejā no 24. oktobra



   TEĀTRA VĒSTNESIS 2013/II TEĀTRA VĒSTNESIS 2013/II   

Mihaila Bulgakova Kunga komediants Rīgas Krievu teātrī. Režisors Igors Koņajevs. Armanda Bežāra – Natālija Živeca un Zaharija 
Muarons – Ivans Kločko. Foto – Aigars Altenbergs

MIHAILA ČEHOVA RĪGAS KRIEVU TEĀTRIM  130

ie tur aiz muguras 
ir Krodera biblio-
tēkas plaukti. Sa-
vus desmittūkstoš 
sējumus viņš uz-
dāvināja Valmieras 

teātrim. Ik pa laikam kāds pajautā, vai 
grimētava, kurā viņš pavadīja sava mūža 
pēdējās stundas, kļūs par memoriālo is-
tabu. Man gribas kliegt. Nē, cerams, ka 
nekļūs! Jo šeit, starp viņa grāmatām, ir 
tas, kas paliek. Izrādes jau pamazām 
aiziet. Kad iznāks šis numurs, būs pagā-
jis gads, kopš satikt Kroderu iespējams 
tikai viņa bibliotēkā. Pusplaukts tur ir 
arī ar Lilijas Dzenes sarakstīto. Viņas nav 
trīs gadus.

Viņu abu ļoti pietrūkst mūsu šodie-
nas kultūras telpā. Nav jau tā, ka gribē-
tos skriet un atskaitīties par padarīto, 
gaidīt uzslavu vai uzklausīt visādus vie-
dumus vaļā muti. Ir citādi. Viņi prata lie-
tas redzēt ilgtermiņā, kur nekas nebija 
sācies vakar un nebeigsies rīt. Un šajā 
ilgstamībā atklājās likumsakarības, kas 
atkārtojās: cēlonim vienmēr ir sekas.

Šovasar un rudenī ik pa laikam ienā-

ca prātā: ko viņi par to teiktu? Un vai vi-
ņu (un, teiksim, Imanta Ziedoņa vai va-
saras karstumā Berlīnē mītošās Valentī-
nas Freimanes) klātbūtnē vispār būtu 
iespējama šī bezjēdzīgā un cietsirdīgā 
šķaidīšanās pa kultūras telpu, metot 
pretiniekam acīs nežēlīgus apvainoju-
mus, pārmetot vienas vai otras puses 
aizstāvjiem, ka tie aiz kokiem neredz 
mežu, bet patiesībā tieši to mežu cērtot 
tā, ka žļerkst un skaidas šķīst. Un, turpi-
not metaforas, – uzjundot pārējos pilso-
ņos, kam kultūra patiesībā nav ikdienas 
pārdomu objekts, pretīgas dūņas un 
duļķes. Ak, kungs, kas notika interneta 
komentāros! Kāds naids gāzās pār kul-
tūru kā tādu un tiem, kas tajā strādā, kā-
di pārmetumi un salīdzinājumi... Nau-
das diedelētāji un „skolotāju, policistu, 
medmāsu” aplaupītāji bija turpat vai 
komplimenti.

Nabaga mūsu Baltais nams, nabaga 
mēs visi. Kam nu ir labāk no piedrazota 
izcirtuma, neizraujamām skabargām, 
kas visticamāk sāks pūžņot, aizvainoju-
miem un sabojātām attiecībām? Jo ne-
viens velns taču nav tik melns, kā to mā-

lē niknumā, un eksistē, patiešām eksistē 
trešais ceļš uz saprašanos, par kuru pa-
gājušajā numurā runāja Ilmārs Blum-
bergs. Kaislībām ap Nacionālo operu no-
rimstot, top redzams, ka sadarbība starp 
mākslu un mārketingu būtu bijusi iespē-
jama. Ja ne cirvis, kas aizstāja vārdu.

Un par to kultūras liekēdību. Pirms 
daudziem gadiem, kad Liepājas teātris 
svinēja astoņdesmitgadi, skatītāju priek-
šā iznāca galvenais režisors Oļģerts Kro-
ders un runāja par to, ka vēsture ir pie-
rādījusi: tās civilizācijas un valstis, kas 
nicina kultūru, iznīkst. Jo nekulturāls 
santehniķis slikti (viņš teica stiprāk) sa-
labos podu, un tas tecēs.

Šopavasar Berlīnē Valentīna Freima-
ne uztraucās, ka viņai visu laiku jādomā 
par Rīgu, par to, ka visaugstākajā līmenī 
nesaprot, ka (citēju – diktofons bija ie-
slēgts) „kultūrai nav jāpelna. Tādam no-
lūkam ir tautsaimniecība. Kultūrai ir pa-
visam cits uzdevums: tā vieno nāciju un 
dara valstij godu.” 6

EDĪTE TIŠHEIZERE
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ad numurā ie-
plānojām ie-
priekšējās se-
zonas pārska-
tu, nolēmām, 

ka šoreiz tā būs divu Spēlmaņu nakts 
žūrijas pārstāvju sarakste. Teātra kritiķe 
Maija Svarinska sev par sarunbiedru iz-
vēlējās Modri Tenisonu – teātra praktiķi, 
kas, kā zināms, ir veidojis izrādes gan 
Latvijā, gan  Lietuvā.

Maija Svarinska: Sveiks, Modri! Tu 
Spēlmaņu nakts žūrijā biji pirmo reizi, 
tālab, domāju, esi sakrājis daudz vēroju-
mu un secinājumu par teātru un žūrijas 
darbu, jo Tu allaž proti atrast savu skat-
punktu. Mans ir tradicionāls: māksla/
nemāksla, un tajā pēdējā ietilpst gan ne-
mākulīgs, bet talantīgs, gan neprofesio-
nāls un pelēcīgs darbs, gan haltūra. Šie 
kritēriji, protams, ir aptuveni, taču, ik pa 
laikam būdama žūrijā, pārliecinos, ka 
sezonas gaitā tie labi palīdz atsijāt tās iz-
rādes, kas manā skatījumā nedrīkst būt 
nominētas. 

2011./2012. gada sezonā bija 126 
pirmizrādes, no tām redzēju 111, ie-
priekšējā – 119, redzēju 105, un abās se-
zonās aptuveni tikai 18 – 20 izrādēs sa-
skatīju atbilstību jēdzienam “māksla”. 
Toties arī haltūras, man šķiet, nebija ne-
vienas, nezinu, varbūt tādēļ, ka režisoru 
daudz un visi grib strādāt... Profesionā-
lās iemaņas, protams, viņi ir apguvuši 

kā nu kurais, taču teātri to labi kontrolē 
un biedējoša neveiksme ātri vien pazūd 
no skatuves (par Daugavu Valmieras te-
ātrī šeit nerunāju, jo neesmu izrādi re-
dzējusi). Bet zini, par spīti tam, ka jaun-
rades daudzums abos gados ir teju vien-
līdzīgs, man personiski iepriekšējā sezo-
na šķita blāvāka, kas skaidrojams, do-
māju, ar tā saucamajām gada izrādēm. 
Proti, 2011./2012. gada sezonas uzvedu-
mi Oblomovs (JRT) un Voiceks (NT) ir 
galvas tiesu pārāki par šajā pavasarī no-
minētiem darbiem. Te jāpiebilst – manā 
skatījumā.

Starta punktS netīrāS telpāS
Uzsverot “savu skatījumu”, nevaru neat-
zīties komiski bēdīgā kļūmē. Kad 2011. 
gadā pēc noteikta laika posma atkal biju 
žūrijā, ļoti cītīgi apmeklēju  neatkarīgos 
teātrus, kuru izrādes līdz tam nebiju re-
dzējusi, un sezonas beigās paziņoju, ka 
”neatkarīgie teātri min uz papēžiem re-
pertuāra teātriem”. Šis neapdomīgais 
vai, precīzāk – muļķīgais secinājums ir 
dzimis, tikai pateicoties talantīgo režiso-
ru Vladislava Nastavševa, Valtera Sīļa, El-
māra Seņkova, Andreja Jarovoja izrā-
dēm, bet ar neatkarīgo teātru potenciā-
lu tam būtībā nav nekāda sakara. Tikko 
šo režisoru nav, notiek skolnieciska mī-
ņāšanās. Tiesa, neatkarīgo teātru vadītā-
ju sīkstums, aizrautība ir vienreizēja, 
līdz ar to neapšaubāmi ir arī sava mēro-

ga panākumi.
Pirms dažiem gadiem pajautāju te-

ātra kritiķei Maijai Treilei, kādēļ viņu tik 
ļoti saista neatkarīgie teātri. Viņa atbil-
dēja: “Mani vairāk interesē process, ne-
vis rezultāts.” Atceros, nevarēju komen-
tēt šo izplatīto formulējumu, jo nebija 
nekādas salīdzinājuma pieredzes. Tikai 
strādājot žūrijā, iepazinu šos kolektīvu-
sun tagad varu novērtēt Maijas teikto: 
tur patiesi pārsvarā viss notiek “šeit un 
tagad”. Bieži vien ir pat tāda sajūta – it kā 
mūsu klātbūtnē viss tiek pirmoreiz sa-
stiķēts un uzlaikots, un, kad  šim “it kā” 
procesam ir teicama režija, tad ir arī tei-
cams rezultāts. 

Bet, lūk, iepriekšējā sezonā 
(2012./2013.) veidojās cita bilde. Jaunos 
režijas talantus ir izķēruši valsts teātri, 
turklāt ne tikai Latvijā; būtībā vienīgais, 
kas neatkarīgos nav pametis, ir Valters 
Sīlis, kurš DDT atkal radījis interesantus 
darbus, proti, Mārupīte un Nacionālās 
attīstības plāns. Izrādes, kas saista ar 
procesu un pārliecina ar rezultātu. Šajā 
kontekstā gribu minēt arī jaunās režiso-
res Kristīnes Vītolas veikumu Kartupeļ-
ēdāji (DDT), kas tapis sadarbībā ar NT 
programmā TESTS. Taču kopumā pagā-
jušajā sezonā neatkarīgajos teātros do-
minēja tādi procesi, kurus vērojot sapra-
tu, ka velti tērēju laiku, jo process ir tik 
agresīvi vienkāršs, ka tas jau pašā sāku-
mā aprij savu vēstījumu un rezultātā 

PAR KUSTĪBU 
UN NEKUSTĪBU

2012./2013. gada teātra sezonas pārskats divu 
Spēlmaņu nakts žūrijas locekļu sarakstē                

MAIJA SVARINSKA

Process
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viss ir bez rezultāta. 
Šo laika patēriņu it sevišķi izjutu 

DDT. Savā radošajā koncepcijā teātris 
sliecas uz aktuālu morālo un sabiedris-
ko jautājumu analīzi. Man negribētos 
operēt ar terminiem, taču, ja tos lietoju, 
varētu runāt, piemēram, par tieksmi 
spēlēties ar teātra doc. paņēmieniem. 
Šis doc., kā zināms, pieprasa īstu meis-
tarību. Ir viegli iestudēt un spēlēt agresi-
ju. Tas ir daudz vienkāršāk nekā klusu 
labestību. Gluži kā sēdēt – vieglāk sēdēt 
sašļukušam krēslā nekā stalti. Kāpēc es 
to saku? Tāpēc ka režijas meistarība ļoti 
viltīgi mainās. Viegli var pakļauties šim 
kārdinājumam aktīvi “dokumentēt” rea-
litāti un nepamanīt, ka būtībā triumfē 
klipveidīgs seklums. To diemžēl arī kon-
statēju ne vienā vien DDT izrādē.

Ģertrūdes ielas teātris, manuprāt, 
vairāk tiecas ieskatīties cilvēka dvēselē 
vai uz intelektuālu pasaules vērojumu. 
Varbūt tāpēc šis teātris man liekas izlī-
dzinātāks. Tiesa, skatiens allaž liekas 
pievilcīgāks par kliedzienu... Nenolie-
dzami, ka vieni no stingrākajiem šī teāt-
ra balstiem ir Andrejs Jarovojs un Inga 
Gaile. Runa ir ne tikai par viņu talantu, 
bet arī par pastāvīgu klātesamību, kas 
ļauj labāk prognozēt teātra darbu. Pagā-
jušajā sezonā mani it sevišķi ieinteresēja 
I. Gailes pašas lugas uzvedums Mūsu 
Silvija debesīs. Tajā teksts ar režiju savie-
nojies smalkā mākslinieciskā procesā 

un rezultātā.
Šādu izrāžu diemžēl ir maz. Var būt 

tāpēc, ka neatkarīgie teātri pārāk regulā-
ri laiž klajā pirmizrādes: trūkst resursu. 
Šiem kolektīviem ir daudz interesantu 
programmu gan bērniem, gan pieaugu-
šajiem, kādēļ gan vajadzīgs tāds jaunu 
izrāžu kvantums? Runāju tieši par vado-
šajiem neatkarīgajiem teātriem – DDT 
un Ģertrūdes ielas teātri. Jo iznāk, ka tie 
kļūst par tādiem pašiem repertuāra te-
ātriem, ko finansē valsts. Varbūt taisnība 
Normundam Naumanim, kas jautā, kur 
slēpjas viņu neatkarība (KDi, 2013. g. 
4. jūlijs)? Projektu jeb neatkarīgie teātri 
pasaulē tik tiešām bieži vien dzīvo citā-
di: tiek spēlēta izrāde, vākta nauda, un 
pēc izsīkuma top jauns projekts. 

Modris Tenisons: Sveika, Maija! Tur-
pinot sarunu par šiem pašiem neatkarī-
gajiem teātriem, man arī gribas apjēgt – 
kas tie ir pēc būtības? Es atnāku vienā 
netīrā telpā, tad otrā netīrā telpā un ne-
saprotu, kas man jādara, kas te notiek? 
Laika gaitā esmu secinājis – šeit ir starta 
punkts. Jauniem aktieriem, režisoriem. 
Pārfrāzējot Tevi, Maija, šeit sēžas meis-
tarības krēslā. Un ja aktrisei ir stalta stā-
ja, krēslā iesēsties tā, lai visiem kļūtu rie-
bīgi, viņai nav viegli. Bet staltu stāju nest 
– tikai treniņš vien nelīdzēs. Man liekas, 
ir vajadzīgs arī ļoti pamatīgs iekšējais 
staltums. Gan aktieriem, gan režisoriem, 
kas, teiksim, ir raksturīgs Andrejam Ja-

rovojam vai Ingai Gailei. Viņi abi tiešām 
ir Ģertrūdes ielas teātra balsts. Jarovojs 
intensīvi radoši meklē un meklē nopiet-
ni. Gaile interesanti raksta un tagad arī 
iestudē. Kad, piemēram, es skatījos izrā-
di Mūsu Silvija debesīs, biju dziļi skarts. 
Es uzsveru tieši viņas pašas sniegumu 
un dramaturģiju. Mani pārsteidza šīs 
autores atklātība, šī materiāla perso-
nisks avots, kas arī pārvērta visu vēstīju-
mu ļoti dzīvā procesā. Bet par DDT teik-
šu, ka šeit dominē tāda teātra  forma, 
kas ir šokējoša un atbaidoša, bet pēc bū-
tības vērtīga un patiesa – teātra vārdā.

Taču man gribētos pievērsties t.s. 
laikmetīgās dejas teātriem. Iepriekšējā 
sezonā bija nominētas izrādes:  Pietie-
kami labs, ¾ ūdens par mūziku (Ģertrū-
des ielas teātris), Stundas (DDT) un In-
side (Nacionālais teātris). Kā Tu zini, va-
kar atgriezos no Maskavas, kur piedalī-
jos konferencē, kas veltīta tieši šim jau-
tājumam: kas ir plastiskais teātris. Lat-
viešu valodā “plastiskais” skan slikti, tā-
dēļ sauksim to par kustību teātri. Esmu 
pārliecināts, ka būtībā teātris var izteik-
ties jebkurā formā, ja tas iedarbojas, ja 
tas panāk vēlamo rezultātu no cilvēka, 
kas ir uz skatuves, un no cilvēka, kas sēž 
zālē. Šeit mēs sastopamies ar faktu, ka 
teātris nav tikai kaste un tumsa vai iz-
gaismots cilvēks uz skatuves, ka teātris 
tomēr ir arī aktieris vai personība uz 
skatuves. Tāpēc mēs varam runāt par 

uzvedumā Mūsu Silvija debesīs teksts ar režiju savienojies smalkā mākslinieciskā procesā un rezultātā. publicitātes foto
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neatkarīgajiem teātriem, kas dzīvo “mis-
kastēs” un vienlaikus arī par to lielo bal-
to māju, ko sauc par Nacionālo operu. 
Būtība ir viena un tā pati: mēs varam gūt 
baudījumu, ja gars ir iekustināts, ap-
gaismots, ievibrēts. 

Runājot par izrādēm, kas tā vai citā-
di spēlējas ar teātra formām, tai skaitā 
par kustību teātri, jājautā, uz kurieni tās 
ved. Režisors meklē izteiksmes līdzek-
ļus, lieto tos dažādos veidos, bet būtībā 
nekas nenotiek. Tātad mēs sastopamies 
ar jau minēto jautājumu: uz kurieni šie 
meklējumi mūs ved? 

Šajā kontekstā gribu pieminēt kustī-
bas jeb dejas teātra izrādi Stundas. Šis 
darbs bija mēģinājums uzrunāt, pievēr-
šoties dažādām problēmām. Katra aina 
veidota savā paletē, ar dažādām krāsām 
zīmējot tēlu. Stundas bija mēģinājums 
radīt ainu, kas ir aktuāla gan Tev, gan pa-
šām aktrisēm, proti, meklēt atbildes uz 
jautājumiem, kas ir teātris, kas ir deju 
teātris, kādā veidā var uzrunāt skatītāju 
ar ķermeņa tehniku. Varēja izvērtēt da-
žādus paņēmienus, piemēram, ko bija 
iecerēts pateikt, rāpjoties pa virvi, lejot 
pienu, mētājot zemi… Skanēja arī vārds, 
īpašs humors, ko apjēdz jaunā paaudze, 
saskatot tajā vērtību. Humors, sāpes – 
viss ir savijies vienotā veselumā. 

Taču no visām kustību/ dejas teātra 
izrādēm, ko esmu redzējis, labākā, ma-
nuprāt, ir Pietiekami labs. Daži cilvēki 
teica, ka viņiem nebija pieņemama bal-
tā krāsa – tik tīra minimālistika, ka grūti 
veidot telpu. Baltā krāsa ir simboliska 
krāsa. Profesionālajā teātrī to nekad ne-
lieto. Vislabākā ir gaiši pelēkā krāsa ar 
izgaismojumiem. Bet, runājot par šo iz-
rādi, gribu pateikt, ka to ir veidojusi per-
sonība. Andrejs Jarovojs mēģina atrast 
kustības jeb plastiskās pasaules kontak-
tu ar publiku. Starp citu, tajās divās rei-
zēs, kad esmu skatījies šo izrādi, bija ļoti 
dažāda publika. Vienā – tā saucamā 
pirmizrāžu publika, otrā – Ģertrūdes ie-
las teātra skatītāji. Katrreiz pilnīgi cita 
atmosfēra: pirmoreiz – grūta, smaga, 
otrreiz – atsaucīga, jo skatītāji saprata to 
valodu, kas viņiem tika piedāvāta. Reži-
sors kustības/ dejas teātrī – tā mums ir 
vēl ļoti nepieredzēta lieta. Teātra reži-
sors veido kustības pasauli! Ja šis reži-
sors ir Jarovojs, tad visu cieņu Ģertrūdes 
ielas teātrim, jo viņš tur strādā jau vairā-
kus gadus un ir viens no nopietnākajiem 
cilvēkiem, kas nu ir piesaistīts arī šiem 
kustību teātra meklējumiem. 

Vai talantīgS VeikumS ir mākSla?
Maija Svarinska: Mani diemžēl neviena 
deju izrāde nav pārliecinājusi, it īpaši 
Stundas. Ar interesi esmu vērojusi tikai 
sniegumu Inside. Toties iepriekšējā se-
zonā ir tapis viens darbs, kuru es varu ar 
absolūtu pārliecību definēt kā projektu 
teātra izrādes paraugu. Tie ir Minga rēgi 
neatkarīgajā teātrī TT. Būtībā izrāde – 
šedevrs, spoža Laura Gundara režijas un 
aktierspēles pērle (padomā, pavasarī tie 
vēl bija tikai diplomandi – Laura Siliņa, 

Kristaps Ķeselis un Jurģis Spulenieks). 
Vērojumu un pārdomu dziļums ir 
smieklu vizuļu ieskauts, turklāt birst arī 
lamu vārdu virtenes, bet es smejos un 
“nešūmējos”. Minga rēgus droši varētu 
un varbūt arī vajadzētu rādīt Austrumei-
ropas valstīs, tādēļ, ka uztverta kopējā 
postpadomju telpas sāpe: kā un kāpēc 
izveidojusies sev un citiem nevajadzīga 
vientuļnieku paaudze.

Runājot par mākslas darbiem, neva-
ru neminēt Ināras Sluckas iestudējumu 
Zudušo laiku citējot. Pretstatā Laura 
Gundara uzvedumam šeit ir ļoti daudz 
izteiksmes līdzekļu, taču nekas nešķiet 
lieks, sākot ar tekstu un kinokadriem, 
viss pārliecina saturā, formā un gaisot-
nē.

Modris Tenisons: Jā, izrāde Zudušo 
laiku citējot mani pilnīgi pārliecināja, ka 
teātri var veidot arī tā. Interesants pie-
dāvājums, taču nedomāju, ka tas ir kaut 
kāds drosmīgs atradums vai pārstei-
gums. Tomēr Latvijas teātrī tāda parādī-
ba bija pirmo reizi. Izmantots plakanais 
ekrāns, bet tad man jājautā: kur ir šī ie-
cerētā saspēle? Kur dzīvais aktieris uz 
skatuves un filmētais aktieris, kur un kā 
nesavienojamais tiek savienots? Vienī-
gais, kas mani pārliecināja, ka šis ir veik-
smīgs atradums, – tas ir pelēkais apel-
sīns. Kad beigās paņēma apelsīnu un uz 
šķīvīša to pārgrieza, iekšā tas bija krā-
sains.

Vispār par iepriekšējā sezonā redzē-
to varētu teikt (ar Taviem vārdiem) – 
sīkstums, aizrautība ir vienreizēja, līdz 
ar to neapšaubāmi ir arī sava mēroga 
panākumi. Bija arī neprofesionāli spilg-
tas izrādes. Kā arī talantīgi pelēcīgas. 
Piemēram, Zudušo laiku citējot.

Maija Svarinska: Šajā kontekstā sev 
un Tev jautāju, kāpēc, piemēram, Indras 
Rogas izrāde Zojkina kvartira man ne-

šķiet mākslas darbs, lai gan daži visnotaļ 
manis cienīti kolēģi šo uzvedumu tieši 
tā arī vērtē. Es to uztveru tikai kā talantī-
gu veikumu, ne vairāk. Viss itin kā sa-
prasts, izdzīvots un apstrādāts, bet tās 
noslēpumainās auras nav. Man liekas 
tāpēc, ka Roga visu pārlieku “sakošļā” – 
gan kopējo ideju, gan konkrēto domu, 
gan tēla un metaforas vizualizāciju. Šā-
das ēdmaņas galējība bija Nacionālā te-
ātra izrāde Ideāls zaglis, taču arī iestudē-
jumā Zojkina kvartira es manu tos pa-
šus simptomus; Bulgakovs ir tā izķidāts, 
ka zūd veseluma būtība; gandrīz katrā 
ainā viss jau sen ir skaidrs, gribētos no-
rīt, bet nē – tas sakošļātais joprojām tiek 
valstīts pa skatuvi. Kļūst apnicīgi un zūd 
pēcgarša.

Modris Tenisons: Kā Tu jau minēji, 

žūrijā esmu pirmo reizi. Un pirmais 
brauciens bija uz Valmieru skatīties Zoj-
kinu kvartiru. Es satikos ar Valmieras te-
ātri pēc ļoti ilgiem laikiem. Ieraudzīju, 
ka ir notikušas lielas pārvērtības – ar 
skatuvi, kas tagad kļuvusi liela un vare-
na, ar skatītāju zāli, ar marmora grīdām. 
Man tas bija jauns piedzīvojums. No-
skatījos uzvedumu, un radās atziņa, par 
ko domāju gandrīz pēc katras redzētās 
izrādes. Proti: vai ir veidota ļoti dārga iz-
rāde, lai panāktu vēlamo rezultātu, vai 
arī tai ir pietrūcis naudas. Šajā konkrēta-
jā gadījumā jājautā: vai pietrūcis nau-
das, lai pieaicinātu vienu īstu romanču 
izpildītāju? Man likās nepiedodami, ka 
nebija uztverts tas īstais gars, ko mēs dē-
vējam par krievu romanci.

Taču vienlaikus man bija pārliecība, 
ka Valmieras teātris fantastiski labi strā-
dā kā komanda, un kopumā Zojkina 
kvartira ir viena no spilgtākajām, ievē-
rojamākām izrādēm pagājušajā sezonā.

Savukārt, runājot par Laura Gunda-
ra izrādi Minga rēgi, kuru Tu nosauci te-
ju par labāko izrādi, varu piekrist tam, 
ka to ir iespējams sūtīt uz jebkuru valsti. 
Tomēr šajā kontekstā es gribētu pievēr-
sties Nacionālā teātra izrādei Čīkstošais 
klusums, kuras veidošanā man bija ie-
spēja piedalīties. Vidējās paaudzes ak-
tieri nespēj pieņemt šo rupjo lamāša-
nos, jo viņiem tā nekad nav bijusi kultū-
ras sastāvdaļa. Jaunajai paaudzei šī kul-
tūra ir pilnīgi pieņemama un saprota-
ma. Tas nav ne labi, ne slikti. Kad teātris 
tevi pārliecina, ka runa ir par kaut ko pa-
visam citu, kad tu saproti, ka tie ir teātra 
mākslas ieroči, tu vari ar tiem arī rīko-
ties. Jaunie ir tie, kas to pieņem un sa-
prot. Viņiem tas ir organiski pieņemami. 
Toties vidējai paaudzei, lai spētu šos la-
mu vārdus lietot, ir vajadzīga griba ie-
krampēties aktieriskajā meistarībā. Šeit 

mēs sastopamies ar paaudžu jēdzienu.

režijaS Vīriešu trijotne
Maija Svarinska: Šajā kontekstā gribas 
vēlreiz pieminēt jaunos režisorus, kas 
intensīvi sākuši savu jaunrades ceļu. Šī 
paaudze, man liekas, jau ir nopietns ie-
guldījums Latvijas skatuves mākslā. Es 
šeit pieskaršos, tā sakot, vīriešu trijotnei 
– Valteram Sīlim, Vladislavam Nastavše-
vam un Elmāram Seņkovam.

Pašlaik visnoslēpumainākais vai, 
precīzāk, neparedzamākais man šķiet 
Valters Sīlis. Tas, ko esmu redzējusi abās 
iepriekšējās sezonās, pārsteidz ar diapa-
zonu. Es runāju nevis par žanra vai tē-
mas izvēli, bet par izrādes iekšējo apvār-
sni. Piemēram, darbi, ko Tu droši vien 
arī esi skatījies šajā gadā – Mārupīte 

VIDĒJĀS PAAUDZES AKTIERI 
NESPĒJ PIEŅEMT ŠO RUPJO 

LAMĀŠANOS
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(DDT) un Indrāni (NT).  R. Blaumaņa 
Indrāni ir samontēti šīs lugas dažādu 
laiku iestudējumu kaleidoskopā. Tādē-
jādi mēs vērojam teātra un latviešu dzī-
ves vēsturi, jo ikreiz taču tiek spēlēts tā, 
kā tobrīd dzīvo un jūt. Līdzīgi ir arī izrā-
dē Mārupīte. Trīs stundu garais ceļš gar 
Mārupītes krastu ir pilns negaidītības, 
kas atbilst režisora sociālajam uzstādī-
jumam. Līdz ar to mūsu uzmanība tiek 
pievērsta mūsdienās aktuālajām ekolo-
ģiskajām un sociālajām problēmām. 
Vienlaikus caur detaļu precīzu atlasi 
kļūst jaušama cilvēku dzīves vēsture, kas 
risinājusies Mārupītes krastos. Tātad, ja 
ne Latvijas, tad Rīgas cilvēku dzīves vēs-
ture. 

Vladislavs Nastavševs nenoliedzami 
arī ir talantīgs režisors, spilgts, izaici-
nošs, tāds, kas prot viegli apburt skatītā-
ju ar provokatīvu paņēmienu. Taču vi-
ņam piemīt, teikšu tā – aizraušanās 
simptomi. Proti, atradis interesantu, iz-
teiksmīgu paņēmienu, nepamana, kā 
tas sevi iztukšo, bet jaunu vietā nedod. 
Piemēram, jau daudzkārt suminātajā 
Jūlijas jaunkundzē svārstam piekārtā 
kalpone Kristīne. Sākumā liekas efektīgi, 
iespaido, ir par ko galvu lauzīt, domāt, 
dažs viņā saskata upuri, dažs eņģeli vai 
kādu citu esības simbolu... taču pama-
zām paņēmiens apnīk. Alvim Herma-
nim, piemēram, tas būtu beidzies ar 
kaut ko negaidītu, ar režisora uzsitienu: 
vai nu viņa būtu nokritusi, vai pazudusi, 

vai pēkšņi mierīgi iesaistītos dialogā, bet 
noteikti būtu bijis konceptuāls vēstī-
jums. Toties te gaidi, gaidi, un vienīgais, 
kas notiek, kļūst aktrises žēl. Diezin vai 
režisoram ir bijis vajadzīgs šāds efekts. 
Nastavševa režijai piemīt viena intere-
santa īpatnība. Viņam ir īpašas attiecī-
bas ar skatuves telpu. Viņš to jūt, ciena, 
viņš ar to ir uz “jūs” šā vārda cieņpilnā-
kajā nozīmē, proti, viņš meklē darbīgu 
telpas tēlu, gandrīz vai uztic tam galve-
no lomu, kā, piemēram, tai pašā Jūlijas 
jaunkundzē. Dēļa virzība pa apli – cik 
daudz tēlu dzimst, apspēlējot šo telpas 
apaļojumu. Lielisks atradums. Taču 
mēdz būt brīži, kad telpa šo pietāti pret 
sevi izmanto savtīgi, t.i., aprij kā režiso-
ru, tā aktierus. Izrādē Makbets telpa ir 
tik totāla, ka, visus aprijusi, galu galā pa-
ti kļūst tukša. Nevis tukšums, bet vien-
kārši tukša skatuve. Jā, talantīgs režisors, 
taču viņā jaušams kaut kāds apdraudē-
jums, kaut kas viņam pašam mokošs. 

Elmāram Seņkovam ir cits rakurss, 
teiktu, ka tas, kas ilgus gadus bijis rak-
sturīgs Alvim Hermanim. Viņš skatās 
acīs un meklē cilvēka, tautas un pasau-
les dvēseli. Vispār personības pilnvērtī-
ba visās šā vārda nozīmēs, manuprāt, 
mākslai ir patiesa dāvana, īsta brīvība. 
Mākslinieks spēj nevis savās sāpēs 
vaikstīties, bet citus, tā sakot, dziedināt. 
Un top gaisma. Tā jūtama gan pašā Seņ-
kovā, gan viņa izrādēs. Man jau tad vairs 
nemaz negribas fiksēt režisora kļūdas, 

kaut gan arī tās ir. Viena no tipiskākajām 
ir vairāki fināli vai paņēmienu nenoslī-
pējums, piemēram, izrādēs Meitenēs, In-
drānos, arī Raudupietē... Nastavševs, 
kaut ko interesantu atradis, noasina, pa-
dziļina, liek lietā un... aizmirst. Seņkovs 
– atrod, nopriecājas, aizraujas, piestrādā 
un... atdziest. Varbūt tādēļ Seņkova dar-
bos reizēm jaušams kaut kas studen-
tisks. Pagaidām tas nemulsina, bet pēc 
pāris sezonām tas var kļūt par traucēkli. 
Ceru, ka tā nebūs. Gaišie talanti parasti 
attīstībā ir brīvi.

Modris Tenisons: Kad es noskatījos 
Valtera Sīļa Leģionārus, biju šokā! Tā ņir-
gāties par skatītāja (maniem) stereoti-
piem. Ņēma un “izčakarēja” visus ma-
nus plauktiņus, un izdarīja to viegli, ro-
taļīgi. Iepriekšējās sezonas gaitā pārlie-
cinājos, ka tik spēcīgas izrādes tajā nav. 
Arī Voiceks nestāv ne tuvu. 

Pat atļaušos teikt, ka arī tagad nav iz-
rādes, kas spētu konkurēt ar Leģionā-
riem. Kad noskatījos Sīļa Indrānus, atkal 
jutos šokēts, apvainots, pazemots. Bet 
cita iemesla dēļ. Par to, ka izrāde ir no-
dzīta pagrabā, paslēpta, iespiesta kaut 
kādos dziļumos, pilnīgi neteatrālos aps-
tākļos. Nevarēju saprast, kāpēc teātris tā 
rīkojas ar Blaumani, kas neapšaubāmi ir 
pasaules līmeņa klasiķis. Bet Sīļa traktē-
jums man bija vairāk nekā pieņemams. 
Kā izmantota videoprojekcija, tās jē-
dzieniskais pienesums, asociatīvā pa-
saule – tas viss bija ļoti pārdomāti. Labs 

Vērojumu un pārdomu dziļums ir smieklu vizuļu ieskauts. jurģis Spulenieks (no kreisās), laura Siliņa, kristaps Ķeselis izrādē 
Minga rēgi teātrī TT. publicitātes foto
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aktieru veikums. Izrādi skatoties, var vē-
rot aktieru iekšējo darbību. Daudziem 
esmu jautājis: kāpēc šī izrāde nav uz Na-
cionālā teātra lielās skatuves? Atbildēja 
man vienu un to pašu: publika nenāks. 
Vai tiešām nenāks? Vai tiešām izrāde ir 
tik vāja? Vai pagājušās sezonas NT labā-
kā izrāde Voiceks ir labāka par Indrā-
niem? Viesrežisora veikums spēcīgāks 
par Sīļa? Nezinu, nezinu…

Bet Vladislavs Nastavševs man uzdā-
vināja labāko dāvanu Vecgada pēdējā 
vakarā. Nacionālā teātra izrāde Vecene 
arī “gāž gar zemi”. Mājupceļā mani aiz-
ķēra kolēģes teiktais: “Aiziešu mājās un 
paskatīšos, ko režisors ir paņēmis no au-
tora un ko izmainījis.” Es tikko kā biju 
veldzējies teātra brīnumā, guvis ganda-
rījumu no notikušās spēles un – še tev! 
Te varētu jautāt: vai iepriekšējās zināša-
nas, pieredze palīdz vai traucē piedzī-
vot, izbaudīt brīnumu? Šajā gadījumā es 
domāju par to, vai skatītājam ir jābūt 
kulturāli “apkaltam” vai arī viņš var at-
nākt un gūt baudu, neko nezinot par au-
toru, par kultūras slāni, par traktējuma 
iespējamībām utt. Runājot par Makbe-
tu, Tu pieminēji skatuves telpu. Bet man 
liekas, ka šajā iestudējumā ir atgadījies 
kaut kas savdabīgs, jocīgs, proti, režisors 
ir aprijis scenogrāfu. Šī apbrīnojamā 
scenogrāfija ir precīzi apspēlēta, un tās 
tukšums neradīja manī diskomfortu. To-
mēr droši vien tas ir tieši režisora no-
pelns, ka skatuve ir bijusi tik uzrunājo-
ša. Cits jautājums, kāpēc tas ir Šekspīrs, 
par kuru viņa varoni tiek runāts? Viena 

vai otra aina, kas tikusi veidota netradi-
cionāliem, neparedzamiem līdzekļiem, 
bija labs piemērs tam, kā var ļoti dažādi 
aktivizēt darbību. Visi līdzekļi ir pieņe-
mami, ja tu spēj uztvert attieksmi, ko re-
žisors raida no skatuves: vai tā ir gaiša 
vai garīgi piezemēta. Bet, atkārtoju, kon-
tekstā ar Makbetu rodas viens jautā-
jums. Tā arī nesapratu, kuru no varo-
ņiem režisors ir izvēlējies, kuru viņš gri-
bējis salīdzināt ar sevi. Runājot par 
Nastavševa Tumšajām alejām, uzsvēr-
šu, ka atkal saskatīju veiksmīgu teātra 
paraugu. Būtībā šeit mana galvenā atzi-
ņa ir, ka JRT aktieri spēj izpildīt visu, ko 
jebkurš režisors no viņiem prasa.

Pirmā Elmāra Seņkova izrāde, ko es-
mu redzējis, ir Viss par Rēziju. Atkal biju 
šokēts: izrāde dimants! Izrāde, kas ir bez 
dekorācijām, bez kostīma, pat atļaušos 
teikt, bez muzikāla noformējuma un bez 
horeogrāfijas, bet visas šīs sastāvdaļas 
tur bija. Tātad tas ir minimāliem finan-
siāliem līdzekļiem veidots uzvedums, 
šai ziņā kaut kas līdzīgs projektu teāt-
rim, un ir tapis bezgala skaists mākslas 
darbs. Pēc ilga pārtraukuma es atkal re-
dzēju Rēziju Kalniņu uz skatuves, un 
pats šis fakts, ka paņemts tik populārs 
cilvēks, savveida zvaigzne, ir brīnums, jo 
izrādē “spēlē” minimālie izteiksmes lī-
dzekļi ar aktierisko pretstatījumu. Man 
gribētos šo izrādi nominēt kā neparastu 
eksperimentu, kas atgādina man ļoti 
smalkas Imanta Kalniņa nošu līnijas jeb 
nošu kombinācijas. Režisors, kas pats 
bija uz skatuves, arī izmantoja dabisku 

paņēmienu – bija komentētājs. Māksla, 
kas tapusi gandrīz ne no kā. Pretstatā ci-
tai Dailes teātra izrādei Mēdeja, kur arī 
tika izmantoti minimāli izteiksmes lī-
dzekļi, kur arī spēlēja vairākām paau-
dzēm ļoti pazīstamā aktrise Lilita Ozoli-
ņa, taču tā izvērtās, man gribas teikt, ab-
solūti nepiedodamā teātra aktā.  

Elmāra Seņkova Raudupiete mani 
pirmām kārtām pārsteidza ar režisora 
un scenogrāfa sadarbību – drosmīgu un 
radikālu. Salīdzinot Zojkinu kvartiru ar 
šo izrādi, priekšroku man gribētos dot 
Raudupietei. Izteiksmes līdzekļi šeit ir 
izmantoti konsekventāk. Izrāde ir itin kā 
mazāka, nav izplesta, varbūt arī tādēļ ir 
ļoti kondensēta, labā līmenī uztaisīta un 
noturēta.

 Maija Svarinska: Bet zini, es savu-
kārt neesmu mierā ar to, ka Kabalas no-
slēpumi nav nominēti. Man šī izrāde 
šķiet dziļa un nebūt ne vienkārša. Māk-
slas darbs. Mazliet zinādama ebreju kul-
tūru, ieraudzīju daudzas interesantas 
sasauces ar to. Gundara Āboliņa “panto-
mīmas” vien ir ko vērtas. Tas diemžēl 
nav oriģināliestudējums, bet pārcēlums. 
Līdz ar to bija grūti iebilst tiem, kas tādēļ 
šo izrādi noraidīja. Bet Tu, liekas, ļoti vē-
lējies, lai būtu nominēti Gata Šmita Pir-
mie aplausi?

ViSelitārākaiS VeidojumS 
Modris Tenisons: Es runāšu par pirma-
jiem aplausiem Alvim Hermanim… Par 
lidojošiem čemodāniem… Man liekas, 
ka Hermaņa teātris ir neLatvijas teātris. 

Indrānos mēs vērojam teātra un latviešu dzīves vēsturi, jo ikreiz taču tiek spēlēts tā, kā tobrīd dzīvo un jūt. indrānu tēvs – Ģirts 
jakovļevs, Zelmiņa – anete Saulīte. Foto – gunārs janaitis
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Man liekas, ka viņš ir izcīnījis īpašu vie-
tu, un mēs nevaram šim teātrim piemē-
rot visas tās kategorijas, kuras līdz šim iz-
mantojām gan attieksmē pret repertuāra 
teātra izrādēm, gan pusrepertuāra vai 
projektu teātriem. JRT ir citā līmenī. Vise-
litārākais veidojums, jo tas balstās uz 
personībām, uz aktieriem. Protams, pa-
nākt tādu izaugsmi – tas ir brīnums. Es-
mu bijis ar šo kolektīvu saistīts izrādē Tā-
lāk. Alvis Hermanis man bija iedalījis Lu-
kas lomu – cilvēku, kas atnāk, sajauc gai-
su un pazūd. Bet es tā arī neuzkāpu uz 
skatuves. Neesmu aktieris. Tur es vēroju, 
cik JRT aktieri ir plastiski, viņi padodas 
veidošanai, viņi nav sacietējuši, viņi nav 
miruši, “не стали мраморные” (nav 
sastinguši marmorā – krievu val.). Bet ta-
gad šo teātri “liekam maliņā”.

Maija Svarinska: Runājot par JRT, 
protams, ir jautājums, kas gaida šo teāt-
ri. Diezin vai Alvim Hermanim taisnība, 
apgalvojot, ka tad, kad režisori iestudē-
dami braukā apkārt, galvenais jebkuram 
teātrim ir trupas kvalitāte. Tas nenolie-
dzami ir ļoti svarīgi, bet ne galvenais. 
Galvenais, manuprāt, – tā joprojām ir 
teātra “galva”. Valsts repertuāra teātrī. 
Cita lieta, ka “galvas” mainās. Direktors 
tagad ir tas, kas vada teātri gan pa finan-
šu, gan pa mākslas sliedēm. Ja direktors 
ir kā tēvs vai māte, trupa droši vien var 
justies mierīgi. Stipra trupa. Taču domā-
ju, ka bez īsta mākslinieciskā vadītāja iz-
augt jaunai trupai un turklāt vēl tikpat 
elitārai kā, teiksim, JRT, ir grūti vai gan-
drīz neiespējami.

Modris Tenisons: Man gribas kliedēt 
Tavas ilūzijas par to, ka tas ir gandrīz ne-
iespējami. Tas nav iespējams. Bet par 
“galvas” maiņām… Nezinu, vai tā ir lai-
ka prasība. Mēs redzam, ka ārzemēs tas 
ir tāds politisks paņēmiens, mūsu laika 
nenoliedzams fakts, top jauni veidoju-
mi, līdz ar to jauni rezultāti. Pie mums 
Nacionālais teātris arī ir konkrēts pierā-
dījums šai, tā sakot, jaunajai tehnoloģi-
jai. Ir ļoti labi rezultāti, ir arī izrādes, ku-
ras nav līdz galam nostrādātas.  

Maija Svarinska: Direktora Ojāra 
Rubeņa laikā šeit izaugusi teicama jau-
no aktieru trupa. Vispār  šis teātris ir sa-
vā veidā pirmrindnieks, par to liecina 
kaut vai lielais nomināciju skaits pēdē-
jās sezonās. Īsta radošo meklējumu 
daudzveidība, sākot ar lugu un režisoru, 
beidzot ar iestudējuma žanru un stilu. 
Bet, zini, kurš, manuprāt, mēģina ap-
steigt Rubeni? Herberts Laukšteins. Daž-
brīd sanāk. Nav nejaušība, ka vairākkārt 
šā teātra darbi tiek nominēti kā gada iz-
rādes. Viņiem arī ir perfekts jauno aktie-
ru ansamblis. Starp citu, domāju, ka 
Daugavpils teātris tāpat gatavojas parā-
dīt, uz ko ir spējīgs. Brīnišķīgs jauno ak-
tieru ansamblis teju teju ienāks arī 
M. Čehova Krievu teātrī, un, ja kāds no 
mūsu jaunajiem režisoriem nāktu vi-
ņiem līdzi un bezbailīgi ieņemtu “gal-
vas” vietu, teātris varbūt no jauna spētu 
radoši atmirdzēt. 

Modris Tenisons: Visveselīgākā gai-

sotne, manuprāt, pašlaik ir Liepājas te-
ātrī. Nacionālais teātris un Liepājas te-
ātris nenoliedzami ir dažādās kategori-
jās. Taču man ir tāda sajūta, ka Liepājas 
teātra potenciāls ir lielāks. Kaut gan pē-
dējos gados Nacionālais teātris ir pierā-
dījis, ka var ļoti intensīvi virzīties uz 
priekšu. Atļaušos teikt, rūpnīcas sajūta. 
Taču kad tiek ražota laba prece, rodas 
arī brāķis. Bet Liepājas teātris, kur arī ir 
jauns aktieru kolektīvs, man šķiet vairāk 
izsalcis pēc darbības, labiem režisoriem, 
ko piegādā teātra vadītājs, un pēc dažā-
diem žanriem. Nacionālais teātris visu 
laiku ir strādājis šādā virzienā, varbūt 
tāpēc tas šodien jau uzrāda, ja ne stag-
nāciju, tad… Šī stabilitāte sāk dot savu 
pēcgaršu. 

Toties Valmieras teātris, manuprāt, 
dzīvo pilnasinīgi. Šeit nevaru neminēt 
Feliksa Deiča izrādi Mežainis, kuru ska-
toties, bija sajūta, ka ir strādājuši vismaz 

četri ļoti labi horeogrāfi un vismaz divi 
psihologi, jo izrāde bija apbrīnojami pre-
cīza savā kustības izpausmē. Pēc izrādes 
biju ļoti pārsteigts, uzzinot, ka horeogrā-
fa vispār nav bijis. Es nodomāju, ka uz-
tamborēt tik smalku uzvedumu spēj ti-
kai Deičs. Un tikai ar Valmieras kolektī-
vu. Tur, kā jau teicu, ir īpaša gaisotne. 
Maija Svarinska: Bet Dailes teātris ir 
vienpatis. Starp citu, Oņegins man ne-
maz nešķiet tik izteikta komercizrāde. 
Tajā, manuprāt, attīstās krievu klasikas 
iemīļotā liekā cilvēka tēma. To uztvēru 
gan teksta uzbūvē, gan režijā. Šajā izrā-
dē Oņegins cieš no nevajadzības un 
smeldzes, no vientulības un sapratnes 
trūkuma. Cieš arī Puškins. Jā, ģeniālais, 
visu atzītais dzejnieks, kā zināms, daudz 

ir cietis. Kad Puškins, būdams ievainots, 
tika atvests no divkaujas un noguldīts, 
viņš teica: ”Я жить не хочу.” Tā brīža 
liecinieki pievērsa uzmanību šai princi-
piālajai vārdu kārtībai: “Dzīvot negribu.” 
Puškins izteica to, ko, iespējams, bija ga-
diem ilgi slēpis. 

Modris Tenisons: Dailes teātra izrā-
de Ļaujiet izšaut! bija mans pirmais ie-
spaids par režisoru Dž. Dž. Džilindžeru, 
jo līdz tai neko no viņa darbiem nebiju 
redzējis. Pēc tam iepazinos ar viņa uzve-
dumiem Valmieras un Liepājas teātrī. 
Sezonas beigās manī ir nostiprinājusies 
sajūta, ka Džilindžers vairs nav Dailes 
teātra vadītājs. Viņš ir režisors Liepājā 
un Valmierā. Runājot par Dailes teātri, 
redzu – aktieri ļoti profesionāli spēlē, 
prasmīgi darbojas, veikli izmanto meis-
tarības paņēmienus, bet tas mani ne-
kustina. Tāpēc, ka viņi nedzīvo procesā, 
viņi visu atspēlē. Viņi atrunājas. 

Taču viena izrāde, proti, Mārtiņa Ei-
hes Eņģeļi Amerikā mani gan pārstei-
dza. Tas pats kolektīvs, tie paši jaunie un 
vecie aktieri, bet viss strādā, verd, kus-
tas. Harijs Spanovskis, piemēram, bija 
vienkārši fantastisks, tāpēc gribēju viņu 
virzīt par gada aktieri. Taču, kad aizgāju 
uz izrādi pēc diviem trim mēnešiem, par 
nožēlu viss bija apdzisis. Jā, dažreiz jau-
tāju sev – vai var izdegt vesels teātris? Vai 
tā ir likumsakarība, ka tikai jaunie – kā 
meteorīti krīt. Varbūt sirmas galvas, caur 
tumsu ejot, ceļu rāda? Zvaigžņu lietus 
rudenī. Bet teātra kolektīvs izdedzis! Iz-
rādes izpārdotas, skatuves meistari tur-
pina spīdēt, bet skatītāji guļ atvērtām 
acīm. Vispār – cik mums ir režisoru, kuri 
ved skatītāju... kaut kur!? 6

MAN LIEKAS, KA HERMAŅA 
TEĀTRIS IR NELATVIJAS TEĀTRIS

Eņģeļi Amerikā. rojs m. kons – Harijs Spanovskis, džozefs porters pits – ivars auziņš. 
Foto – jānis deinats
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Augusta Strindberga “Tēvs” un Henrika Ibsena 
“Tautas ienaidnieks” Jaunajā Rīgas teātrī

IEVA STRUKA

Process

aunais Rīgas teātris 
nevar sūdzēties par 
krievu klasiskās un 
mūsdienu literatū-
ras īpatsvaru, skan-
dināvu jaunā drāma 
līdz pagājušās – 

2012./2013. gada sezonas – izskaņai pār-
stāvēta mazāk, tomēr nu repertuārā 
gandrīz vienlaikus parādījušies divi dar-
bi. Talsu ielas zālē tiek spēlēts Māras Ķi-
meles iestudētais zviedru dramaturga 
Augusta Strindberga t.s. naturālisma pe-
rioda Tēvs (1887). JRT Mēģinājumu zālē 
– Alvja Hermaņa iestudētā norvēģu dra-
maturga Henrika Ibsena tāda paša pe-
rioda luga Tautas ienaidnieks (1882).

No dramaturģijas viedokļa sarežģī-
tāku uzdevumu izvēlējusies Māra Ķime-
le – lugas Tēvs galvenais varonis Ādolfs 
(lugā Rotmistrs), kas uzticēts Gundaram 
Āboliņam, kaut kādā mērā iemieso pasī-
vu, ārēji inertu būtni, kas reflektē uz vi-
siem ārējiem kairinājumiem, jo īpaši 
sievas Lauras iniciētām aktivitātēm, ar 
savām nervu šūnām, psihi un sirdi. Ra-
cionālā prāta dominante, prasmes kal-
kulēt vairākus gājienus uz priekšu, spēja 
nereaģēt uz savas rīcības sekām, lai ne-
zaudētu no redzesloka nosprausto mēr-
ķi, piemīt sievietei, nevis vīrietim. Pro-
tams, zinot Strindberga saasināto jūtī-
gumu attiecībā pret sievietēm, uztverot 
tās kā vīrietim neizbēgamu elli tepat, ze-
mes virsū, jāsecina, ka sievietes „pārā-
kums”, vienalga, sakņojas tās aprobežo-
tībā un šaursirdībā, kamēr vīrietis ir vā-
jāks tālab, ka cēlāks. Ibsena lugā Tautas 
ienaidnieks sieviete ir sava vīra balsts, 
bet viņas viedoklis divu principu sa-

dursmē nevienam no tajā iesaistītajiem 
vīriešiem, kuri turklāt ir brāļi, nav sais-
tošs. Lai gan – pirms tam tapušas lugas 
Leļļu nams, kas pasaules mērogā iezīmē 
jaunu skatapunktu uz sievieti un viņas 
patstāvību domās un spriedumos, un 
Spoki, kurā savukārt parādās mērogs un 
spēks, ar kādu sieviete, kaut arī izmisu-
ma dzīta, spēj pretoties liktenim.

Šķiet, ka arī motivācija, ar kādu abi 
darbi ienākuši JRT repertuārā, ir dažāda 
– Māra Ķimele pārliecinoši turpina mek-
lēt cilvēka gara spēka un trausluma ro-
bežas, tiecoties izprast cilvēku kā Dieva 
radību. Alvis Hermanis (izsakot šo ap-
galvojumu, balstos arī paša režisora pa-
ziņojumos presē pirms pašvaldību vēlē-
šanām un pēc tām, kur viņš uzsvēra in-
tervijā pausto atziņu ciešu saikni ar izrā-
des vēstījumu) Latvijas un Eiropas poli-
tisko notikumu kontekstā pētī cilvēku 
kā paša radītu fenomenu. Krievu kultū-
ras koordinātēs varētu teikt, ka Ķimele 
runā par Dievcilvēku, kamēr Hermanis 
par Cilvēkdievu, turklāt Ķimele savu va-
roni – G. Āboliņa Ādolfu piepaceļ līdz 
šim statusam, likdama viņam caur cie-
šanām sasniegt jaunu garīguma līmeni, 
bet Hermanis – savu varoni Tomasu 
Stokmani Viļa Daudziņa intelektuālajā 
izpildījumā „novelk” līdz realitātei aiz 
šodienas JRT sienām, liekot skatītājiem 
pašiem atbildēt uz jautājumu – kam de-
mokrātijā (kā valsts iekārtā) ir taisnība: 
vairākumam jeb masai vai mazākumam 
jeb atsevišķu indivīdu kopumam un/vai 
pat vienai personībai. Lai neizklausītos, 
ka Hermanis kaut ko „piezemē”, tātad 
dara kaut ko sliktu, pēdējo palīgteikumu 
noteikti var lasīt arī tā: Hermanis šodie-

nas Latvijas politikā aktuālo jautājumu 
par taisnības piederību vairākumam vai 
mazākumam paceļ līdz Ibsena varoņa 
Tomasa Stokmaņa dilemmai – patiesība 
ir interesanta tikai kā dramaturģisks 
konflikts mākslas darbā, nevis dzīvē, jo 
viens no kapitālisma stūrakmeņiem ir 
„komercnoslēpums” un  peļņa.

Abas izrādes ir būvētas pēc līdzīgiem 
spēles noteikumiem – tie ir kamerstila 
iestudējumi, meklējot atbilstošu skatu-
ves valodu konkrētā mērķa sasniegša-
nai, proti, vēstījuma precīzai pārraidei. 
Māra Ķimele izvēlējusies «ceturtās sie-
nas» principu un precīzu laikmeta atda-
rinājumu scenogrāfijā un kostīmos (Rū-
dolfs Bekičs un Kristīne Jurjāne). Skatu-
ves telpa ir viesistaba, aiz sofas, uz kuras 
Ādolfs mēdz atlaisties pārdomām, viņa 
meitai ir labu labā slēptuve. Kad atveras 
nelielas durvis, mums redzama ir arī da-
ļa viņa darba kabineta, savukārt telpas 
galā atrodas neliela oranžērija, gar kuru 
var tikt uz ārdurvīm un citām istabām. 
Alvis Hermanis darbību pārceļ šodienā 
un kā scenogrāfs piedāvā trīs biroja tel-
pas, Tomasa kabinetu mēs vērojam caur 
raupji izlauztas sienas fragmentu, re-
dakcijā notiekošais redzams caur stiklu, 
zāle kapteiņa Horstera namā, kur To-
mass Stokmanis saka uzrunu, patiesībā 
ir halle starp pirmajām divām. Funkcio-
nē klēpjdatori un mobilie telefoni, Stok-
maņa mantas izrādes finālā sapakotas 
kartona kastēs un aplīmētas ar līmlen-
tu.

Kaut arī abas izrādes sava vēstījuma 
centrā izvirza neviennozīmīgi vērtēja-
mas situācijas, konfliktus un problēmas, 
man precīzāka liekas Māras Ķimeles iz-

VIENS MUĻĶIS, 
DESMIT GUDRO
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rāde. Kāpēc tā?
Pirmām kārtām, kā jau minēju, tās 

centrā Strindberga varonis, kurā jau pats 
autors iezīmē Dievcilvēka vaibstus, lie-
kot viņa sirdij būt stiprai un vājai vien-
laikus. Viņa mīlestība uz meitu, viņa ti-
cība ētiskai hierarhijai, ģimenei, profe-
sionālai karjerai zinātnē utt., iespējams, 
pateicoties tieši Gundara Āboliņa cilvē-
ciski siltajai dabai, ir atbruņojoša. Un 
vienlaikus, izrādās, ar to ir par maz, lai 
būtu iespējama harmonija, ja tuvākais 
cilvēks ar visiem šiem jēdzieniem saprot 
ko citu un arī izpratne par taktiku mērķa 
sasniegšanai atšķiras. Kad Ādolfs ir at-
zīts par garīgi nepieskaitāmu, viņa mie-
sas ietērptas trakokreklā, ko viņam uz-
velk auklīte, jo „vairākumam”, vistica-
māk, ir taisnība, viņa sirds neiztur. Šo si-
tuāciju „vispārinot”, nākas domāt par 
objektīvās īstenības relativitāti – arī ār-
prāts un būšana pie pilna saprāta ir pa-
rādības, kas neeksistē pašas par sevi, to, 
ko tu pats definē par realitāti, cits, iz-
mantojot tās pašas valodas tos pašus 
vārdus, var pasniegt kā pretējo bez īpa-
šas piepūles. Ķimeles uzmanības lokā šī 
problēma nenonāk pirmoreiz, lai atce-
ramies kaut visvienkāršāko piemēru – 
D. Vosermana Kur dzeguze ligzdu vij  
Valmieras teātrī 1984. gadā – tomēr 
Strindberga Tēva gadījumā tā ir īpaši ci-
niska, jo Ādolfu par ārprātīgu pasludina 
paša sieva un paša bērna māte. Turklāt 
ar būtībā „nevainīgu” mērķi – vienper-
soniski noteikt un veidot meitas nākotni 
tik ilgi, cik vien iespējams, un būtībā 
„nevainīga” iemesla dēļ – kādā brīdī mī-
lestība uz vīru ir vienkārši beigusies, iz-
sīkusi. Sieviete „bez mīlestības” spēj iz-

kalkulēt vairākus gājienus uz priekšu, kā 
atbrīvoties no vīra, vienlaikus saglabājot 
iespēju dzīvot no viņa naudas, bet ne-
spēj saskatīt, kā zūd viņas pašas cilvēcī-
ba. Arī Sandra Kļaviņa šai partnerībā ar 
Gundaru Āboliņu strādā filigrāni, šķie-
tami skopiem ārējiem līdzekļiem atklā-
jot mežonīgu egocentrismu, kas baro vi-
ņas iztēli un sagādā zināmu baudu. Lau-
ras atriebības vilciens ripo lejā no kalna, 
uzņemdams aizvien lielāku ātrumu, un 
prāts drudžaini strādā, pārvērzdamies 
sava veida neprātā. Rezultātā „pēc tek-
sta” ārprātīgais kļūst aizvien apgarotāks 
un viedāks, bet „gudrā” rīkojas pilnīgi 
neprātīgi. Šī paradoksālā un nežēlīgā sa-
spēle šķiet tik radniecīga Strindberga 
garam un Māras Ķimeles talantam ielū-
koties tādās dzīlēs, kur patīkami un in-

teresanti ienirt tikai mākslas darbā. Abu 
divkaujai pa vidu virpuļo maza bērna 
priekšautiņā tērptā Janas Čivželes Berta, 
kura nospēlē vienu vienīgu, bet patiesu 
emociju – mīlestību uz abiem vecākiem. 
Un tieši viņa piešķir šai drāmai traģēdi-
jas mērogu, jo nekas šai pasaulē nav 
bērna asaras vērts, kā teicis vēl viens 
„trakais” – Dostojevskis.

Psiholoģiski vienplākšņains, varbūt 

tāpēc, ka labi atpazīstams šodienas pa-
saulē, ir Tautas ienaidnieks, tomēr neba 
psiholoģija ir tā, kas interesējusi režiso-
ru Alvi Hermani. Kā viņš pats norādījis, 
teātris var būt nozīmīga tribīne sociāli 
aktuālu jautājumu risināšanā, un viņa 
iecere šoreiz bijusi politiskais teātris, 
reflektējot par to, kas notiek ar demo-
krātiju kā valsts pārvaldes formu, kurā 
balsstiesības, kas dotas visiem, nosaka 
arī mazākuma (jebkurā no jautājumiem) 
nākotni. Viens objektīvs trūkums izrādei 
ar šādu virsuzdevumu piemīt – tai ne-
drīkstēja būt izvēlēts kamerstils, kas ne-
izbēgami samazina jau tā nelielo teātra 
apmeklētāju loku (salīdzinot ar Latvijas 
iedzīvotāju un balsstiesīgo skaitu) līdz 
izmeklētai un attiecīgi labi situētai sa-
biedrībai. Respektīvi, mazākumam, ku-

ra labā tad arī režisors uzstājas, kad izrā-
des norisi pārtrauc vēršanās pie publi-
kas. Bet „intelektuālais” mazākums jau 
tāpat apzinās šo demokrātijas mīnusu – 
būt vienmēr mazākumā un nespēt ie-
tekmēt nozīmīgus sabiedriskus proce-
sus, kamēr netiek mainīts sabiedrības 
izglītošanas princips, ceļot vispārējo in-
telektuālo līmeni, kritisko domāšanu, 
pilsonisko apziņu. No otras puses, reži-

VARĒTU TEIKT, KA ĶIMELE RUNĀ 
PAR DIEVCILVĒKU, KAMĒR 

HERMANIS PAR CILVĒKDIEVU

Sandra kļaviņa (laura) partnerībā ar gundaru āboliņu (ādolfs) izrādē Tēvs strādā filigrāni. Foto – kristīne jurjāne
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sors, apturēdams darbību un pēc Toma-
sa Stokmaņa runas likdams Andra Keiša 
spēlētajam pilsētas mēram Pēterim 
Stokmanim vērsties pie publikas ar šo 
filosofisko jautājumu par mazākumu un 
vairākumu, kam pieder taisnība, neap-
spēlē šī jautājuma vēl vienu aspektu – 
tie, kas, vairākuma izvēlēti, sakoncentrē 
savās rokās varu, arī automātiski kļūst 
par mazākumu. Turklāt nebūt ne inte-
lektuālu. Un šī varas mazākuma intere-
ses atšķiras no intelektuāļu mazākuma 
interesēm, pirmām kārtām izslēdzot no 
saraksta lielāko apdraudējumu – sabied-
rības izglītošanu, kritisko domāšanu un 
pilsonisko apziņu. Atbildes, ko darīt, nav 
ne izrādes varoņiem, ne skatītājiem, ne 
režisoram, kurš pēc izrādes atzina, ka 
„politiskais teātris Latvijā ir izgāzies”... 

Šai atziņai grūti piekrist, jo latviešu 
režisors Valters Sīlis kopā ar dramaturgu 
Jāni Balodi,  tiesa, tikpat šauru auditori-
ju, tomēr ļoti pārliecinoši, izmantojot 
ironiju un tiešu valodu, ir uzrunājuši nu 
jau ar vairākām aktivitātēm (Visi mani 
prezidenti, Leģionāri, Nacionālais attīs-
tības plāns, Mārupīte), bet, ja Alvis Her-
manis ar šiem vārdiem domāja „Ēzopa 
valodu”, caur kuru runāt par sociāli sā-
pīgām tēmām, tad varbūt taisnība ir arī 
viņam. Tās laiks ir pagājis. Un ne jau at-
celto robežu jebkurā no jautājumiem 
dēļ, bet tādēļ, ka „Ēzopa valodas” izprat-
nei vajadzīga vēl izsmalcinātāka uztve-
re, jo ironija ir tikai viena no balsīm, kas 
veido zemtekstu, tātad nepieciešams zi-
nāms intelekts un iztēle, kura, noplici-

not humanitāro izglītību, vairs netiek 
trenēta. 

Par zināmu režisora skepsi pret pub-
likas gatavību uztvert viņa iecerēto vēs-
tījumu liecina ne tikai izvēlētā spēles 
telpa, bet arī būtiskie teksta īsinājumi, 
reducējot lugu līdz viencēlienam, kurā 
no Ibsena vēlmes sabalansēt psiholoģis-
ku ģimenes drāmu ar sociāli asu vēstīju-
mu palikusi vien sižeta shēma – kūrorta 

saindētais ūdens un divu brāļu Stokma-
ņu un Tomasa sievastēva, Ģirta Krūmi-
ņa atveidotā Mortena Hjīla, atšķirīgā re-
akcija uz šo faktu. Gan Ķimeles Tēvs un 
tajā precīzi atklātā robeža starp saprātu 
un neprātu paša un citu acīs, gan tas, kā 
pirms pāris gadiem Tomasa Stokmaņa 
lomu Valmieras drāmas teātrī Feliksa 
Deiča režijā spēlēja Tālivaldis Lasmanis, 
liek domāt, ka Tautas ienaidnieka redu-
cēšanai līdz politiskam teātrim atņem 
vienu būtisku tēmu, bez kuras Tomasa 
Stokmaņa loma nevar kļūt par „atslēg-
tu”. Proti, Ibsena lugā Tomasam nav do-
mubiedru, ja par tādu neskaita sievu, 
kas tiklab piekrīt vīram mīlestības vārdā, 

nevis tāpēc, ka patiesi domā tieši tāpat. 
Vēršoties pie publikas un iesaistot to 
diskusijā, Tomasam tiek dota iespēja do-
mubiedrus atrast, kas izslēdz viņa kā in-
divīda nonākšanu robežsituācijā, kurā 
patiesība un saprāts kļūst relatīvi. Savu-
laik Deiča izrādē Tālivalža Lasmaņa To-
mass savas vēsturiskās runas laikā no 
minūtes minūtē skatītāju acu priekšā 
aizvien vairāk aptvēra, ka viņa patiesība 

citu acīs kļūst par neprātu un, jo precī-
zāku izteiksmi viņš meklē citu pārlieci-
nāšanai, jo tuvāk viņš ir brīdim, kad tiks 
pasludināts par jukušu – viņš palika 
viens aci pret aci ar pūli, kurā nebija lie-
cinieku un domubiedru. Un šis balanss 
uz ārprāta robežas radīja izrādei pievie-
noto vērtību un tieši tādu pašu „aktuali-
tāti”, kuru nenācās paskaidrot presē, – ja 
tev nezināmu iemeslu dēļ visa pasaule 
sniega apzīmēšanai lietos vārdu „karsts”, 
tavs viedoklis par sniegu kā par aukstu 
tevi padarīs par nenormālu. Būdams 
vienīgais saprātīgais, tu pārvērtīsies iz-
raidītajā. Tāda, lūk, demokrātijas patiesā 
seja. 6

VARAS MAZĀKUMA INTERESES 
ATŠĶIRAS NO INTELEKTUĀĻU 

MAZĀKUMA INTERESĒM

alvis Hermanis savu varoni tomasu Stokmani Viļa daudziņa intelektuālajā izpildījumā „novelk” līdz realitātei aiz šodienas jrt 
sienām. pēteris Stokmanis – andris keišs. Foto – gints mālderis
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odziest gaisma 
un zāle grimst 
krēslā, kamēr uz 
paneļiem skatu-
ves priekšplānā 

vai arī tilla ekrāniem parādās pirmās 
melnbaltās kustīgās bildes. Projicējošais 
(apgaismojošais) sākums pakāpeniski 
pārtop projicējošā turpinājumā līdz pat 
izrādes beigām, un tā ir viena no uzska-
tāmākajām līdzībām starp pēdējiem 
trim režisores Ināras Sluckas veidota-
jiem teātra iestudējumiem. Zudušo lai-
ku citējot, ... bagātā kundze ... Nacionā-
lajā teātrī un Dauka Latvijas Nacionāla-
jā operā ir darbi, kuru specifiskais vēr-
sums ir saistīts ar kino attēlu un tā pro-
jekcijas īpašībām.

Kino ilūzija ir galīga, līdzīgi kā manis 
rakstītais, kas nevar kalpot par trīs izrā-
žu recenziju – kaut vai tāpēc, ka tās sav-
starpēji ir gluži atšķirīgas, un arī tāpēc, 
ka joprojām teātrī jūtos svešādi, līdz ga-
lam nezinot, kā to skatās vai saprot. 
Daudz vairāk šeit rakstītais var izrādīties 
mēģinājums spriest par teātra un kino 
savienības ontoloģisko pusi.

Režisores pievēršanos kino un tā ie-
saistīšanu savās izrādēs jau var novērtēt 
tādēļ vien, ka teātris pie mums ir popu-
lārāks par latviešu kino un noder katrs 
atgādinājums, kas skatītājus spēj tuvi-
nāt septītajai mākslai. Bez tam šim atgā-
dinājumam ir savs intelektuālais saturs, 
jo izrādes visumā pievēršas kino tradīci-
jai, kas jau ir labi aizmirsta vai vispār 
nav zināma. Domāju, prustiskais Zudu-

šo laiku citējot nosaukums ir kā norāde, 
ka režisore savās izrādēs apzināti citē ki-
no atmiņas vai sapņus. Tomēr viņa to 
nedara tikai mizanscēnā, kas Latvijā ir 
bijis pa reizei lietots paņēmiens, viņa 
neizmanto real–time kameru, kas tūlīt 
pat uz ekrāna rāda blakus notiekošo; sa-
vos darbos režisore izvēlas citēt ļoti 
skaidrus kino valodas elementus. Tomēr 
tieši daudzie, veiksmīgi izmantotie ele-
menti, tostarp filmiski montāžiskās at-
tiecības starp režisores veidotajām ai-
nām, gaismu partitūra, scenogrāfija, kas 
kopā ar tēlu kostīmiem saglabā agrīna-
jam kino tik raksturīgo melnbaltumu un 
beigu beigās arī reālkino epizodes ekrā-
nos rada maldīgu kino klātbūtnes efek-

tu. Maldīga tā ir tikai viena iemesla dēļ – 
skatītājam kino var pastāvēt tikai kā 
gaismas vairogs viņa priekšā, kļūstot par 
vienīgo attālināto realitāti, kurā dzīvot 
visu atlikušo laiku kinoteātrī. Tāpēc jau 
kino attēls tā pa īstam atklājas tikai tum-
sā, jo neredzamais mums apkārt liek 
mums ticēt, ka tas nepastāv.

Projekcijas visās trīs izrādēs kļūst ne 
vien par scenogrāfijas, bet arī dramatur-

ģijas smagsvaru. Attaisnojums Daukā ir 
koncertuzveduma tukšums, ko var aiz-
vietot ar stāstošiem attēliem, palīdzot 
skatītājam sekot nemaz ne vieglajai 
Andra Dzenīša mūzikai. Šajā ziņā Dau-
ka ir pilnībā nošķirama no pārējām 
Sluckas izrādēm, jo varoņu – dziedātāju 
klātbūtne šeit ir ļoti diskrēta, un kā sav-
dabīgi operas rēgi tie slēpjas kino ēnu 
aizsegā. Tikmēr Katrīnas Neiburgas mul-
timediālie līkloči mūs ved cauri Sudraba 
Edžus traģismam, un tos labi topografē 
Kārļa Vērdiņa teksti, kas kā filmas zem-
titri šoreiz redzami skatuves augšpusē. 
Varoņi atdzīvojas tikai retumis, tāpēc arī 
netraucē filmas skatīšanās nepārtrauk-
tību, līdzīgi, kā to panāca Bils Viola Tris-

tāna un Izoldes iestudējumā Parīzes 
Bastīlijas operā. 

Līdzīgu ceļu režisore mēģinājusi iet 
arī iepriekš, sekojot Dika Stīvena scenā-
rista gaitām Zudušo laiku citējot. Daļa 
iestudējuma jau iepriekš tikusi nofilmē-
ta film noir stilistikā, un nu ik pa brīdim 
ielaužas izrādes realitātē. Materiālu tam 
nodrošinājuši Latvijā pazīstami kino-
mākslinieki Uldis Jancis un citi, turklāt 

NEPIEDERĪGAIS 
LAIKS

DĀVIS SĪMANIS

PROJEKCIJAS KĻŪST NE VIEN PAR 
SCENOGRĀFIJAS, BET ARĪ 

DRAMATURĢIJAS SMAGSVARU

Ināras Sluckas “Zudušo laiku citējot”,  
“...Bagātā kundze...” Nacionālajā teātrī un  

“Dauka” Latvijas Nacionālajā operā
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augsti vērtējamā stilizācijas līmenī, kas 
film noir sakarā nemaz nav bieža parā-
dība. Turklāt filma Vientuļā vietā / In a 
Lonely Place (Nikolasa Reja radītais kino 
šedevrs) noteikti nav parasts paraugs, 
kam sekot, jo, līdzīgi kā Sluckas izrādē, 
kino šeit tiecas šķērsot pats savas robe-
žas – Hamfrija Bogarta attēlotā rakstnie-
ka/scenārista apziņa visu laiku balansē 
starp realitāti un filmas izdomājumu. 
Melnbaltais filmas attēls savā veidā 
kļūst par iestudējuma dramaturģisko 
vadmotīvu, jo lēmums par to, kas tad ir 
svarīgāks – kino vai teātris – apzināti ne-
tiek izdarīts. Lai gan atrodamies fiziski 
tuvu izrādes aktieriem uz skatuves, film 
noir attēls ņem virsroku un ar savu ēnu 
pasauli, ar saviem neliešiem un cilvē-
kiem, kuriem galu galā neklāsies pārāk 
labi, pasvītro varoņu atsvešinātību – iz-
rādē iekodēto le suicide egoiste vai ek-
sistenciālistisko sapni par apspiestu 
realitāti, kas mūs vienmēr atstāj vienus 
pašus.

Film noir vai arī Rīgas faktūrisms no 
Leonīda Leimaņa Pie bagātās kundzes ir 
tēli, kurus tikpat kā neviens neatpazīst, 
tāpēc jo vieglāk tiem kļūt par efektīgiem 
scenogrāfijas instrumentiem. Kino sce-
nogrāfiskā funkcija dominē pār pārē-
jām, jo izrāde uzvesta uz Lielās zāles 
skatuves, tālu no skatītāju „aizsniedza-
mības”. Šeit kinematogrāfiskums cieš no 
aktieru anonimitātes, jo tiem vienkārši 
atņemta tuvplāna, detaļu vai savstarpē-
jas reakcijas iespējas. ... bagātā kundze 
... Ingas Misānes Emma Kārkls vairs nav 

Līga Liepiņa no filmas, jo pat ar vislabā-
ko redzi apveltīts skatītājs nespēj skaidri 
saskatīt viņas mīmiku un reakcijas deta-
ļas, tāpēc viņai agresīvi jāpārvietojas pa 
skatuvi, jākustas kopā ar pārējiem, lai 
viņa tiktu pamanīta un būtu skaidra vi-
ņas emociju gaita. Un tas uz kino diskrē-
tuma zaudēšanas rēķina. Varbūt paši ak-
tieri dzīvo „ceturtās sienas” pasaulē, bet 
skatītāji turpat vien ir, turklāt tie grib re-
dzēt un dzirdēt. Iekšpus kino nekādu 
sienu nav, jo mūs šķir pasaules slieksnis 
– neatņemams laiks un telpiska nošķir-
tība. 

Kino un teātris nekad nav konkurē-
juši savā starpā, ja nu vienīgi kino agrī-

najā periodā, kad Žorža Meljesa un viņa 
sekotāju filmas–izrādes bija šovs tiem 
pašiem agrākajiem teātra apmeklētā-
jiem, pie kam tā bija publika, kurus in-
teresēja fiziski triki, pārspīlējumi un ne-
pārtraukta burleska. Abi žanri vienkārši 
ir pilnībā šķirti, un maldās tie, kas uz-
skata savādāk. Tas, ko mēs redzam uz 
skatuves, nav kino, jo tas nav vienkārši 
kustīgs attēls uz ekrāna. Kino daudz 

vairāk ir specifiska skatīšanās pieredze; 
to piedzīvot var tikai ļoti noteiktos aps-
tākļos, kur šīs pasaules rēgi neiejaucas 
ar savu nepārvaramo reālismu. Tajā brī-
dī, kad teātris adaptē šo gaismas vairo-
gu, tas iegūst lielāku spožumu un aiz-
raujošu otro plānu, tomēr tas neatņem 
aktieru nepārvaramo klātbūtni tepat 
mums blakus. Projekcijas dara savu – 
veido vidi, noskaņu, gaismas spēles, to-
mēr īstā izrāde norisinās tepat, mūsu 
priekšā, starp aktieriem, kas to izspēlē 
ar lielāku vai mazāku apņemšanos. 
Multimediālisms ir mūsdienu slimība; 
tas var nogalināt viena vai cita žanra 
īpašības, galu galā neatstājot neko, kas 

varētu kalpot par mākslas darba iekšējo 
ceļvedi. Šķiet, Ināra Slucka ir pārvarēju-
si šo žanru robežlīniju, padarot kino par 
teātra nepieciešamo fonu. Tas varbūt 
neglaimo kinomīļiem vai tā veidotā-
jiem, bet piedāvā padziļinātu otro plā-
nu skatuviskajai mizanscēnai, tādējādi, 
iespējams, ļaujot ieskatīties varoņu bez-
apzinātajā, ko slēpj pagātnes filmu ne-
pielūdzamā turpināšanās. 6

LĒMUMS PAR TO, KAS TAD IR 
SVARĪGĀKS  KINO VAI TEĀTRIS  

APZINĀTI NETIEK IZDARĪTS

Film noir vai arī rīgas faktūrisms no leonīda leimaņa Pie bagātās kundzes ir tēli, kurus tikpat kā neviens neatpazīst, tāpēc jo 
vieglāk tiem kļūt par efektīgiem scenogrāfijas instrumentiem. Foto – kristaps kalns
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tīvens Spīlbergs 
2001. gadā uzņē-
ma filmu Mākslī-
gais intelekts.Tā 
vēsta par tuvu nā-
kotni – 21. gad-

simta nogali, kad cilvēce ir zaudējusi vi-
talitāti, izpostījusi apkārtējo vidi, nokļu-
vusi līdz vispārējai pārticībai, taču ne-
glābjami komercializējusies, atteikusies 
no patiesi dziļām un nozīmīgām savstar-
pējām attiecībām un emocionālām saik-
nēm, un lēnām, bet nenovēršami virzās 
pretī savai bojāejai. Par spīti ārējam 
komfortam, iestājusies pilnīga dekaden-
ce, un cilvēces mijkrēslis vairs nav tālu. 

VāgnerS kā indikatorS
No 2013. gada 4. līdz 9. jūnijam Latvijas 
Nacionālajā operā noritēja nozīmīgā-
kais pēdējā laika muzikāli dramatiskais 
notikums – Riharda Vāgnera tetraloģijas 
Nībelunga gredzens uzvedums. Pēdējo 
reizi visas četras operas pēc kārtas te uz-
veda 1902. gadā, un jau gadsimta atsta-
tums vien liecina par Vāgnera ieceres 
grandiozitāti un vērienīgajiem resur-
siem, kas nepieciešami, lai to īstenotu 
uz operteātra skatuves. Nebūs arī daudz 
cilvēku, kuri atcerētos iepriekšējos ie-
studējumus atsevišķām tetraloģijas da-
ļām: Reinas zeltu pēdējoreiz uzveda 
1974. gadā, bet Valkīru – 1963. gadā, un 
kopš tā laika radikāli mainījusies izprat-
ne gan par mākslinieciski pilnvērtīga in-
scenējuma kritērijiem, gan par orķestra 

un vokālās skaņas ideālu, līdz ar to līdzi-
nieku tagadējam uzvedumam nav – viss 
jāuztver gandrīz vai pilnībā no jauna. 
Turpretī mūsdienās, kad vairākus uz 
Londonas Koventgārdena, Ņujorkas 
Metropolitēna, Milānas La Scala vai 
Maskavas Lielā teātra skatuves tapušos 
operas iestudējumus iespējams bez lie-
las kavēšanās noskatīties kinoteātru zā-
lēs tepat, Rīgā, jaunais Nībelunga gre-
dzena uzvedums guvis pavisam citu 
starptautiska rakstura kontekstu. Gan tā 
publikas daļa, kura uz Rīgas iestudēju-
mu atceļojusi no Baireitas vai kāda cita 
ar Vāgnera daiļradi izsenis saistīta oper-
nama, gan arī klausītāji, kuri pēdējās 
novitātes komponista darbu interpretā-
cijās iepazinuši, piemēram, no Daniela 
Barenboima vadītās Reinas zelta izrādes 
kinozāles apstākļos, tagad var brīvi salī-
dzināt Latvijas Nacionālajā operā redza-
mā četru vakaru cikla kvalitātes ar citu 
režisoru un diriģentu mākslinieciskajām 
jaunatklāsmēm. Tāpat nav ignorējama 
Vāgnera tetraloģijas inscenējumā izvēr-
stā starptautiskā muzikālā sadarbība, 
kura uztverama kā atbilde Ingas Kalnas, 
Aleksandra Antoņenko, Elīnas Garančas 
un vēl vairāku citu no Latvijas nākušu 
izcilu Mocarta, Verdi un Pučīni mūzikas 
interpretu pastāvīgajai dalībai citās val-
stīs īstenotajās operu izrādēs, līdz ar to 
vēstot, ka arī Vāgnera mūzikas lasījumos 
un arī Rīgā pastāv iespējas tāda paša 
mēroga rezonansei.    

Riharda Vāgnera 200. jubilejai ar Nī-

belunga gredzena četrām operām centrā 
Latvijas Nacionālā opera gatavojās lai-
kus. Reinas zelts iestudējuma pirmizrādi 
piedzīvoja 2006. gadā Stēfana Herheima 
režijā ar Heikes Šēles scenogrāfiju un 
kostīmiem. Uzveduma turpinājums tur-
pretī tika uzticēts režisoram Viesturam 
Kairišam, kurš savas radošās idejas Val-
kīrā īstenoja sadarbībā ar mākslinieku 
Ilmāru Blumbergu, bet Zīgfrīdā un Die-
vu mijkrēslī – kopā ar Ievu Jurjāni. Latvi-
jas Nacionālās operas publika par Valkī-
ras pirmizrādes lieciniekiem kļuva 2007. 
gadā, Zīgfrīds repertuārā parādījās 2008. 
gadā, bet cikla noslēgumu ar Dievu mij-
krēsli nācās gaidīt līdz 2011. gadam. Un 
tagad nu operas apmeklētāji varēja visu 
atsaukt atmiņā četru vakaru gaitā – vai 
arī piedzīvot pirmoreiz. Noklausoties un 
noskatoties Nībelunga gredzenu kopu-
mā un atceroties iepriekšējo gadu ro-
bežpunktus komponista idejas realizā-
cijā, iespaidi raksturojami kā pretrunīgi. 
No vienas puses, Vāgnera vispārcilvēcis-
kās tēmas – un Nībelunga gredzena kon-
tekstā sabiedrības emocionālā degradā-
cija un sociālais sabrukums ir tikai viena 
no tām – tika iedzīvinātas gana spilgti 
un veiksmīgi, ar krāšņu un nekonven-
cionālu fantāziju un izdomu, solistiem 
un orķestrim tajā pašā laikā sniedzot 
daudzus mākslinieciska piepildījuma 
un radošu pārsteigumu brīžus. No otras 
puses, Nībelunga gredzena iestudējums 
uz Latvijas Nacionālās operas skatuves 
uzskatāmi liecina par vairākām sistē-

VĀGNERA 
BRĪDINĀJUMS

Tetraloģija “Nībelunga gredzens” 
Latvijas Nacionālajā operā

ARMANDS ZNOTIŅŠ

Process
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miskām problēmām gan 19. gadsimta 
opermākslas inscenējumos, gan arī 
dziedātāju sagatavotībā un orķestra 
snieguma kvalitātē, kuras, lūkojoties tā-
lākā nākotnē, ignorēt nebūtu prāta 
darbs.  

Nībelunga gredzena uzvedums Lat-
vijas Nacionālajā operā par neparastu 
un intriģējošu notikumu izvērtās kaut 
vai viesmākslinieku apjoma dēļ. Vairā-
kumā galveno lomu te uzstājās ārzemju 
dziedātāji, kuri, starp citu, deva arī ie-
spēju kādu tēlu iepazīt vairāku solistu 
priekšnesumā un arī vienam mākslinie-
kam atveidot dažādus varoņus. Tā Zīg-
frīdu kā titullomu izdziedāja Jonijs van 
Hals, kuru varēja salīdzināt ar Dievu 
mijkrēšļa traģisko personāžu Larsa Klē-
vemana veidolā. Citu centrālo tēlu, Vo-
tānu, Reinas zeltā atainoja Ralfs Lukass, 
bet latviešu basbaritons Egils Siliņš turp-
mākajās divās operās. Savukārt Brinhil-
des lomā operā Valkīra uzstājās Katrīna 
Gerstenbergera, vēlāk atgriežoties Die-
vu mijkrēslī, pirms tam Zīgfrīdā galveno 
sieviešu lomu uzticot Sabīnei Pasovai. 
Ar Alberihu klausītāji varēja sastapties 
pat veselos trijos variantos – Olivera 
Cvarga, Markusa Jupitera un Kosmas 
Ranuera versijā. Dievu mijkrēslī Mar-
kuss Jupiters jau bija redzams kā Gun-
ters, turpretī viņa likteņa līdzgaitnieku 
Hāgenu, tāpat kā Hundingu pāris die-
nas pirms tam atveidoja Johans Šinklers. 
Šajā iepriekš uzskaitīto un vēl nepiemi-
nēto viessolistu plejādē vispārliecinošā-
kais izrādījās zviedru bass Johans Šink-
lers, kura spēcīgā, tembrāli piesātinātā 
un emocionāli izteiksmīgā balss fasci-
nēja gan Valkīras, gan Dievu mijkrēšļa 
laikā, tikpat lielā mērā atmiņā iespiežo-
ties arī iedzīvinātajiem dramatiskajiem 
varoņiem. Pārējie viesmākslinieki ar tik 
meistarīgu vokālā priekšnesuma un dra-
matiskā tēlojuma saplūsmi nevarēja le-
poties, ēnā diemžēl visbiežāk paliekot 
uzstāšanās muzikālajai daļai. Visskaid-
rāk tas bija jūtams, vērojot tenora Ben-
gta Ulas Morgnija sniegumu Mīmes lo-
mā, kurš, tāpat kā otrs nībelungs Albe-
rihs Markusa Jupitera veidolā, spilgti at-
veidoja augstā amatā esošam ierēdnim 
un brutālam slepkavam vienlīdz tuvu 
personāžu, taču kā operdziedātājs atstā-
ja gaužām bālu un pieticīgu iespaidu. 
Salīdzinot ar Morgniju, ar dziedājuma 
krāsainību un intensitāti vairāk saistīja 
Olivers Cvargs, Kosma Ranuers un Mar-
kuss Jupiters, lielāko spozmi tomēr sa-
sniedzot Jupiteram Dievu mijkrēšļa 
Guntera lomā. Par visnotaļ veiksmīgu 
panākumu jānosauc Ralfa Lukasa, Jēra-
na Eliasona un Mihaela Veiniusa uzstā-
šanās kā Votānam, Logem un Zīgmun-
dam, taču viņu priekšnesums pārlieci-
nāja vairāk ar intonācijas noturību un 
skanējuma izlīdzinātību, nevis kādām 
sevišķi izcilām vokālām kvalitātēm. Lī-
dzīgi vārdi sakāmi arī par galveno varoni 
Zīgfrīdā un Dievu mijkrēslī Jonija van 
Hala un Larsa Klēvemana sniegumā – 
abi tenori veiksmīgāk pauda tieši režiso-

ra radošās ieceres, izveidojot precīzus 
un kolorītus tēlus, kamēr viņu priekšne-
suma muzikālajā aspektā – kurā par spē-
cīgāko jānosauc Larss Klēvemans – gal-
venokārt uzrunāja dziedājuma stabilitā-
te un mākslinieciskās dramaturģijas 
mērķtiecība, spilgtākai individualitātei 
un tembrālām niansēm tomēr izpalie-
kot. 

Par zviedru un vācu viesmākslinie-
cēm kā Nībelunga gredzena iestudēju-
ma sieviešu lomu atveidotājām jāteic, 
ka mākslinieciskā līmeņa ziņā tās īpaši 
neatšķīrās no Zīgmunda, Zīgfrīda vai 
Loges tēlus pārstāvošajiem solistiem. 
Brinhildes lomā gan Katrīna Gersten-
bergera, gan Sabīne Pasova priecēja ar 
balss pilnskanību un vijīgumu, brīvi un 
atraisīti izdziedot visas muzikālās ainas, 
un tikpat veiksmīgus rezultātus guva arī 
Martina Dike, iedzīvinot dievietes Fri-
kas lomu, un Ļubova Sokolova, iejūto-
ties Erdas un Valtrautes tēlos. Brinhil-
des vokālās partijas interpretāciju salī-
dzinājums ar Dikes un Sokolovas 
priekšnesumu te deva iespēju parau-

dzīties labvēlīgā gaismā gan uz vienām, 
gan otrām – ja abi vācu soprāni vairāk 
saistīja ar dziedājuma krāšņumu, tad 
mecosoprānu uzstāšanās labākais as-
pekts bija skanējuma koncentrētība un 
noapaļotība, taču nevienu no šīm 
māksliniecēm nevar nosaukt par izcilu 
solisti ar patiesi izteiksmīgu un izkoptu, 
atmiņā paliekošu balsi. Un viss ie-
priekšminētais apliecināja arī to, ka 
patlaban liels retums ir ar spožu indivi-
dualitāti un meistarību apveltīti Vāgne-
ra mūzikas dziedātāji – vismaz Zīgfrīda, 
Brinhildes un Zīgmunda lomās –, un at-
rast šādus mūziķus latviešu operas 
mākslinieku vidū būtu vēl problemātis-
kāk. 

Viens Nībelunga gredzena tēls Latvi-
jas operdziedātāja sniegumā gan rak-
sturojams kā tuvs ideālam – Votāns Egi-
la Siliņa priekšnesumā. Visu iestudēju-
ma dalībnieku vidū tieši Egils Siliņš sau-
cams par pašu spēcīgāko: viņa interpre-
tācija izcēlās ar viscaur izlīdzinātu, tem-
brāli piepildītu un neparasti valdzinošu 
dziedājumu, kas apvienojumā ar augsta 
līmeņa māksliniecisko gaumi un spilgtu 
tēlojumu kļuva par vienu no uzveduma 
virsotnēm. Savukārt Lienei Kinčai Gut-
runes un jo īpaši Zīglindes loma izvērtās 
par, iespējams, līdz šim labāko sasnie-
gumu radošajā karjerā: solistes vokālais 
kolorīts, emocionālā intensitāte un tē-
lainie muzikālie raksturojumi neatstāja 

vienaldzīgu, un jācer, ka šiem abiem tē-
liem Liene Kinča nākotnē pievienos arī 
citas galvenās Vāgnera operlomas. Par 
jaunu māksliniecisku kvalitāti vēstīja arī 
Danas Bramanes uzstāšanās Reinas zel-
tā kā Freijai, dziedājumam uzrunājot ar 
plastisku un krāsainu soprāna tembru. 
Par veiksmīgām jāatzīst arī izteiksmīgās 
raksturlomas Krišjāņa Norveļa, Kristī-
nes Gailītes, Armanda Siliņa versijā, un 
tas jau ir labs pamats, uz kura Latvijas 
Nacionālās operas spēkiem varētu bū-
vēt plašāku Nībelunga gredzena ansam-
bli. 

Visu četru tetraloģijas daļu izrādēs 
pie orķestra pults stājās vācu diriģents 
Kornēliuss Meisters, pārliecinot gan ar 
mūziķa profesionalitāti, gan arī ar in-
terpretācijas krāšņumu un izteiksmīgu-
mu. Diriģenta vadībā Vāgnera operu or-
ķestra partitūra klausītāju klātbūtnē uz-
plauka daudzveidīgu un izsmalcinātu 
nianšu gammā, spilgti un uzskatāmi at-
ainojot gan komplicēto vadmotīvu sis-
tēmu, gan komponista harmoniskās va-
lodas bagātīgumu, gan arī vērienīgo 

dramaturģisko arhitektoniku, kurā at-
radās vieta kā liriskai kontemplācijai, tā 
spožai un trauksmainai apoteozei. Kor-
nēliusa Meistera enerģija un emociona-
litāte daudzas Nībelunga gredzena epi-
zodes izgaismoja aizraujošos māksli-
nieciskos rakursos – un turpat arī jā-
raksta, ka Latvijas Nacionālās operas 
orķestra spēles līmenis vietām acīmre-
dzami sasniedza savu augšējo robežu, 
tālāk vairs nespējot diriģentam sekot lī-
dzi. Par vienu no būtiskākajām problē-
mām te jānosauc nesabalansēts tem-
brāli dinamiskais skanējums, kā rezul-
tātā stīgu instrumenti regulāri, īpaši Re-
inas zeltā, palika pūšaminstrumentu 
ēnā, bet visa orķestra priekšnesums ik 
pa laikam izklausījās pārlieku samāk-
slots un nedzīvs. Vislielākās sekmes di-
riģents guva Dievu mijkrēšļa pirmajā 
cēlienā, ko spēlēja Latvijas Nacionālais 
simfoniskais orķestris, citkārt skanēju-
ma audumā pārāk bieži ielauzās pūša-
minstrumentu kļūdas – un arī tas liek 
secināt, ka operas orķestrim Vāgnera 
darbu interpretācijās vēl tāls ceļš līdz 
ideālam. 

metaFiZika un ironija 
Pēc Stēfana Herheima iestudētā Reinas 
zelta visas trīs pārējās tetraloģijas daļas 
inscenēja Viesturs Kairišs, un šāds sada-
lījums šķiet gluži loģisks, ņemot vērā to, 
ka Nībelunga gredzena pirmā opera bie-

PATLABAN LIELS RETUMS IR AR 
SPOŽU INDIVIDUALITĀTI UN 

MEISTARĪBU APVELTĪTI VĀGNERA 
MŪZIKAS DZIEDĀTĀJI
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ži raksturota kā monumentāls ievads 
turpmākajai sižetiskajai darbībai, kas 
sākas ar Zīgmunda bēgšanu no ienaid-
niekiem, uz skatuves pirmoreiz parādo-
ties mirstīgajiem. Līdzīgas izrādījušās 
arī abu režisoru un līdz ar to uzveduma 
pamatnostādnes – Stēfana Herheima 
jau no paša sākuma paustā groteska un 
sarkasms tālāk turpinās Viestura Kairiša 
ironiskajā redzējumā. Tajā pašā laikā 
starp Reinas zeltu un Valkīru vērojams 
grandiozs kontrasts: cik lielā mērā mir-
stīgie cilvēki – ne tikai Zīgmunds un Zīg-
linde, bet arī despotiskais, tomēr goda 
kodeksiem uzticīgais Hundings – Valkī-
rā ir heroiski un cildeni, tikpat lielā mē-
rā nemirstīgie dievi un nībelungi Reinas 
zeltā – sīki, zemiski un karikatūriski. Stē-
fana Herheima inscenējumā skaidri re-
dzams, ka Nībelunga gredzena pasaule 
patiesībā ir nolemta, jau pirms sākas 
skatuviskā darbība. Jo visa bagātība un 
vara, kas pieder kā Votānam, tā Alberi-
ham, patiesībā ir iegūta ar meliem, krāp-
šanos un apzinātu atteikšanos no piln-
vērtīgas jūtu dzīves – un šādas sabiedrī-
bas bojāeja tad vairs ir tikai laika jautā-
jums. Kopā ar scenogrāfi un kostīmu 
mākslinieci Heiki Šēli izdevies košs, sim-
boliem un vēsturiskām atsaucēm piesā-
tināts uzvedums. Skatuviski un vizuāli 
saistošajā iestudējumā sevišķi uzrunā 
Herheima akcentētā doma par ideālu 
zudumu apvienojumā ar garīgu iztukšo-
tību – tādēļ nepārsteidz Votāna, viņa pa-
vadoņu un pretinieku traģikomiskais un 
vietām pat histēriskais rosīgums, cenšo-

ties noturēt no rokām ārā slīdošo ietek-
mi. Šī ideja, lai arī īstenota ne tik sakāpi-
nātiem izteiksmes līdzekļiem, atrodas 
arī tālāko, Viestura Kairiša iestudēto 
operu priekšplānā: lai gan Votāns, guvis 
sāpīgu pieredzi, te raisa daudz lielākas 
simpātijas un līdzpārdzīvojumu, ir drū-
mi vērot, kā viņa mēģinājumiem mainīt 
vēstures gaitu pastāvīgi stājas ceļā akls 
egoisms – līdz visas iespējas kaut ko 
vērst par labu ir izsmeltas. Par vēl vienu 
izcili veiksmīgu Stēfana Herheima rado-
šo atradumu jānosauc vizuāli spilgtais 
un arī psiholoģiski pārliecinošais Loges 
tēls. Viņš labāk par citiem saprot  visas 
traģiskās konsekvences, kas izriet no 
savstarpējām cīņām un kaislībām, tādēļ 
arī rodas gluži cilvēcisks jautājums – kas 
ar Logi notiek pēc Reinas zelta izskaņas 
– uz ko, protams, skaidri atbildēts ne-
tiek. 

Atšķirībā no norvēģu režisora iestu-
dējuma Viestura Kairiša veikums iezī-
mējas ar plašākām līnijām, asociatīvāku 
simbolisko telpu un metafizisku, brī-
žiem apzināti noslēpumainu tēlainību. 
Lai arī Dievu mijkrēslī šīs ieceres lielā 
mērā pārvērtušās savā pretstatā, Valkīra 
un Zīgfrīds uzlūkojami par nozīmīgiem 
mākslinieciskiem iestudējumiem, vis-
caur saista Kairiša veidotie operas varo-
ņu raksturi un viņu rīcības motivācija. 
Taču Valkīrā īpaši aizraujošs un suģes-
tējošs ir scenogrāfa, kostīmu un grima 
mākslinieka Ilmāra Blumberga darbs 
apvienojumā ar režisora īstenoto kon-
cepciju. Blumberga radītais veidols te 

pārsteidz ar neordināru ideju, drosmīgu 
iztēli, daudznozīmību, lakonismu un 
māksliniecisko ietilpību. Dziļa, būtiska 
un krāšņa ir Kairiša un Blumberga ideja 
par elektrību kā simbolu, kas manifestē-
jas bagātīgi izmantotajos videoekrānos, 
izpaužas konkrētos tēlos, piemēram, 
brīnumainajā zobenā Notungā vai mie-
gā guldītās Brinhildes ugunīgajā aizse-
gā, un turpmāk akcentē būtiskākos pa-
vērsienus Zīgfrīda varoņa gaitās. Žēl ti-
kai, ka tetraloģijas trešajā daļā šī neap-
šaubāmi saturiskā vizualitāte izbāl, bet 
Dievu mijkrēslī no tās pāri palikusi vien 
uz izrādes plakātiem redzamā fotogrāfi-
ja ar elektrības torņiem – tā viena pati ir 
daudzdimensionālāka un izteiksmīgāka 
nekā lielākā daļa fināla norišu. Sceno-
grāfes un kostīmu mākslinieces Ievas 
Jurjānes ieguldījums raksturojams kā 
spilgts, kolorīts un atmiņā paliekošs Zī-
gfrīda iestudējumā, tas nezaudē savas 
kvalitātes arī Dievu mijkrēšļa pirmajā 
un otrajā cēlienā un ar košām, trāpīgām 
kontūrām izzīmē Viestura Kairiša pār-
raudzīto skatuvisko darbību, kurā ne-
trūkst ne dramatisku atklāsmju, ne ko-
misku rakstura vilcienu. 

No visām tetraloģijas izrādēm tieši 
pēdējā, Dievu mijkrēslis, vērtējama vis-
neviennozīmīgāk. Turpinot režisora vei-
doto tēlu galeriju, šeit kā dzīvas, emo-
cionālas, savstarpēji atšķirīgas un kon-
fliktējošas personības parādās Hāgens, 
Gunters un Gutrune, un tas pats sakāms 
arī par iepriekš jau iepazīto Zīgfrīdu un 
Brinhildi. Problēmu rada tas, ka Viestura 

Viens Nībelunga gredzena tēls raksturojams kā tuvs ideālam – Votāns egila Siliņa priekšnesumā. Foto – gunārs janaitis
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Kairiša izvēlētie izteiksmes līdzekļi – sa-
biezināta groteska un ironija līdz ar klaji 
paustiem parodijas elementiem – jau 
operas prologā nonāk pretrunā ar Vāg-
nera vēstījumu. Vēl krasāk nesakritība 
starp komponista (un vienlaikus arī lib-
reta autora) risināto jautājumu univer-
sālo iedabu un režisora koncepcijas pla-
kano viennozīmību izpaužas trešajā cē-
lienā, kur darbība nezin kādēļ pārnesta 
uz padomju laika krievu pirti ar visiem 
tās atribūtiem. Es saprotu Viestura Kai-
riša vēlmi Dievu mijkrēsli parādīt kā 
mūsdienu Latvijas sabiedrības spoguļ-
attēlu – bet kādēļ tas jādara tik plakātis-
ki? Kāda gan Vāgnera nemirstīgajām tē-
mām saistība ar iepriekšējās Saeimas at-
laišanu un citiem viendienas politiski 
ekonomiskajiem notikumiem? Vāgners 
Nībelunga gredzenā taču apcer mūžīgos 
jautājumus par pasaules un cilvēka da-
bu, kas nemaz nav iegrožojami konkrētā 
laiktelpā un identificējami ar atseviš-
ķām sadzīviskām reālijām. Turpretī reži-
sora inscenējums, tuvojoties izskaņai, 
kļūst aizvien saraustītāks, skatuviskās 
norises – aizvien drudžainākas, līdz viss 
apraujas bez īstas kulminācijas. Valhal-
las (un visas pasaules) bojāeja tā arī ne-
tiek parādīta, jo pāris nelieliem sarkanas 
krāsas videoekrāniem ar to nav nekādas 
līdzības. Un, režisoram finālā dodot  lib-
retā nepamatotu mājienu, ka viss turpi-
nāsies tāpat kā līdz šim, grandiozais uz-
vedums paliek bez Vāgnera idejai atbil-
stoša atrisinājuma un virsotnes. Turklāt 
– ko, sasodīts, nozīmē masturbējošās 
Reinas meitas? Vai Stēfans Herheims Re-
inas zeltā un Viesturs Kairišs Dievu mij-

krēslī bez tā nekādi nevarēja iztikt? Ja 
Kairiša gādīgi doto norādi uz Gutrunes, 
Guntera un Hāgena incestuālajiem sa-
kariem vēl varēja pieciest, tad nabaga 
Reinas meitas bija zem katras kritikas, 
bet Zīgfrīda nāve, Hāgenam viņu caur-
durot ar desu cepamo iesmu, šo iestu-
dējumu tikai banalizēja. Manuprāt, stip-
ri daudzsološāk būtu bijis ielūkoties vie-
nā no dziļākajām Nībelunga gredzena 
mistērijām, kas sasaucas ar tikpat mīk-
lainajām sengrieķu traģēdijām, proti, at-
ziņā, ka pat liktens dieviete Erda un lik-
teņa pavedienu vērpjošās nornas nav 

noteicējas par nākotni, tā pienāk tāda, 
kāda pienāk, neatkarīgi no viņu gribas. 
Nenoliegšu, šādā konceptā uzreiz rodas 
jautājums: ja pat dievi ar Votānu priekš-
galā nespēj ietekmēt likteni, kā spēkos 
tad tas vispār ir? Un kā šādā gadījumā 
izvairīties no akla fatālisma? Herheima 
un Kairiša uzmanības lokā šis temats 
diemžēl parādījās pārlieku epizodiski. 
Galu galā radās pavisam cits jautājums: 
vai patiešām mūsdienās Riharda Vāgne-
ra (un jebkura cita 19. gadsimta operu 
komponista) mākslinieciskās idejas ne-
var īstenot skatuviskā veidolā bez farsa 
un parodijas klātbūtnes? Tā, lai tas iz-
skanētu laikmetīgi un vienlaikus neno-

nāktu diametrālā pretrunā ar Vāgnera 
mākslasdarba emocionālo saturu? Ie-
spējams, ka reiz šāds brīdis uz Latvijas 
Nacionālās operas skatuves pienāks. Lai 
to sagaidītu pārskatāmā nākotnē, patie-
sībā jau tagad vajadzētu sākt plānot Tris-
tānu un Izoldi un Parsifālu Viestura Kai-
riša vai vēl kāda cita latviešu režisora ie-
studējumā. Un, iecerot nākošo Nībelun-
ga gredzena uzvedumu (nebūs taču jā-
gaida līdz 22. gadsimtam?), derētu laicī-
gi apsvērt Larsa fon Trīra, Aleksandra 
Sokurova vai Mihaela Hanekes piesaisti. 

Filmas Mākslīgais intelekts noslēgu-

mā Džūdas Lova varonis vēsta: „Cilvēces 
ģenialitāte bija tās spēja mīlēt.” Zīmīgi, 
ka Spīlbergs šādā no pirmā acu uzmetie-
na paradoksālā kontekstā lieto tieši vār-
du „ģenialitāte” – un tāds manā skatīju-
mā ir arī Vāgnera brīdinājums. Ja cilvēce 
būs zaudējusi spēju mīlēt, vairs nelīdzēs 
nekādi ekonomiskie panākumi, tehno-
loģiskie sasniegumi un mākslinieciskās 
atklāsmes. Valhalla ies bojā – un nav pat 
īpašas nozīmes, vai tas notiks vienas pa-
audzes laikā vai pēc gadsimta. Tādēļ arī 
neapšaubāmais fakts, ka cilvēce vēl aiz-
vien pastāv, ir uzskatāma norāde, kur 
tieši meklējams tās eksistences iemesls. 
Un katra atsevišķa cilvēka dzīves jēga.  6

DERĒTU LAICĪGI APSVĒRT LARSA 
FON TRĪRA VAI MIHAELA 

HANEKES PIESAISTI

Stēfana Herheima Reinas zeltā jau no paša sākuma paustā groteska turpinās Viestura kairiša iestudējumos. Foto – gunārs janaitis
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Aizliegto atmiņu kultūranalīze uz skatuves

DENISS HANOVS

Process

„Man precīzi zināms, kas nepieciešams cilvēka laimei, ko 
vēlu arī Jums: 1) veselība, 2) personīga villa, 3) automašīna, 

4) nauda.”
M. A. Bulgakovs – L. N. Zamjatinai 31.12.1933.

    
„Bija nolemts piešķirt darba ļaužu šķiras pārstāvjiem 

visai ievērojamu pārākuma zīmi – dzīvokli.”  
Padomju Pēterburga

„…īstais aristokrātisms ir spēja iztikt bez jeb kā un līdz 
galam saglabāt sevi.”

Andrejs Bitovs. Puškina māja

almieras teāt-
ris pēdējo ga-
du laikā ir pie-
vērsies divu 
lielmeistaru – 

Mihaila Bulgakova un Borisa Pasternaka 
darbiem, kurus vieno stāsts par atcelto, 
pazudušo pasauli. Par vēstures lūzumu, 
kas sadragāja tūkstošu cilvēku dzīves, kā 
arī par politiskās katastrofas „pārdzīvo-
jušajiem” un viņu centieniem no dru-
pām atgūt pašcieņu, vēsta Indras Rogas 
iestudējumi – Bulgakova luga Zojkina 
kvartira (Zojas dzīvoklis) un Pasternaka 
monumentālā romāna Doktors Živago 
skatuves versija. Man kā 20. gadsimta 
krievu literatūras aizliegumos un to at-
celšanā izaugušam lasītājam abi autori 
ir identitātes mantojuma daļa – par šo 
rakstnieku tekstiem strīdējās un turpina 
strīdēties pie vīna glāzes un vasarnīcas 

šašliku sezonā, par tiem runā vilcienā 
un citē veselām rindkopām, pierādot, ka 
krievu kultūrā literatūra, kas nepatika 
varai, bija un palika būtībā vienīgā brīvā 
politiskā telpa.

Režisores paveiktais ir titānisks 
darbs dažādās nozīmēs. Luga Zojas dzī-
voklis ir fantasmagorija, kas savā baro-
kālajā mainīgumā ignorē šī teksta uzve-
šanas grūtības – tikai izsmalcināta maši-
nērija spētu adekvāti ilustrēt varoņu pa-
rādīšanos un aiziešanu. Rogas iestudē-
jumā neparādās deus ex machina, bet 
izlien ārā vien tādi mazie dēmoni, no 
kuriem Zojai jāglābj sevi un vīru. Rogas 
smalkjūtība izpaužas prasmē iejusties 
attālajā laikmetā, par kuru režisorei ir ne 
tikai intelektuālas zināšanas, bet emo-
cionāla pieredze. Emocionālais intelekts 
ir viņas ceļvedis pa padomju valsts div-
desmito gadu jucekli. Nedz politika,  

nedz kukuļņēmēji ir atslēgas Bulgakova 
lugas tekstam, – manuprāt, sievietes 
vientulības stāstā režisore atklāj pasau-
les skumju bezdibeni. Violetas un Alfrē-
da duets no Traviatas trešā cēliena, mir-
kli pirms sabrūk atveseļošanās ilūzijas, 
ir galvu reibinošs muzikāli tekstuāls risi-
nājums – mēs pametīsim Parīzi, kurā tā 
bijām cietuši…un šeit dzīvoklis un Fran-
cija ir ceļojuma izejas punkts un gala-
mērķis, ko nebūs lemts sasniegt nedz 
Zojai, nedz Violetai. 

Zoja sapņo par Parīzi, bet Živago sie-
va Toņa nonāk tur kā trimdiniece. Abi 
Rogas iestudējumi veido tiltu starp tūk-
stošu cilvēku sāpju ceļiem. Režisores uz-
drīkstēšanās lasīt uz skatuves episku ro-
mānu, kas paver skatu uz viena cilvēka 
odiseju pa bijušo Krieviju, ko plosa kari 
un revolūcijas murgi, citējot kādu krievu 
filmu, „pats par sevi ir mazs varoņ-

“KAD BŪSIET 
NĀKAMGAD NICĀ…”
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darbs”. „Bijušie” ir ēnas, dvēseles, kas 
nav pametušas zemi, nav atstājuši Juriju 
Živago, bet seko viņa liktenim. Režisorei 
ir savs intīms dialogs ar cilvēku dvēse-
lēm, un vienlaicīgi iestudējumu autore 
paver plašas politisku kataklizmu ainas. 
Brīžiem liekas, ka revolūcijas haoss nav 
nekas cits ka atdzīvinātu Goijas zīmēju-
mu tableau vivant, kuros jāpiedalās kat-
ram sabrukušās impērijas iedzīvotājam, 
ne tikai aristokrātiem bijušas dzīves iz-
klaižu brīžos.

Roga mīl savu garabērnu, mazo Juri-
ju, kas, būdams vīrietis, palicis bērns, 
kurš, kā ticēja romantiķi, ir cilvēces tēvs, 
gudrāks par katru akadēmiķi vai filozo-
fu, vai cilvēku dvēseļu pārveidotāju ar 
piespiedu gaišās nākotnes plāniem. Tik-
pat titānisku darbu paveicis aktieris 
Kaspars Zāle, piepildot skatuves telpu 
triju stundu laikā ar doktora pārdomām 
par humānismu – klusu un nerevolucio-
nāru. Skatuves versijā autore nav uz-
kundzējusies kādreiz pretvalstiskajam 
romānam, bet rūpīgi kā tekstu arheolo-
ģe atradusi, izrakusi, atbrīvojusi un at-
dzīvinājusi pasaules kārtības cēloni – 
mīlestību. Tik milzīgs ir šis vārds un tik 
daudz var pārciest, neatdodot to citiem, 
ka Jurija ceļš pa dzīvi izrādās ceļš pie 
mātes un tēva, pie tiem, kuru mīla sargā 
arī dzīvē, kurā Živago ir „bijušais”.

Indras Rogas režijā Doktors Živago 
eposa varoņi pārvietojas biezā vilcienu, 
cigarešu un tumšo pagrabu radītā mig-
lā, kurai piemaisās klāt sapņi par pie-
spiedu atbrīvošanos no vecā un satru-

nējušā. Migla ilga vairākus gadu desmi-
tus, un tajā, aizliegti un vajāti, aizgāja 
divi krievu 20. gadsimta literatūras meis-
tari, lai atgrieztos šodienas dinamiskajā 
nenoteiktībā uz Latvijas teātru skatuves. 
Bet viņus turpināja lasīt „samizdatā”, 
baidoties no nodevējiem savējo vidū, 
slēpjot aiz grāmatu skapjiem un tepi-
ķiem komunālajos dzīvokļos. 

jaunā HaoSa bruĢēšana
Atšifrēšanai nepakļaujamajā Mihaila 
Bulgakova romānā Meistars un Marga-
rita dzīvokļu jautājumam, kā zināms, ir 
būtiska loma. Varētu apgalvot, ka dzīvo-
jamās telpas meklējumi aizrāva maska-
viešus vairāk, nekā metafiziskie noslē-
pumi. Gaidot pasaules proletariāta uz-
varu, kurai bija jāiezīmē vēstures gals, 
domāt par Dieva pēdām cilvēkā bija bīs-
tami ne tik daudz dvēselei, cik miesai. 
Nedaudzi pārgalvīgie tomēr meklēja 
Dievu sevī un citos – Bulgakovs un Pas-
ternaks, riskējot katru brīdi nokļūt avīžu 
kampaņu epicentrā vai papildināt ne-
jaušo sodu un nošaušanas kvotu statis-
tiku. Jaunais haoss tapa 1917. gada pa-
vasarī, un izeja no tā tika bruģēta jau ru-
denī ar izsūtīšanām, nošaušanām, masu 
represijām, kas ierāva gan upurus, gan 
to varmākas – viss kustējās asins un ide-
ju telpā, bezgalīgajā Krievijas sevis mek-
lēšanas putenī. 

Boļševiku režīma sākumposmā, ka-
mēr jaunā vara vēl nedroši brīnījās par 
tik viegli iegūto kundzību galvaspilsētā, 
Eiropas futūrisma idejas, kas attīstījās 

jau pirms Pirmā pasaules kara, Padomju 
Krievijā rezultējās kultūras enerģiju un 
meklējumu sprādzienā, par kādu itāļu  
futūristi bija sapņojuši savā zemē. Ro-
manovu monarhijas gāšana bija cezūra, 
kas uz īsu laika sprīdi pavēra ceļu rado-
šiem eksperimentiem, manifestiem un 
masu akcijām.1 Var apgalvot, ka pēc 
Februāra revolūcijas, bet arī vēlāk 1917., 
1918. gadā Krievija no jauna sāka eiro-
peizēties. Toreiz vēl neviens nezināja, ka 
arī šis mēģinājums cietīs neveiksmi un 
noslēgsies ar jaunu patvaldību bez pa-
reizticības un tautiskuma.

Boļševiku revolūcija, ko sauc arī par 
apvērsumu, nebija mirkļa brīnums vai 
negaidīta katastrofa. Tā ir izaugusi no 
carisma laika aristokrātijas un finanšu 
elites, intelektuāļu un mākslinieku ap-
vērsuma idejas atbalsta: multimiljonārs 
Morozovs, vairāki cara armijas ģenerāļi, 
augstākā aristokrātija gadiem sniedza 
atbalstu boļševiku partijas līderiem un 
to darbībām, saglabājot „narodņiku” 2  

ilūzijas par to, ka tautai akūti nepiecie-
šama revolūcija. Tādu kā B. Pasternaka 
romānā Doktors Živago aprakstītais mil-
jonārs, kas juta līdzi revolūcijai, bet pa-
gaidām bija ar sievu aizbraucis uz ārze-
mēm, reālajā dzīvē bija gana daudz.

Kā atzīmējis franču vēsturnieks Ni-
kolā Verts, boļševiku vara sākumposmā 
bija ieinteresēta haosā, tostarp arī rado-
šā haosā, kas līdzēja demontēt vecās ie-
kārtas atliekas ne tikai politiskajā, bet 
arī kultūrtelpā.3 Kamēr mākslinieciskā 
brīvībā tapa Eiropas modernisma māks-

Zojas dzīvoklis ir telpa, kurā bulgakovs dod mājienus, ka šeit viss nav gluži tīrs. balss – daumants kalniņš (no kreisās), 
Zoja – ieva puķe, oboļjaņinovs – ivo martinsons. Foto – matīss markovskis
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las interpretācijas, it īpaši meklējot un 
aprobējot jaunus teātra mākslas princi-
pus masu pasākumos revolūcijas pār-
ņemtajās pilsētās, tikmēr pati vara veici-
nāja kultūras amnēziju kā kolektīvu pro-
cesu. 

„bijušie” un dZīVokļa FenomenS
Jaunās ideoloģijas dziļumos bija piedzi-
mis jēdziens, kura spēks un iedarbība 
bija patiesi ilgstoša un efektīva – bija ta-
pis jēdziens „bijušie”. Bijušais grāfs, ga-
rīdznieks vai galma dāma, kas nepaguva 
nedz aizbēgt, nedz tika likvidēti kā jau-
nās varas pretinieki, tika pasludināti par 
gāztā režīma zīmēm. Padomju varai nā-
cās sastapties ar vienu no spilgtākajām 
un agrīnajām pašstilizēšanas pretrunām 
– „bijušais” un līdz ar to „nepareizais” 
carisma režīms īsti negribēja pazust un 
dažādās formās pretojās materiālisma 
dialektikai. Turklāt, runājot par režīma 
politikas socioloģiju, jāatzīmē, ka „biju-
šais” kādu laiku, it sevišķi sākumposmā, 
pirms Staļins no partijas jaunākas paau-
dzes proletariāta slāņa 30. gadu sākumā 
neizveidoja jaunu birokrātiju, bija ļoti 
nepieciešams jaunajai varai. „Bijušais” 
varēja uz mirkli atgriezties tagadnē, tā 
diskriminējošais statuss varēja tikt mīk-
stināts, tikt iedalītas papildus maizes un 
citas pārtikas, kā arī malkas saņemšanas 
kartītes, iespējams, pat piešķirts dzīvok-
lis, vai esošais vairāku istabu miteklis 
pasargāts no „sarūmēšanās”, kas tika 
plaši izmantota kā šķiru konfliktu pār-
varēšanas līdzeklis. No tās Bulgakova 
profesoru glāba tikai ļoti, patiešam ļoti 
svarīga pilsoņa zvans un „spravka”. 4

Arī cita Bulgakova varone Zoja, 
acīmredzami no bijušajiem aristokrā-
tiem, nebūdama pietiekoši revolucionā-
ri apzinīga un nesteidzoties iekļauties 
jaunās uzvarējušās šķiras sabiedrībā, 
centās ar viņai pieejamiem līdzekļiem 
izvairīties no telpiskas tuvināšanās pro-
letariāta pārstāvim – kukuļi kā pāri šķi-
rām stāvoša motivācija Krievijas vēsturē 
spēja kādu laiku paglābt aristokrāti no 
mājas pārvaldnieka un iedzīvotāju pa-
domes ideoloģiskajām dusmām.

Kas tuvina Bulgakova un Pasternaka 
– tik ļoti atšķirīgu autoru, daiļradi? Versi-
jas var būt dažādas, bet, iespējams, au-
toru pastāvēšana divās pasaulēs – biju-
šajā, it kā nepareizajā, un topošajā, di-
namiskajā, divās valstīs un divās tik da-
žādās sabiedrībās, sniedza viņiem pra-
vietiskas mākslinieka spējas skatīties 
jaunā režīma nākotnē un saredzēt tur 
„bijušās” pagātnes vecos ieradumus, kas 
veicināja to, ka gan carisma laikā, gan 
jaunajā laikmetā sabiedrība un valsts 
vara dzīvoja kā komunālā dzīvoklī pēc 
straujas „sarūmēšanās” – spiesti būt ko-
pā, bet vienlaicīgi paralēli, izolēti, katrs 
ar izstrādātām un pārbaudītām sadzīvo-
šanas imitācijas tehnikām. Vai Zojas dzī-
voklis nav traktējams kā sociālā mi-
mikrija, kurā piedalās gan padomju va-
ra, gan sabiedrība?

Šādos telpiskos apstākļos lielpilsētās 

dzīvoklis kļuva par jaunu ideoloģisku 
telpu (ar lauku pašpietiekamo pretestī-
bu vēl bija jātiek gala kolektivizācijā un 
30. gadu sākuma badā, pēc kura lielpil-
sētu stacijas piepildīja skeptiski noska-
ņoto zemnieku līķi). 

Dzīvoklī varēja vieglāk noskaidrot 
pilsoņu attieksmes un noskaņojumus, 
sadzirdēt citviet vāji sadzirdamu neap-
mierinātību. Ēdamzāles vietu ieņēma 
virtuve kā sarukusi publisko debašu tel-
pa. Dzīvoklis Bulgakova Zojkina kvarti-
ra un Pasternaka Doktorā Živago pilda 
dažādas un vienlaicīgi līdzīgas funkci-
jas, ko šeit nav iespējams uzskaitīt kaut 
cik izsmeļoši – lielākoties dzīvoklis ir 
slēgta, bet nedroša telpa, kurā cilvēks 

cieš trūkumu un bailes. Aukstajā dzīvok-
lī slimo bērni, skraida žurkas, tīfa pār-
ņemtie varoņi meklē mierinājumu bez-
samaņā. Dzīvoklis ir vai nu mazs, vai 
bīstami liels, tas ir jaunās varas iekāres 
objekts un manipulāciju līdzeklis, kas 
līdzvērtīgs „cietai” valūtai reibinošas in-
flācijas apstākļos. Dzīvokļa deficīta tē-
ma, ko tik trāpīgi atzīmēja Nelabais, uz-
stājoties padomju varietē, skar abu au-
toru darbu varoņu atmiņu saturu. 

StigmatiZētā identitāte
Bulgakovs, kas izmisuma brīdī lūdza va-

ru atļaut viņam izbraukt uz ārzemēm, 
šo nenotikušo aizbraukšanu pārveidoja 
tādos nesasniedzamas telpas tēlos, kas 
gan Zojkina kvartirā, gan Meistarā un 
Margaritā un arī Živago simbolizē ma-
zohistisku atmiņas īpašību atgriezties 
pie vietām, kuras kļuva nepieejamas lie-
lai padomju cilvēku daļai – Francijas 
Rivjēra un tās simbols Nica. 

Nicas fenomenam krievu pirmskara 
un padomju literatūrā var un vajadzētu 
veltīt atsevišķu pētījumu. Šeit minēšu ti-
kai dažas visplašākās pazīstamās asoci-
ācijas. Rivjēra un Nica ir krievu aristok-
rāta „rietumnieka” vasarnīca, kad vēlā 
rudenī Pēterburgas ampīrs kļūst necie-
šams. Nica ir krievu aristokrāta, arī biju-

šā, aizliegtā un „atceltā” aristokrāta ilgu 
telpa, jo visskumjāk ir atcerēties to, ko 
esi kādreiz pieredzējis. Vieglāk kļuva ti-
kai Brežņeva laikā, kad masveida amnē-
zijā paaudžu garumā jau Polijas meži bi-
ja „zagraņica”. Gan Oboļjaninovs (pēter-
burdzieši šajā uzvārdā sadzirdēja kņazu 
Oboļensku uzvārdu), bijušais grāfs un it 
kā Zojas vīrs, kas morfijā meklē ceļu uz 
Nicas aizvien straujāk izbalējušiem tē-
liem, gan zēns Jurijs Živago atceras Krie-
vijā Rivjēru kā saikni ar bērnību un mā-
ti, kas abiem ir mirusi, bet dzīva vēl tikai 
tālajās Antibu salās…

NICA IR KRIEVU ARISTOKRĀTA, 
ARĪ BIJUŠĀ, AIZLIEGTĀ UN 

“ATCELTĀ” ARISTOKRĀTA ILGU 
TELPA

režisore rūpīgi kā tekstu arheoloģe atradusi un atdzīvinājusi pasaules kārtības cēloni 
– mīlestību. lara – elīna Vāne, živago – kaspars Zāle. Foto – matīss markovskis
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Nica ir arī „bijušo” statusa telpa. Jo 
statuss paliek ar „bijušo” pēc „cilvēka at-
celšanas” – tā atšķir un nodala aristokrā-
tu no citiem cilvēkiem, tā ļauj Jurija tē-
vocim, bijušajam garīdzniekam, justies 
vienlīdzīgam ar visu apkārtējo pasauli 
un sajust savu suverenitāti. Tādējādi bi-
jusī telpa, tagad nesasniedzama, pārtop 
par sāpīgu un riskantu vēlmi apstiprināt 
citu priekšā savu stigmatizēto identitāti 
– jā, esmu „bijušais”…Grāfs Oboļjaņi-
novs pirms apcietināšanas uz mirkli at-
ļaujas atgūt savu statusu 5 – viņš ne tikai 
bija, bet ir un būs grāfs, jo spēj pirms ap-
cietinājuma komentēt, ka pie frakas 
dzeltenas kurpes nu nekādi nepiestāv. 
Pat ja tā būs bijusi pēdējā grāfa frāze, 
pirms nonākt čekā, tā kalpos par aris-

tokrāta tēlu un vienlaikus stereotipu – 
paaudzēm izkopta gaume savijas ar so-
ciālo drosmi. Varbūt tādēļ vienīgais, uz 
kuru aicinājums apmeklēt Volandu Nicā 
neatstāj nekādu iespaidu, ir Bulgakova 
spilgtais mājas pārvaldnieks Nikanors 
Ivanovičs, kura telpa nav pazudusi, tajā 
viņu gaida siļķe un karsta, bieza zupa.

Ja Živago, ceļojot pa neaptveramo 
Krievijas pēcrevolūcijas haosa telpu, pa-
liek padomju valstī un mirst tajā, nolai-
dies un apātisks, tad Zojas dzīvokļa va-
roņi pazūd kopā ar nezināmām perso-
nām, atbrīvojot dzīvokli sen to iekāroju-
šiem mājas komitejas pārstāvjiem vai 
kādam citam, piemēram, padomju 
funkcionāram vai īpaši modrai perso-
nai, kas sapņo piebūvēt vannas istabiņu 

Meistara patvērumam. Interesanti, ka 
Bulgakova Meistars kā magnēts pievelk 
citus autora darbus, kuros tik viegli sare-
dzēt vai iztēloties lielā noslēguma darba 
melnrakstus vai skices! Arī Zojas dzīvok-
lis ir telpa, kurā lugas autors dod mājie-
nus, ka šeit viss nav gluži tīrs – kā kuku-
lis dotās naudaszīmes nāk un pazūd, šū-
šanas darbnīca pārvēršas par modes sa-
lonu, pēcrevolūcijas pilsētā nonāk klei-
tas no Parīzes. Darbnīcā pietrūkst tikai 
viena maza auguma darbinieka ar pū-
kainu asti un mērlenti ap kaklu, kas pie-
dalījās Parīzes hipnozes seansā padom-
ju galvaspilsētā.

telpaS, kuru VairS naV
Velnišķīgais abos darbos lielākoties nāk 

titānisku darbu paveicis aktieris 
kaspars Zāle (živago), piepildot 
skatuves telpu triju stundu laikā ar 
doktora pārdomām par humānismu. 
toņa – ieva puķe.  
Foto – matīss markovskis
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tības pēdējais posms, vesela sabiedrība 
kļuva par „bijušo” – zemnieki, inteliģen-
ti, ierēdņi un daudzi citi. Tie, kas nespē-
ja aizbēgt, pazuda atmiņās, slepenībā 
atražojot savu bijušo vidi. Ļoti trāpīgi to 
attēloja Ņikita Mihalkovs savas triloģijas 
Saules nogurdinātie pirmajā daļā, kad 
vecmāmiņas pēc brokastīm pirmsrevo-
lūcijas vasarnīcā dzied Pučīni operu 
fragmentus un atceras lielkņazus, kas 
jau sen pūst neapglabāti skābes piepil-
dītās bedrēs vai grimst okultismā Parīzē 
kā lielkņazs Dmitrijs Pavlovičs, viens no 
Rasputina slepkavām. Nevienam no Zo-
jas viesiem, atšķirībā no bijušā režīma 
vecmāmiņām, kuras filmas beigās ares-
tēs, nav stabilas identitātes, ir tikai mai-
nīgi, bijušo un uzspiesto identitāšu hib-
rīdi.

Krievu 60. gadu rakstnieks Andrejs 
Bitovs savā romānā Puškina māja, ko 
pirmo reizi izdeva nevis PSRS, bet ASV 
1978. gadā, apraksta virkni pielāgošanās 
scenāriju, ko izmantoja aristokrātijas 
pārstāvji, kas bija spiesti palikt Krievijā. 
Autors pārvērš aristokrāta apziņu par 
telpu, kurā visas bīstamās šķirbas bija 
jāaizsedz un jāaizmālē, lai „nekad tajā 
virzienā vairs nepagrieztos, it kā tur 
vienmēr būtu bijusi siena.” 7 

Arī mūsdienu Krieviju var saprast kā 
„bijušo” telpu, ko apdzīvo „bijušie” cil-
vēki, ideju un ielu nosaukumu samudži-
nājumu – pastaiga pa šodienas Pēter-
burgu sniedz tam daudzus pierādīju-
mus. Pat ķīnieši, kas Zojas dzīvoklī ir dē-
moniski vardarbības simboli, it kā tikko 
būtu nokāpuši no krievu melnsimtnieka 
ksenofobiskām karikatūrām, ir atkal at-
pakaļ; viņus sit, par viņiem smejas, no 
viņiem baidās. Nav notikusi dziļa pa-
domju režīma analīze, tāpēc, manuprāt, 
Padomija kā romantizēta, it kā gaiša ze-
me tik strauji ir atpakaļ Kremlī. Krievu 
aristokrāts mūsdienu neopadomju Krie-
vijā ir glamūrs objekts, kas iemieso sal-
das, neskaidras, bez personīgas un varas 
atbildības veidotas atmiņas par to pašu 
Rivjēru, uz kuru nesen no Maskavas at-
jaunoja jaunbagātnieku vilcienu,8 mūs-
dienu Train bleu, ko reiz uz skatuves uz-
veda bijušais muižnieks Djagiļevs, kura 
ģimenes locekļus nošāva padomju Krie-
vijā.9 

Mūsdienu Latvijas teātrī mani vien-
mēr izbrīnījis tas, ka latviešu aktieri un 
režisori spēj tik precīzi „trāpīt” Čehova 
varoņu dvēseļu skumjās un filozofiskajā 
apātijā. Kāpēc Valmieras teātra iestudē-
jumā Zojas dzīvokļa iemītnieku atveido-
tāji spēj pārcelties telpā gandrīz simt ga-
dus atpakaļ un filigrāni ilustrēt smacējo-
šas skumjas par to, ka nekad neviens no 
viņiem nenonāks Parīzē un Lieldienās 
nestaigās pa bulvāriem… Nekad nebūs 
Nicas, un tirkīzkrāsas ūdens nešalks pār 
apaļiem pelēkiem akmentiņiem. Atliek 
maisīt kooperatīvu ražoto šampanieti ar 
morfiju, ko regulāri piegādā ķīnietis, lai 
aizmirstos bijušajā telpā, kas tās iemīt-
niekiem nepieder un aiz kuras durvīm 
plosās dažādu atbildīgu, nezināmu un 

tāpēc visur klātesošu personu, izziņu, 
atļauju un lēmumu jūra, kas rezultēsies 
neloģiskajā apcietinājumā, par ko brīdi-
nās Juriju Živago. 

Varbūt latviešu aktieru meistarība, 
interpretējot krievu revolūcijas un pēc-
revolūcijas autoru lugas saistīta ar to, ka 
mēs, Latvijas iedzīvotāji, katrs savā, 
mums vien zināmā un no citiem slēptā 
veidā esam nedaudz it kā „bijušie”? Var-
būt mums arī ir telpas un vietas, ko mēs 
vairs nevaram apmeklēt, jo tās ir pazu-
dušas vai arī ir aizliegtas, ko mums nā-
cās steidzīgi aizmālēt vai aiztaisīt ciet un 
nekad vairs neatskatīties atpakaļ? 20. 
gadsimts tādejādi sola būt nogurdinoši 
ilgstošs, kamēr visu neatplēsīsim, neat-
vērsim, kamēr nepagriezīsim skatus at-
pakaļ savā un citu pagātnē. 6

 
1 Schlögel K. Petersburg. Das Labo-
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chen, Fischer Taschenbuch Verlag, 
2009.- S. 458.; Паперный В. Культура 
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Революция/ любовь Владимира Мая-
ковского. Москва, Колибри, 2012 - 
стр. 113-114.
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ģences centienus un sūdzējās varas in-
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5 Šajā sakarā ieteicams izlasīt Dmit-
rija Bikova romānu Ortogrāfija, kurā gal-
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izmantotais burts, ko atceļ pareizrakstī-
bas reforma pēc 1917. g. revolūcijas), 
ilustrē bijuša cilvēka biogrāfiju pēc „po-
litiskās” nāves. Быков Д. Орфография. 
– Москва: Вагриус, 2003. 

6 Чуйкина С. Дворянская память: 
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университет, 2006.

7 Turpat. – стр. 107.
8 Vilciena interjerā var ielūkoties šeit: 
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Zeit. Über Zivilisationsgeschichte und 
Geopolitik. München, Fischer Taschen-
buch Verlag, 2009. - S. 411- 430. Схейен 
Ш. Дягилев. „Русские сезоны” навсег-
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no cilvēku darbības, nevis no kādiem 
pārdabiskiem spēkiem. Pēcrevolūcijas 
sabiedrību mocīja ne tikai tiesisks vai 
sadzīvisks „bijušo” statuss, bet arī sajū-
ta, ka dzīves turpinājumā ir tikai atmi-
ņas par telpu, kuras vairs nav.6 Par tā-
diem kļuva nevis tikai kāda konkrēta 
kārta vai šaura elites grupa, bet visa sa-
biedrība. Boļševiku ideoloģija līdzinājās 
Franču revolūcijas jakobīņu diktatūras 
publiskai „laika un atmiņu” politikai, 
veidojot savu pamattēzi kā radikāļu nul-
les stundu – viss, kas eksistēja līdz Ok-
tobra revolūcijai/apvērsumam principā 
nedrīkstēja pastāvēt. Rezultātā šajā 
ideoloģiskajā konstrukcijā, kurā ievēro-
jamu vietu ieņēma politiskais exodus, 
konflikta atrisināšanas un vēstures attīs-
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aiņa Daugava 
Valmierā, Mar-
garetas Mičelas 
Vējiem līdzi Dai-
lē, Ferenca Mol-

nāra Lilioms Nacionālajā, Tenesija Vil-
jamsa Ilgu tramvajs JRT – šogad vairāki 
teātri spītīgi centušies atdzīvināt leģen-
das – savējās vai citu, no jauna iekāpt 
upē, kurai reiz bijis varens plūdums. 
Skaidri zinot, ka ūdens, kas tajā plūst ta-
gad, ir jau pavisam cits. Laiks ir cits, un 
mēs – abpus rampai – esam citādi.

Šī pilnīgi noteikti nav recenzija. 
Pirmkārt, vērtējumā par argumentu ne-
var kalpot salīdzinājums, bet tieši tas 
man šajā gadījumā liekas būtisks. Otr-
kārt, vairāk par šodienas izrādēm mani 
intriģē, kā laiks mainījis izteiksmes lī-
dzekļus un uztveri.

Nav jau grūti saprast, kāpēc teātri at-
griežas pie leģendām. Atbilde varētu būt 
ļoti vienkārša. Lielākā Latvijas teātru 
skatītāju daļa ir ap pusmūžu. Labākais 
laiks no šīs puses pagājis 70. un 80. ga-
dos, kad teātris bija plašs „savējo klu-
biņš”, bet attieksmē pret aktieriem val-
dīja romantika un uzticēšanās. Tolaik 
radītajām leģendām ir stiprs pamats. Ir 
tik saprotami un cilvēcīgi cerēt, ka nos-
talģisks nosaukums, zināms teksts vai 
iemīļota mūzika ļaus atgriezties un ie-
raudzīt zāli zaļāku, nu, un tā tālāk. Un 

savā ziņā jau ļauj arī!
Reizēm neļauj nemaz. Daugava Val-

mieras teātrī savulaik bija kaislīgs, pat 
afektēts kliedziens pēc brīvas, abus Dau-
gavas (vai okeāna) krastus apvienojošas 
Latvijas. Skaidrs, ka tagad šāds jūtu pār-
mērs un ilūziju spilgtums nav iespē-
jams. Bija jāmeklē citi mākslinieciski 
piegājieni, tie izrādījās nesaderīgi ar Rai-
ņa „asinsgrupu”, teātra vadība un reži-
sors uzņēmās atbildību, nosauca ne-
veiksmi par neveiksmi, un viena skatu-
ves leģenda neatdzima. Punkts. 

ābolZaļāS kleitaS pārVērtībaS
1987. gadā Oļģerta Krodera publikas 
pievilināšanai uzvestais M. Mičelas ro-
māna dramatizējums Liepājas teātrī bi-
ja tik populārs, ka nedēļu nogalēs no Rī-
gas tika norīkots īpašs vilciens – pēcpus-
dienā turp, naktī pēc izrādes – atpakaļ. 
Šopavasar Dailes teātris par līdzīgu laip-
nību nebija parūpējies, un skatītājiem 
pēc izrādes, kas beidzās tad, kad sabied-
riskais transports vairs nekustēja, nācās 
paļauties uz taksi vai kājām doties uz 
Juglu vai Pārdaugavu. 

Abām izrādēm kopējas ir vēl vairā-
kas lietas. Protams, spēcīgs galveno va-
roņu pāris, kam režisors uzvedumā ie-
dalījis centrālo vietu. Zināma inscenētā-
ja nevērība pret pārējo personāžu. Un – 
trepes kā nozīmīgs skatuves telpas ele-

ments. Paradoksālā kārtā tieši kopējais 
arī pasvītro patieso atšķirību.

Savulaik Indra Briķe ar Mārtiņu Vil-
sonu spēlēja karstus mīlētājus, kam pa-
tiesībā tāds Ziemeļu un Dienvidu karš 
bija kaitinošs, taču ne izšķirīgs šķērslis. 
Kara anturāža Kroderam bija mazsvarī-
ga, par galveno paturot raksturu pretru-
nas, kas bija pietiekami spēcīgas, lai mī-
lētāji nevarētu eksistēt ne kopā, ne atse-
višķi. Liepājas izrādes noskaņu lielā mē-
rā izteica Ulda Stabulnieka mūzika, īpa-
ši Skārletas valsis – romantisks splīns 
par to, kas, kā teikts citā tā laika 
dziesmā,„varēja būt, bet nebij’…” Skār-
letas un Reta mazais karš bija uzveduma 
ass, tam, kas atradās ārpus viņu orbītas, 
Krodera acīs bija nieka vērtība. Sceno-
grāfa Ivara Čaka trepes ļāva dažādot mi-
zanscēnas, zem tām, teiksim, cieta 
dzemdību mokas Melānija, taču tās bija 
un palika tikai arhitektūras elements, lai 
arī pašā skatuves vidū. Līdzko uz skatu-
ves nebija Skārletas vai Reta, darbība 
piņķerējās, un mazo lomu tēlotāji brī-
žiem izklaidējās uz nebēdu.

Jans Vilems van den Boss izvēlējies 
principiāli citu romāna atveidojumu. 
Paturot Kristīnes Nevarauskas Skārletu 
un Artūra Skrastiņa Retu par centru, re-
žisors tomēr fonā cītīgi izstāsta gandrīz 
vai visu stāstu. (Ko arī uzsver, piemē-
ram, intervijā Ievai.) Un tas man šķiet 

IEKĀPT TAJĀ 
UPĒ VĒLREIZ

EDĪTE TIŠHEIZERE

“Vējiem līdzi” Dailē, “Lilioms” Nacionālajā teātrī un  
“Ilgu tramvajs” Jaunajā Rīgas teātrī

Process
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pats labākais liecinājums uzveduma… 
šodienībai. Tajā, kā režisors organizējis 
romāna notikumus, saskatāmas divas 
lietas, kuru Liepājas uzveduma laikā 
vienkārši nevarēja būt. Izrādes struktū-
ras pamatā ir klips – īss, aši izstāstāms 
un viegli uztverams stāstiņš, pie kāda 
mūs ir pieradinājuši masu mediji, reklā-
ma un popmūzika. Savukārt Krodera īso 
„mesidžu” par vīrieša un sievietes nesa-
stapšanos nomainījis detalizēts, palai-
kam stagnējošs vēstījums ar turpināju-
miem, ko pazīstam no seriāliem. 

Būtībā no tiem šajā gadījumā nākusi 
arī vienotā skatuves uzbūve – milzīgās 
kāpnes, uz kurām viss notiek, tāpat kā 
vienā dekorācijā tiek uzņemtas neskai-
tāmas sērijas. Šajā uzvedumā kāpnes ir 
ne vien darbības vieta, bet arī tās dzenu-
lis un apgrūtinājums – smaga dzīve ro-
māna varoņiem, nebūt ne viegla skatu-

ves eksistence aktieriem.
Arī tāpēc apbrīnas vērts ir K. Neva-

rauskas un A. Skrastiņa darbs (šo vārdu 
gribētos uzsvērt). Aktrise iekrampējas 
un nelaiž vaļā raksturu, kas šajos klipos, 
gribot negribot iezīmējams ar pārtrauk-
tu svītru. Darbības līnija ir precīza un 
mērķtiecīga, kam diezin vai palīdz kustī-
bu partitūra, nemitīgi skraidot pa aug-
stajām kāpnēm. Pilnīga koncentrēšanās 
„te un tagad” ļauj sīko dialoga brītiņu 
padarīt par īstu partnerību. Artūra Skra-
stiņa Rets ir pavisam savdabīgs aktiera 
darbs: kā zinādams, ka tiks salīdzināts 
ar filmas vai Krodera izrādes tumsnē-
jiem skaistuļiem, viņš izveidojis tādu kā 
drošības distanci starp sevi un tēlu. Un 
šajā attālumā radījis precīzu ilūziju par 
raksturu, kāds nepieciešams, lai saspēlē 
ar to, Skārletas tēlotāja varētu pilnvērtīgi 
paveikt savu darbu. Skrastiņš Reta lomā, 

man liekas, ir pats pašaizliedzīga part-
nera iemiesojums. 

Uzveduma estētika ir balstīta šodie-
nas uztveres stereotipos, un par to, ka 
tie ir saprasti un pieņemti, liecina publi-
kas pacietīgā sēdēšana piecu stundu ga-
rumā.

(Ziniet, kas mani saskumdināja? Ka 
Skārletas brīnišķā ābolkrāsas kleita vairs 
nav Latvijas antonovku maigajā, bet Ri-
mi importēto augļu indīgi spilgtajā zaļu-
mā.)

ar laiku Vai FototraFaretu Fonā
Kas padarīja par leģendu Liliomu? Pie-
ņemu, ka ne jau – vai ne tikai – luga, kas 
tomēr var pretendēt labi, ja uz „puskla-
sikas” godu. Alfreda Jaunušana 1971. ga-
da izrādei īpašo smaržu piešķīra režiso-
ra izdomātais prologa karuselis un 
Imanta Kalniņa un Māra Čaklā dzies-

artūrs Skrastiņš (rets) radījis precīzu ilūziju par raksturu, kāds nepieciešams, lai saspēlē ar to Skārletas tēlotāja kristīne 
nevarauska varētu pilnvērtīgi paveikt savu darbu. Foto – gunārs janaitis



24   TEĀTRA VĒSTNESIS 2013/II

mas, kas tajā skanēja, par galveno no 
tām, „Redziet, atkal ir debesis pušu!” 
vispār nerunājot. Tieši pēdējā cauri ga-
diem lielā mērā uzturēja Lilioma leģen-
du. 

Taču bija vēl kaut kas ārkārtīgi sva-
rīgs: karuseļa iekšā saucējs, kādu to spē-
lēja Uldis Dumpis un Ģirts Jakovļevs, to-
brīd bija laikmeta varonis. Romantiska-
jā pasakā bija iešifrēts pretnis, kurš ne-
piedalās, – nesaķemmēts un ikdienas 
noteikumus akceptējušo pasaulē neie-
derīgs, „ar spļāvienu mutē kā zvērs”. Ar 
niecīgu laika atstarpi turpat līdzās ir Pē-
tera Pētersona Idiota Miškins un Dzej-
nieks no Spēlē, spēlmani!, Hanna Dželk-
sa no Arnolda Liniņa Iguānas naktīm – 
nepieņemamie un izaicinošie, pat ja pa-
ši tādi nemaz nejūtas. Lilioma „es nees-
mu sētnieks!” bija principiāla nepiedalī-
šanās, nevis nevēlēšanās strādāt pieticī-
gu, tak godājamu darbu.

1996. gadā savu versiju Liepājas te-
ātrī iestudēja Juris Bartkevičs. Tas bija 
nabadzības gadu Lilioms. Fičūrs bija ne-
vis elitārais kabatzaglis, bet zaglis pavi-
sam vienkāršais, nomītiem zābakiem 
kājās un caurā džemperī, Lilioms ar Jūli-
ju dzīvoja izžautu palagu ierobežotā mi-
teklī. Viņu nabadzība bija īsta un sapro-
tama. Kalniņa dziesmas bija ieaustas iz-
rādes audumā – Akāciju palagu Ineses 
Caunes jauniņā Jūlija gandrīz vai izklie-
dza, raugoties, kā uz debesīm kā cietu-
mu ved viņas nodurto vīru. Pastāvīgs re-
frēna motīvs izrādē bija dzelzceļš un vil-
ciens, kas aizved turp, nezin kurp – visi 
sastinga un tikai ar acīm pavadīja vago-
nu gaismiņas. Arī šā uzveduma (daudz 
mazāk zināma, diemžēl) spēks bija pre-
cīzā sasauce ar laiku un ārkārtējā sapņa, 
izlaušanās alku enerģija.

Edmunda Freiberga iestudējums ir 
pārpilns goddevības. Sākot jau ar aiz-
kustinošo žestu, kad tradicionālajā 
dziesmotajā prologā Ģirta Jakovļeva vai 
Ulda Dumpja Reģistrators iesāk „Re-
dziet, atkal…” un tad nodod stafeti ta-
gadējam Liliomam – Kasparam Dumbu-
ram vai Ivaram Kļavinskim. (Starp citu, 
līdzīgs skaists žests ir arī Vējiem līdzi – 
Skārletas Mammīte ir Indra Briķe.) Kat-
rai ainai ir sava mikrodramaturģija, kat-
ram galvenajam tēlam – sava partitūra, 
scenogrāfija ir skaista un tērpi eleganti. 
Citējot Bruno Saulīti, „trūkst tikai maza 
mazliet” – tā diega, tās mākslinieciskās, 
cilvēciskās, varbūt pat pilsoniskās ne-
pieciešamības iestudēt šo darbu tieši ta-
gad, uz kuras varētu savērt katru par se-
vi eksistējošo krelli. Bez šī diega krelles 
sabirst kā pagadās, palaikam ieripo ne-
pavisam ne īstajā vietā, notiek it kā ne-
liela jēgas nobīde, un vairs nav skaidrs, 
kāpēc sist sievieti – tas nav nekas slikts, 
ja tikai ir mīlestība. Un zāle draudzīgi, 
bet arī drusku pāristāvoši smejas, kad 
Muškātne saka Liliomam: „Tu jau neesi 
godīgs cilvēks, tu esi mākslinieks.” 

Holundernes ateljē pie sienas ir fo-
totrafarets ar caurumiem, kur izbāzt gal-
vu. Uz fotogrāfijas sanāk cilvēks mākslī-

gā vietā un abstraktā laikā. 

upura tranSFormācijaS
Ilgu tramvajs patiesībā ir no citas katego-
rijas. Tenesija Viljamsa luga ir klasikas 
klasika, iespējams, nākamā aiz Šekspīra 
Hamleta. Šajā uzskaitījumā tai ir vieta ti-
kai tāpēc, ka skatuves vēsture latviešu te-
ātrī tai sākusies ar spožu leģendu – Alfre-
da Jaunušana 1969. gada iestudējumu ar 
Antru Liedskalniņu Blanšas Dibuā lomā. 
Šo iestudējumu teātris spēlēja 12 gadus, 
nemainot ne tēlotāju sastāvu, ne režijas 
koncepciju. No mūsdienu attāluma ska-
toties, tas bija stipri vien „latviskots” Vil-
jamss. Sākot jau ar to, ka Mirdzas Ķem-
pes tulkojumā miesiskais vārds „desire” – 
alkas, dziņas – bija pārvērties par garīga-
jām „ilgām”. Režisors bija krietni saudzīgs 
pret Blanšu, ignorējot daudz ko no tā, ko 
viņas pagātnē ierakstījis autors. Cenzūra 
bija svītrojusi atsauci uz Blanšas vīra ho-
moseksuālismu. Tas viss kopā pa sīku-
miem vien piešķīra papildus nozīmību 
Antras Liedskalniņas izcilajam tēloju-
mam. Stāstot Mičam par sava vīra nāvi, 

aktrise un režisors padarīja svītrojumu 
par efektu: Blanša apklusa pusvārdā, sa-
ķēra galvu, un mēs izdzirdām to, kas skan 
viņas smadzenēs, – mokošu polkas mel-
diņu un tam sekojošu šāvienu. Ir dau-
dzas lietas, kas dzīvo afektīvajā atmiņā 
un zemapziņā. Latviešu atmiņā klusēša-
nai un šāvieniem bija sava nozīme. Jau-
nušana un Liedskalniņas Blanša bija cil-
vēks, kam atņemtas mājas un skaistums 
un kuru piesmej kāds, kuram nav pat īstu 
sakņu. Blanšas kā varmācības upura tra-
dīcija bija iedibināta, un to apstrīdēt tur-
pat 30 gadus neviens neņēmās.

1996. gadā Ģirts Sils uzveda Ilgu 
tramvaju teātrī Kabata, atstājot Blanšai 
upura lomu, bet padarot par tādu arī 
Stenliju. Viņi bija viens otra cienīgi, un 
izvarošanas vietā bija patiesas mīlas 
akts, Blanšu iznīcināja pašas vainas sa-
jūta pret māsu.

2000. gadā Valdis Liepiņš Dailes te-
ātrī būtiski lauza tradīciju un mainīja arī 
lugas laiku un vietu: Indras Briķes Blan-
ša parādījās kā provinciāla, novītusi Me-
rilinas Monro līdziniece, kas ielaužas 
Ņujorkas „gotu” Stellas (Rēzija Kalniņa) 
un Stenlija (Andris Makovskis) pašpie-
tiekamajā pasaulē. Visvairāk mainīts bi-
ja Miča tēls – tas bija jau cita Viljamsa 
varoņa, klejojošā Orfeja, Vela līdzinieks, 
vēl jo vairāk tāpēc, ka to arī spēlēja nevis 
aktieris, bet mūziķis Andris Vilcāns. Šī 
bija ļoti apzināta un daudziem nepieņe-
mama leģendas apstrīdēšana. 

Vēl pēc deviņiem gadiem Ilgu tram-

vaju iestudēja Gaļina Poliščuka Teātra 
Observatorijā, un par izrādes patieso tra-
ģisko varoni kļuva Ilzes Ķuzules-Skrasti-
ņas (vēlāk arī Agneses Zeltiņas) stiprā 
Stella, kas centās noturēt abus savus mī-
ļos egoistus – māsu un vīru.

Visi trīs bija cienījami iestudējumi, 
taču tikai Poliščukas gadījumā zemstrā-
vā vairs nebija jūtama vēlēšanās apstrī-
dēt leģendu. Varbūt vienkārši bija iestā-
jies „noilgums”, pēc kura Viljamsa lugu 
iespējams lasīt kā… tekstu, talantīgāko 
un daudzslāņaināko starp miljoniem ci-
tu, bet tomēr tikai pamatu skatuves in-
terpretācijai. 

Šo ceļu gājis arī jaunākais Ilgu tram-
vaja iestudējums JRT Ineses Mičules re-
žijā. Tas savā ziņā ir visobjektīvākais – 
nav te upuru vai neģēļu, visiem ir spēks 
un vājums, visus nospiež nolādētā na-
badzība (kas gan varbūt ir pārspīlēta – 
Rudolfs Bekičs skatuvi iekārtojis no vie-
nām vienīgām taras kastēm). Trijstūra 
puses ir vienādnozīmīgas. Ja vien tulko-
juma tradīcija nebūtu tik spēcīga un 
skaista, šim „tramvajam” vajadzētu dot 

„dziņu vārdu” – tādā seksuālā spriedzē 
dzīvo Elitas Kļaviņas Blanša, Andra Kei-
ša Stenlijs un Sandras Kļaviņas Stella. 
Citos iestudējumos pat neievērotu ainu 
ar nejauši ieklīdušu komivojažieri Blan-
ša izspēlē kā veselu iedomu dzīvi – vienu 
no ļoti daudzajām, starp kurām viņa jau 
ir pazudusi pati sev un citiem. Īsā brīti-
ņā tur ir gandrīz vienlaicīga objekta ie-
raudzīšana, fantāzijas tēla radīšana, pa-
vedināšana un augstsirdīga atteikšanās! 

Blanšas šūpošanās abpus ārprātam 
ir kaut kas absolūti nepieņemams Sten-
lija piezemētajam, līdz reizrēķina līme-
nim skaidrajam dzīves redzējumam. 
Viņš redz vienkārši, tāpat arī dzīvo – un 
izrādē nav ne mazākā nosodījuma vai 
pārākuma pret viņu. Vienīgā, kas to sa-
skata, ir Stella. Viņa ir izdarījusi savu iz-
vēli starp acīmredzami murgaino dzīvi 
Skaistajos sapņos ar kazarmu tuvumu un 
arogantajiem radiem un – Stenlija reiz-
rēķina patiesībām un seksu kā drošības 
jostu. Tāpēc par izrādes traģisko kulmi-
nāciju man kļuva izmisums Stellas acīs, 
saprotot, ka Stenlijs šo jostu ir pārcirtis, 
pats to nemaz neapzinādamies.

Tāda, lūk, upuru nomaiņa.

***
Ko mēs no tā varam mācīties? Neko. Ja 
nu vienu – īsta leģenda parasti rodas no 
talanta, laikmeta un īstā zvaigžņu stā-
vokļa. Un tajās kurpēs vai upēs pēc tam 
ir ļoti sarežģīti iekāpt. Jo nav jau arī ie-
spējams dzīvot atmuguriski.  6

ĪSTA LEĢENDA PARASTI RODAS 
NO TALANTA, LAIKMETA UN ĪSTĀ 

ZVAIGŽŅU STĀVOKĻA
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elitas kļaviņas  blanšas šūpošanās abpus ārprātam ir kaut kas absolūti nepieņemams Stenlija piezemētajam, līdz reizrēķina līme-
nim skaidrajam dzīves redzējumam. Foto – jānis deinats
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Process

odzīvots, iz-
plēsts, bez apku-
res un bez pie-
kārtas tāfelītes ar 
solījumu, ka drīz 
te viss būs „jauns 

un skaists” – tāds ir savrupnams Aristīda 
Briāna ielā 9, kur notiek festivāla Homo 
Novus projekts Pēdējā humānā telpa – 
vienpadsmit instalācijas un performan-
ces. Projekta nosaukums ir ņemts no 
teorētiķa Alana Rīda grāmatas (Theatre, 
Intimacy & Engagement, 2008) un na-
mam piestāv: šķiet, Rīds runā par tiem, 
kas atnāk par vēlu, kad viss jau sen sā-
cies un iet uz galu. Ne tikai teātrī, vispār. 
Jāpiekrīt, pasaule, kurā ir izskaitļota cil-
vēces pēdējā stundiņa, atgādina dzīvi uz 
koferiem, pat ja „dzīvībai vēl atlikuši 
1,75 miljardi gadu” (22. septembra ziņa 
tīmeklī). Teātris, pēc Rīda, dod iespēju 
„gaidīšanas stresu” novērst un dzīvot, jo 
teātrī pēc beigām atkal ir sākums. Mācī-
ties no teātra sākumu. Ar Rīdu Pēdējā 
humānā telpa skaidri norāda savas ko-
ordinātes un ideoloģisko platformu pēc-
kristietības laikmetā, par savu garīgo 
instrumentu atzīstot mākslu.

Patiesībā – nekā jauna, izņemot pre-
cizitāti, ar kādu noteikts visas sugas gals. 
Varbūt tieši tas ir apokaliptiskā laikmeta 
skaidrojums – nevis individuālas nāves 
neizbēgamība, bet ziņas par nākotnes 
izzušanas neizbēgamību? Vai tur tas 
suns aprakts? Tāds uzzīmējas Pēdējās 
humānās telpas konteksts. 

Lieliska ir Monikas Pormales insta-
lācija Istaba ar skatu. Ieej neapdzīvotā 
istabā, kas mākslīgi atdzesēta, sajūties 
kā ledusskapī, uzliec austiņas, klausies 

Šopēnu vai ko līdzīgu un domā: kur es 
esmu. Līmeņi darba interpretācijai ir 
vairāki, bet tos var uzvērt uz vienas ass 
kā koka eglīti – viss sakrīt. Pļāpīgākais 
jeb ar vislielāko diametru ir nacionāli 
sociālais – neapdzīvotie Rīgas centra 
dzīvokļi „ar skatiem”. Latvieši tos pār-
svarā nevar atļauties, bet tirgus tos iesal-
dējis. Daudz kur tā izskatās, kā Pormales 
Istabā ar skatu. Nākamais arī ir lielā mē-
rā nacionāli sociāls, bet saistīts ar kultū-
ras apziņu: patības jeb identitātes līme-
nis – kas es esmu. Ausīs skan skaista me-
lodija, kas izveido telpu. Gribas ar to sa-
plūst, bet identitātes mēraparātā iede-
gas nācijas pastāvēšanas sarkanā lampi-
ņa: vai tas ir tas, kas es esmu? Piramīdas 
virsotne ir eksistenciāla: ko es te meklē-
ju? Un kāda jēga manām izvēlēm, ja dzī-
vojam koridorā uz koferiem, kur visi 
kaut ko kliedz, bet neviens neklausās? 
Pormales instalācija no nevainīgas „tuk-
šas” telpas pakāpeniski, ar domāšanas 
palīdzību, pārtop trillerī.

Otrs darbs, kas domāšanas procesā 
no necilas, neizteiksmīgas, kaut palielas 
bildes pie mājas sienas izauga par noti-
kumu, ir Viestura Meikšāna un Ievas 
Kraules Apsolītā zeme. Te nu svarīgs ir 
teikums bukletiņā: darba kods – harmo-
nisku attiecību uzturēšana ar vidi, kurā 
esam auguši un dzīvojam. Bildē ir aina-
va no putna lidojuma ar laukiem, ceļu 
un sarkanu mašīnu. Pretēji Pormales 
darbam, kas tik talantīgi aizveda augstas 
abstrakcijas pakāpes nebūtībā, Meikšā-
na darbs liek pie zemes un, ja uztvērējs 
tam gatavs, uzdod neērtus jautājumus: 
ko mēs galu galā zinām par vidi, kurā 
esam auguši un dzīvojam? Kā „dabūt uz 

galda” visas zināšanas par šo vidi, kur 
nemitīgi notiek ideoloģizētas un politi-
zētas atskaldīšanas rituāli, pēc kuriem 
kolektīvā „mēs” substancionālā forma – 
valsts – nereti paliek bez satura? Maļ kā 
tukšas kafijas dzirnaviņas. Vai gadījumā 
tas, kas Latvijā notiek ar pensionāriem, 
ar izglītību un ar kultūru, nav viens un 
tas pats – tā ir brutāli neharmonisku at-
tiecību uzspiešana ar vidi, kura pastāv, 
kurā esam auguši un dzīvojam? Uzspie-
šana tāpēc, ka Latvijā pēc neatkarības 
atgūšanas ir reāla vara, kas veido politi-
ku, kura, loģiski, izplatās telpā. Taču Lat-
vijas pilsoniskā sabiedrība līdzšinējās 
politikas izpratnē tiek veidota kaut kad 
nākotnē, aiz horizonta, ar abstraktiem, 
vēl nedzimušiem cilvēkiem, bet esošie 
lai te savā nodabā ņemas, kamēr viņiem 
saule lec un riet...   

Kā vienmēr, ar veselīgu humoru par 
augstām matērijām un ar gaišu pēcgar-
šu ir Izoldes Cēsnieces māksla. Instalā-
cijai Par novērotāja Hamiltoniānu ir 
trausla, iedvesmojoši bērnišķīgas „amat-
niecības” forma un laimīgas bērnistabas 
saturs. Māksliniece ir veidojusi darbu, 
lasot vienu no Rīgas Laika intervijām ar 
zinātniekiem par Visumu. Ar skatuvisku 
nervu viņa veido scenogrāfiju Andreja 
Lindes domai par Visumu kā novērotāja 
atspulgu. „Ja jūs to novērojat, jums būs 
viens Visums, ja jūsu draugs to novēro, 
viņam būs nedaudz citāds Visums,” 
māksliniece citē zinātnieku. Bet darba 
kodols ir neatšifrētais vārds „hamilto-
niāns”, kuru lieto zinātnieks un kurš 
Cēsnieces iztēlē bez kompleksiem uz-
bur Visuma vērošanas situāciju: pames-
ta vai slepena istaba, uz logu rūtīm bie-

ATBILDES NENĀK 
KĀ AGRĀK

Pēdējā humānā telpa. Projekts festivālā Homo Novus

INGA ŠTEIMANE
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za putekļu kārta, kur rakstīt Visuma pie-
zīmes, bet logos – palielināmie stikli no-
vērojumiem. Ja izejam ārā pa otrām dur-
vīm uz pagalmu, tad redzam „patiesī-
bu”: zilās un sarkanās Visuma ugunti-
ņas, kas mirgo palielināmajos stiklos, ir 
inscenējums – teātris.        

Interaktīvas performances raksturu 
savai izrādei Galdnieks un klusums bija 
piešķīris Pēteris Krilovs, taču teātra no-
teikumi – aktīvā skatuve un pasīvā zāle – 
tomēr dominēja, jo Mičs (koktēlnieks, 
autodidakts Miķelis Pankoks – Andis 
Strods) skatītājiem neatbildēja. Pēc ot-
rās viņa klusēšanas bija skaidrs, ka „sa-
runāties” var tikai ar dakterīti, kas izrā-
des sākumā nolasīja īsu Pankoka slimī-
bas vēsturi. Iespējams, režisors tādā vei-
dā mudināja publiku izzināt Pankoka 
slimību, taču šizofrēnija, šķiet, ir vēl aiz-
slēgtāks temats par mākslinieku Panko-
ku, kurš pēc kara gandrīz četrdesmit ga-
dus nodzīvoja Šveices klīnikā. Šizofrēni-
ja ir šizofrēnija. Ārpus laba un ļauna. Vai 
tas nav aizspriedums?

Valtera Sīļa izrāde Operācijai „Irākas 
atbrīvošana” – 10 gadi! bija tradicionāla 
tādā ziņā, ka skatītāju atstāja ierastos 
noteikumos – kā vērotāju. Neparasts bi-
ja izrādes teksts – Saeimas stenogram-
ma ar 2003. gada ministru prezidenta 
uzrunu deputātiem par atbalstu Irākas 
atbrīvošanas operācijai. Ingas Tropas 
nevainojams, konkrētā ministru prezi-
denta (Repše) intonācijas atdarinošs 
pusstundas monologs telpā, uz kuras 
sienām ir daudzas un dažās Irākas kara 
noziegumu un ļaunumu apsūdzības. Iz-
rāde iebaksta ar pirkstu politikai acīs, 
jautājot par Latvijas atbildību Irākas ka-

ra noziegumos. Režisors liek vienādības 
zīmi starp līdzdalību un atbildību.   

Vladislava Nastavševa Eskeipista die-
nasgrāmata bija tieši tas, kas solīts – kla-
viermūzika un dziesmas kā bēgšana no 
realitātes. Viņam ir savs stils un publiski 
rādāma privātā telpa. Man patika.

MAREUNROL’S (Rolands Pēterkops 
un Mārīte Mastiņa-Pēterkopa) izstādīja 
objektu Īrnieks / miniatūra. Stāstu par 
vīrieti izlasīju bukletā – interesants, ab-
surds. Faktiski ar to būtu pieticis, jo ob-
jekts (varbūt tāpēc, ka miniatūra?) neko 
vairāk nepateica, bet bez teksta diez vai 
būtu saprotams tā, kā autori grib.

Segas māja, autori Umka.lv: Andris 
Kalnozols, Ģirts Šolis, Reinis Pētersons. 
Instalācija bija iecerēta kā „mazā pa-
slēptuve”, kurā griezās filmiņas un aiz 
katra stūra bija kāds pārsteigums. Maz-
liet jāšaubās, vai darbs, kas veltīts bērnī-
bas „zemgalda” pasaulei, būtu sākotnēji 
bijis iecerēts tik eksistenciāli drūms. 
Man ir aizdomas, ka toni noteica daži 
mākslinieku neparedzēti un nekontro-
lēti telpas faktori: mērogs, attālumi, pro-

porcijas, smaržas, uztveres stereotipi, 
kas pietiekami lielajā telpā darbojās bez 
pieskatīšanas.  

Andrejs Jarovojs Pietura. Ambients 
darbs par mazām izvēlēm, kas tieši un 
tehniski ietekmēja mākslas darba norisi. 
Ingas Gailes teksti radīja atbilstošu no-
skaņu – gaisīgu, vizuālu, klusu. Skatītā-

jam kopā ar vēl vienu personu bija jā-
klausās skaņu ieraksts un jāizpilda no-
rādījumi, ko teica sprigana sievietes 
balss. Uztvēru šo darbu kā vingrināju-
mu ceļā uz režisora definēto, ka teātrim 
ir jābūt telpai, kur skatītājam darboties 
– lai viņa paša rīcība, attieksme, noska-
ņa, domas, emocijas un izvēle ieņemtu 
nozīmīgu lomu jēgas veidošanā.  

Nomadi (Krista Burāne un Mārtiņš 
Eihe) – Bezvēsts pazudušie. Varbūt neuz-
tvēru. Abstraktā komunikācijas kons-
trukcija – plakāti ar aktieru un režisoru 
fotogrāfijām un lūgumu ziņot, ja re-
dzēts, bija saprotama, atlika vien izdo-
māt, par kuru zvanīt. Mulsināja daži dzī-
vie starp ļoti daudziem mirušajiem attē-
los – vai tā bija uzmanības spēle?  

Reinis Suhanovs Es pūstu lēni. Kabī-
ne, kas simulēja „izzušanu” ar „apmānī-
to” spoguļu palīdzību. Laba vieta, kur iz-
mēģināt Alana Rīda piedāvāto metodi – 
pēc beigām atkal uz sākumu. Tehniski 
tomēr uz daudz ko bija jāpiever acis (tie-
šā un pārnestā nozīmē), lai seansa laikā 
neparedzēti atspulgi un paša klātesamī-

bas apliecinājumi nerēgotos, kur neva-
jag. 

Kopumā iespaids bija un pārdomas 
arī. Dzīvojam laikā, kad viss slīd no ro-
kām un neizdošanās ir laikmeta pazīme. 
Atbildes nenāk kā agrāk. Monika Por-
male no šīs vielas tomēr radījusi pārlie-
cinošu mākslas formu. 6

VISI KAUT KO KLIEDZ, BET 
NEVIENS NEKLAUSĀS 

Valters Sīlis Operācijā „Irākas atbrīvošana” – 10 gadi! liek vienādības zīmi starp līdzdalību un atbildību. Foto – andrejs Strokins
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Sarunas par homo ludens – spēles jeb spēlējošā cilvēka – 
darbības dzinuļiem, rīcības motivāciju, izpausmju iedabu 

un racionālo vai hipnotisko, pat maģisko iedarbību uz 
“spēles” vērotājiem allaž ir bijušas kaislīgas

METODES CILVĒKI 
VAI TALANTĪGIE 

DZĪVNIEKI

Tēma AKTIERA UN REŽISORA NAIDPILNĀ MĪLA

NORMUNDS NAUMANIS

espējams, tieši aktiermāksla – šī 
jau kopš civilizācijas rītausmas 
neiznīdējamā griba un prasme 
iedzīvoties/iemiesoties tēlā/ 
“citajā” – palīdzējusi cilvēku 
dzimumam vispār izdzīvot, jo 

teatrālā upurēšanas rituāla jēga ir ne ti-
kai pateicība dabai (vai kādiem neap-
jaustiem “augstākiem spēkiem”) par 
kādreiz dzīvo, tekalējušo, nirstošo vai li-
dojošo ēdamo, bet arī ļaužu kopienas 
pieradināšana pie kultūras: par liktens 
sniegtajām dāvanām jāizrāda cieņa, bet 
apzināta, mērķtiecīga cieņa, kaut arī 
sakņota izdzīvošanas baiļu instinktos, 
attālina cilvēku no lopiņa. Tālab ļaudis, 
kas bijuši “starpnieki” šajās spēlēs, vien-
mēr tikuši vērtēti kā īpašām dotībām 
apdāvinātie. Ne velti šamanisma, kulta 
ritu, pat ierēdņu vai skolasbērnu kolek-
tīva vadīšanas centrā ir viņš – aktieris, 
saucam mēs to par zintnieku, pesteļotā-
ju, mācītāju, pedagogu, harismatisku 
personību vai bosu.

Profesionālajā teātrī, kādu to definē-
jam, kopš tas vairs nekalpo antīko satur-

nāliju vai gladiatoru panem et circenses, 
viduslaiku mistēriju un raganu (aktrišu 
taču!) dedzināšanas, klerikālās kundzī-
bas un inkvizīcijas protokolu primitīvā 
(tomēr, tomēr!) teatrālisma merkantīla-
jiem mērķiem, aktiermākslas – šī noslē-
pumainā, bieži pat pie “pārdabiskiem” 
pieskaitītā aroda – jēdziens ticis vētīts ar 
gluži zinātnisku skrupulozitāti.

Kā tas tehniski un pēc būtības no-
tiek, kad cilvēks no “sevis” kļūst par “ci-
tu”? Vai šī “personības dalīšanās” ir vien-
kārši praktizējot iemācāmi amata rīki un 
triki vai tomēr “aktiertehnikas sistē-
mas”? Un to ir desmitiem: sākot ar 
Dalkroza, Mihaila Čehova, Staņislavska, 
tāpat Arto „nežēlības teātra”, Brehta “at-
svešinātības teorijas”, bēdīgi leģendārās 
Lī Strasberga “metodes”, Grotovska psi-
horotaļas etīžu – un  beidzot ar apbrīnas 
vērtajām sensenajām orientālo teātru 
simboliskajām, piesātināti garīgajām 
mācībām.

Vai šīs nesaskaitāmās teatrālās me-
todoloģijas un prakses, ko nav īpaši grū-
ti fiksēt vārdos, bet itin nemaz nav viegli 

īstenot, satur sevī kaut ko vairāk? Kaut 
ko, kas piederīgs drīzāk psihiatrijas, psi-
hoģenēzes, Zīgmunda Freida, psihoana-
līzes, neirolingvistiskās programēšanas 
jomai vai līdzīgu eksistenciālterapiju, 
geštaltterapiju (pseido)zinātniskajām 
apziņas izzināšanas biznesa teritori-
jām?

Izvēloties žurnāla tēmai daiļskanīgi 
provocējošo “virsrakstu” Aktiera un reži-
sora naidpilnā mīla, mēs cenšamies ro-
sināt diskusijai teātru profesionāļus par 
šo savdabīgo, nepavisam ne vienkāršo 
jomu: saskarsmi starp diviem radītā-
jiem, kas ietver dominēšanas/pakļauša-
nās mehānismus, spēka un varas, sav-
veida sociālo lomu spēles – ārsta un pa-
cienta attiecības teātra cilvēku radošajā 
darbībā. Vai varbūt tā ir pat garīgas var-
darbības sadomazohistisko kompleksu 
realizēšana?

Šāda diskusija būtu vēlama kaut vai 
tā vienkāršā iemesla dēļ, ka, atšķirībā 
no citām pasaules kultūrām, teiksim, 
tradicionāli par spēcīgu uzskatītās krie-
vu psiholoģiskās aktierskolas, slavena-
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jām japāņu no/kjogen/kabuki/bunraku/
šinpa teātru formām vai vācu formali-
zēto “tēlojošā aktiera” tehnikas, latvie-
šu teātrim savas fiksētas aktierspēles 
sistēmas nav – tāpat kā nav tādas lat-
viešu teātra skolas. Tādēļ mēs kā putni-
ņi uzlasām visus šķietami derīgos grau-
diņus un, kā mēdza smaidot teikt Kro-
ders, atrodamies kaut kur pa vidu starp 
krievu un vācu teātra sistēmām. Iespē-
jams, šāda psihodrāmas un formas te-
ātra pārvaldīšanas simbioze ir laba 
diezgan, taču bēda tā, ka 21. gadsimta 
teātra profesionālajā valodā teorētiski 
aptverta, ar savu instrumentāriju (kā-
dos vārdos saucam to, ko darām uz ska-
tuves?) – tā noteikti nav. Grūti iedomā-

ties prasīt Latvijas teātru aktieriem, ko 
tieši tie veic izrādē, kādus psihofiziskos 
mehānismus un kādā veidā ierosina un 
darbina. Ko reāli nozīmē bieži teātra 
žurnālistikā dzirdētā frāze: “Kā jūs „ate-
jat”, atbrīvojaties no lomas?” Vai režiso-
ra rādīšana priekšā ir obligāts paņē-
miens, kas radies aktieru dusošās fan-
tāzijas un, ko tur slēpt, slinkuma ligas 
dēļ? Cik daudz vietas režisora un aktie-
ru kopīgā darbā ieņem intuitīvi lēmu-
mi, cik – teksta/darbības analīze? Kā-
diem paņēmieniem radošo enerģiju 
visrezultatīvāk ir pārraidīt skatītājiem? 
Ko nozīmē nu jau par teātra leksikas 
klišeju kļuvušais “turēt skatītāju zāles 
uzmanību”, “paņemt publiku”? Galu 

galā, kādiem ieročiem un citiem “dar-
bīgiem līdzekļiem” ar mūsu aktieriem 
strādā režisori šodienas teātrī? Un vai 
aktiera, režisora darbs un kopdarbs tie-
šām ir tikai profesionālas sadarbības 
forma? Vārdu sakot, kas ir aktieris/reži-
sors kā medijs – moderns šamanis, “nā-
cijas kultūras priekšstāvis” vai trenēts 
profesionālis, kas strādā nevainojami 
precīzi un cool kā Šveices pulkstenis, jo 
vienmēr zina un ir gatavs iedarbināt at-
tiecīgos sava un citu psihofiziskā ķer-
meņa zobratiņus?

Tāpēc dodam vārdu dažādu paau-
džu Latvijas aktieriem un režisoriem pa-
stāstīt, kā notiek šī naidpilnās mīlestības 
plūsma starp viņiem. 6

psihodrāmas un formas teātra pārvaldīšanas simbioze ir laba diezgan, taču bēda tā, ka 21. gadsimta teātra profesionālajā 
valodā aptverta tā noteikti nav. Klusuma skaņas, jaunais rīgas teātris, 2007
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s esmu aktrise, reži-
sore, pedagoģe. Rei-
zēm gribas izvēlēties 
kaut ko vienu, toties 
es nenogurstu no kā-
da „koridora” – man 

tādu ir veseli trīs. Man ir arī priekšrocība 
uz kaut kādiem jautājumiem paskatīties 
no dažādiem leņķiem, jo tās ir ļoti, būtis-
ki atšķirīgas profesijas. Dažāds domāša-
nas veids, dažāds skatījums uz daudz ko. 

Kaut vai tās pašas etīdes. Aktieriem 
mēdz būt uzskats, ka tās vajadzīgas reži-
soram, ja viņš nezina, kā aizpildīt izrā-
des laiku. 

Patiesībā to vajag aktierim, lai strā-
dātu droši, nekaitējot savai veselībai. Ja 
man jāspēlē tāda loma kā Anna Kareņi-
na, es vispār nevaru iztikt bez etīdēm. Jo 
tajā etīdē es jau kādu daļu viņas dzīves 
būšu nodzīvojusi. Caur to mana „fizika”, 
mani muskuļi atcerēsies kaut kādas lie-
tas, ko es ar prātu neizdomāšu. Tas ir 
mans melnraksts, vesels melnrakstu 
krājums! Pie galda sēžot, var visu ko iz-
štukot, var iemācīties etīdi izspēlēt prā-
tā, bet, ja tas būs izdarīts fiziski, tad pie-
redze paliks miesā, muskuļu atmiņā. 
Emocijas dzīvo muskuļos. Caur dau-
dzām precīzām ķermeņa darbībām var 
izmānīt vajadzīgo emociju. Un tā pie-
dzims pati, to nevajadzēs spiest no sevis 
ārā. Ja tev kā aktierim ir tāda fiziska pro-
vokācija, tad tev ir garantija, ka emocija 
piedzims ikreiz, kad tas būs vajadzīgs. Jo 
organisms, īpaši aktiera organisms, ir 
ļoti gudrs. Mēs visu varam tā panākt. Tā 
ir ilgstoša, bet pozitīva un veselīga sistē-
ma. Taču tai bieži vien nav laika, un reži-
sors spiests iejaukties, izdarīt agresīvu 
griezienu, lai dabūtu to rezultātu, kas vi-
ņam iestudēšanas laikā ir jāsasniedz. 

Tā varētu būt viena atbilde uz jautā-
jumu, kāpēc režisori mēdz būt agresīvi. 
Viņi ir dažādi. Cilvēki ir dažādi. Reizēm 
tas ir elementārs metodikas trūkums. 
Kaut gan katram jau ir sava metodika. Ir 
režisori, kurus es ļoti mīlu, bet vienlai-
kus arī kā aktrise… piesargos. Nav jau 
problēma iejaukties aktiera zemapziņā, 
ja zina, kā to darīt, uz kurām pogām uz-
spiest. Jo aktieris jau ir tāds trīsuļojošs, 
vaļējiem nervu galiem – ah! ah! – un viņa 
zemapziņu iekustināt nav grūti. Un cit-
reiz arī vajag. Jautājums – kā un ar kādu 
mērķi.

Parasti jau tas ir iespējams tikai ar 
ļoti jauniem, nepieredzējušiem aktie-
riem. To iespējams izdarīt tā, ka jaunais 
cilvēks pats to nemaz nemana un nezi-
na. Jā, ar mani tā ir bijis. Ir jāiemācās ar 
to tikt galā. Tāda iejaukšanās nav nekas 
šausmīgs, ja prot vadīt un tikt laukā. Lie-
lākoties problēmas sākas tad, kad nezi-
na, kā to zemapziņu savest kārtībā, sā-
kas lielākā kļūda – identificēšanās ar tē-
lu, kad loma velkas līdzi dzīvē, tu sāc to 
redzēt ar lomas acīm. Protams, gatavo-
jot lomu, man ir jāsadzīvo ar to cilvēku. 
Tēlu. Es varu mēģināt kādu laiku paska-
tīties viņa acīm, paklausīties ar viņa au-
sīm mūziku, paampelēties – atkarībā no 
lomas. Bet es zinu, daru! Es speciāli ga-
tavoju savu dvēseli. Tāpēc man kā reži-
sorei gribas, lai aktieris zinātu, ka viņam 
būs jāspēlē liela loma vismaz pusgadu 
iepriekš. Lai varētu palasīt materiālu, 
padomāt, kaut ko asociatīvi sakrāt.

Es kā aktrise absolūti neatzīstu per-
sonisku aizskaršanu. Ja režisors ir mani 
aizskāris, es aizvēršos, un man grūti būs 
viņam pēc tam vēlreiz noticēt. Tiesa, ek-
sistē dažādas taktikas un stratēģijas. Rei-
zēm kādu padara par „peramo zēnu”, lai 

turētu „strjomā” pārējos – lai zina, ka var 
norauties. Jo režisoram, protams, ir jā-
tur distance. Cita lieta – cik inteliģenti 
un gudri viņš to dara. Man ir bijis jāstrā-
dā ar režisoriem, kuri aizskar tik perso-
niski un nejauki, ka negribas būt tā cil-
vēka vietā, pat ja tas aizskārums nav 
vērsts pret mani pašu. Tādos gadījumos 
ir jāizstrādā sava taktika. Profesionāli tas 
nozīmē – izstrādāt savu distanci pret šā-
dām „atrakcijām”. Un, ticiet man, otrreiz 
viņš tā pret mani neizturēsies! Es, zi-
nāms, necentīšos ar savu enerģētiku no-
darīt pāri viņam, es vienkārši nelaidīšu 
aizvainojumu sev klāt. 

Es pārvēršu „uzbraucienu” par hu-
moru, sāku spēlēt… aktrisi. Es sevi kā 
cilvēku nolieku malā, un režisors, gribē-
dams mani aizskart, tiek klāt tikai aktri-
sei. Viņš drīkst aizsniegt tikai aktrisi, ja 
process kļūst agresīvs. 

Arī tāda veida sadarbība var dot re-
zultātus, jo, piesargājot savu personību 
un veselību, tu vieglāk pārslēdzies: tu 
gribi tā? – Lūdzu! – Gribi šitā? – Lūdzu! 
Vajag sliktu, ļaunu sievieti? – Lūdzu! Ti-
kai – nedrīkst moralizēt. Kādreiz režiso-
ram jāķeras pie aizskaršanas, ja aktieris 
sāk moralizēt, grib savu tēlu spēlēt labu 
– kas ir normāli, jo katram jau gribas pa-
tikt. Un, ja režisoram to nevajag, tad vi-
ņam reizēm jāķeras pie nežēlīgiem lī-
dzekļiem. Bet, ja es esmu tikai aktrise, es 
varu spēlēt visādi, ampelēties, dauzīties. 
Katrā gadījumā, līdzko sākas agresija, 
aizskaršana, to jāņem ļoti viegli. Nopiet-
ni to laist klāt nedrīkst nevienu sekundi. 
Pēc tam būs grūti dzīvot. Mēs taču esam 
ļoti viegli ievainojama „tauta”. Prasme 
pieslēgt un atslēgt kādus savus „failus”, 
neļaut nevienam tikt tiem klāt – tas ir ļo-
ti svarīgi. 6

PATURĒT 
NEAIZSKARAMUS 

“FAILUS”

INDRA ROGA

Tēma AKTIERA UN REŽISORA NAIDPILNĀ MĪLA
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indra roga: „es kā aktrise absolūti neatzīstu personisku aizskaršanu. ja režisors ir mani aizskāris, es aizvēršos, un man grūti būs 
viņam pēc tam vēlreiz noticēt.” Foto – kristaps kalns, Dienas mediji
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as tad ir teātris? 
Salasās pulciņš 
ļaužu un rada 
jaunu realitāti 
no logosa, lai 

kas tas arī būtu – vārds vai ideja. Notiek 
materializēšana, par izejmateriālu iz-
mantojot pašiem savus ķermeņus, jūtas, 
domas, dzīves galu galā. Un visos laikos 
bija kāds, kurš izdomāja spēles noteiku-
mus. Tagad to sauc par režisoru. Tagad 
viņš ir kļuvis par izrādes autoru. Varbūt 
par daudz goda? Varbūt, ka tas pāries? 
Sliktais šajā kompozīcijā ir aktiera atka-
rība, jo aktieris tieši tādēļ ir aktieris, ka 
grib spēlēt. Taču lomas iedala režisors, 
lai kāds viņš būtu. 

Ir karavadoņi, kuru aicināti, karavīri 
metas nāvē bez domāšanas, ir tādi, kuri 
nespēj viņus pierunāt mirt Dzimtenes, 

karsti mīļotās sievietes, bērnu, vecāku 
dēļ. Tas pats ar režisoriem. Viņam var 
būt simtkārtīga taisnība, bet aktieris tik 
un tā pretojas. Kāds cits runā pilnīgu 
„sviestu”, bet visi metas iekšā un sanāk 
lieliski. Vēl kāds cits vispār netērē vār-
dus, bet uzdod darīt, un sanāk vēl labāk. 
Laikam tomēr visu izšķir pat ne profe-
sionālisms, bet personības spēks. Jeb 
personības bagātība, līmenis, dziļums.

Protams, režisoram jābūt pacietī-
gam. Tas ir klupšanas akmens dau-
dziem, arī man. Liekas, ka ir kāds mini-
mums, kurš aktierim ir jāvar, ja jau viņš 
strādā teātrī. Bet daudziem ir psiholo-
ģiska rakstura problēmas, un režisoram 
jānodarbojas ar nomierināšanu, atraisī-
šanu, uzkurināšanu. Tas kaitina.

Ir brīnišķīgi aktieri, kuri spēj strādāt 
tikai vienā stilā, teiksim – reālpsiholo-

ģiskajā. Tas ierobežo. Ir slinki aktieri. Tas 
pārsteidz, jo naudu daudz veiksmīgāk 
var pelnīt citās vietās, kaut vai Centrāl-
tirgū (savējie sapratīs). Latvijā vēl jopro-
jām mēdz būt dumji aktieri. Tad jālieto 
“tīrā’’ režija, kā operā – jānostāda parei-
zajā vietā, jāiedod rokās āmurs vai jāie-
sēdina klēpī partnere vai kas cits, un jā-
liek īstajā brīdī skriet projām.

Nu, bet režisori jau arī ir baigie. To-
mēr slinko ir mazāk, un režisora agresija 
lielākoties rodas aiz atbildības par izrā-
di. Bet saruna par to, kurš sliktāks, pro-
tams, ir bezjēdzīga. Cilvēkiem ir ļoti grū-
ti saprasties: Dieva vārdā karo reliģijas 
un valstis, taisnības vārdā – tautas, radi, 
vīrs ar sievu un bērni savā starpā. Teātrī, 
vismaz mūsējā, karo reti un parasti nevis 
sevis, bet izrādes dēļ. Kad izkarojas, tad 
izlīgst un atkal būvē jaunu realitāti. 6

MĀRA ĶIMELE

PERSONĪBAS SPĒKS
māra Ķimele: „režisora agresija lielākoties rodas aiz atbildības par izrādi.” Foto – leta
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PAŠNOTEIKŠANĀS 
GRŪTĪBAS

Tēma AKTIERA UN REŽISORA NAIDPILNĀ MĪLA

ai nu kurš, bet Spēl-
maņu nakts balvai 
kategorijā Gada reži-
sors tā arī NE-nomi-
nētais režisors Vladis-
lavs Nastavševs šajā 

gadā ir patiesi pārsteidzis un sakūlis 
kaislības Latvijas teātru sabiedrībā ar 
trim radikāli atšķirīgiem iestudējumiem 
– Daniila Harmsa Veceni Nacionālajā, 
Ivana Buņina Klusajām alejām Jaunajā 
Rīgas un Viljama Šekspīra Makbetu Val-
mieras teātrī.  Virtuoza traģikomēdija, 
teātra/spēles tehnoloģijas “atmaskojo-
ša” parodija par mīlas melodrāmu, 
skumja rotaļa ar teatrālām nāvēm par 
tēmu “vēstures drāma atkārtojas kā no-
žēlojams farss”. Ar divām izrādēm – Mit-
jas mīlestība (Rīgas Dirty Deal Teatro ie-
studētā I. Buņina stāsta inscenējuma 
replika) un Bailes (R. V. Fasbindera sce-
nārijs) Nastavševs veiksmīgi debitējis arī 
Maskavas Gogoļa centrā, vienā no pro-
gresīvākajām kultūras oāzēm dižpilsētā. 
Kad iznāks šis žurnāla numurs, pirmiz-
rādi Gogoļa centrā būs piedzīvojusi arī 
antīkā Mēdeja ar Gunu Zariņu titullomā. 
Mēs aicinām Vladu uz sarunu redakcijā 
par režisora un aktiera “naidpilnās mī-
las” attiecībām, jo Nastavševs pieder 
tiem retajiem teātra pasaules prakti-
ķiem, kas uzrāda arīdzan spilgtu teorēti-
ķa talantu.

Normunds Naumanis: – Kas, pēc ta-
vām domām, vispār ir aktieris?

Vladislavs Nastavševs: – Medijs. Tas, 
kurš spējīgs vadīt informāciju.

Tātad praktiski tas var būt jebkurš 
cilvēks?

Viens ir darīt to sadzīvē, pavisam kas 

cits – uz skatuves, svešu cilvēku priekšā.
Bet kad tu spēlē Briāna ielā klavie-

res (runa ir par Nastavševa Eskeipista 
dienasgrāmatām festivāla Homo No-
vus projektā Pēdējā humānā telpa – 
N.N.), tu taču esi tēlā, lomā, nevis Vlads, 
kas tāpat vien klimperē krievu dzies-
miņas?

Tas tomēr bija ļoti personisks pro-
jekts, es neraidīju publikai svešus teks-
tus vai skaņdarbus, bet savus, tiešām tā-
du kā dienasgrāmatu, ko es uzticēju 
klausītājiem.

Tātad – zināms ekshibicionisma, 
pašplosīšanās akts?

Jā. Es tāpēc brīžiem jutos ļoti neērti. 
Bet dīvainā kārtā cilvēki mūziku pieņem 
nepastarpinātāk. Nav tā diskomforta, 
kāds varētu būt, ja viņi klausītos kādus 
man ļoti privātus tekstus. Piemēram 

Čaikovska opera Jevgeņijs Oņegins – es 
aizgāju uz Žagara izrādi mūsu Operā – 
es sēžu cilvēkiem pārpilnā zālē un klau-
sos ļoti intīmu mūziku, tā ir ārkārtēji 
personiska, tāda, ka gandrīz vai paliek 
neērti atrasties kopā ar tik daudziem cil-
vēkiem…

Drusku tā kā publiskajā pirtī, vai 
ne?

…Jā, bet redzi – tā dvēseles atkaili-

nāšana nav nekāds skandāls, nekas ne-
piedienīgs, jo tā taču ir mūzika! Tāda kā 
šifrēta, slēpta informācija. Līdzīgi kā ar 
dienasgrāmatu.

Bet kāpēc tu juties neērti? Tu taču 
pats to gribēji darīt – spēlēt šo izrādi, šo 
mūziku…

Nav tā, kas es ļoti gribētu. Es vien-
kārši to daru. Gribēt – teātrī tā ir tāda jo-
cīga kategorija. Nav jāgrib, ir jādara. Un 
teātrī to var izdarīt, tikai sevi atkailinot, 
tad neērtības sajūta ir vienmēr.

Tātad cilvēki, kuri nodarbojas ar 
mākslu, vienmēr ņemas ap sevi?

Nuuu… Tā tam vajadzētu būt. Pat ja 
cilvēks nenodarbojas ar sevi, viņš tomēr 
to dara – tā ir viņa izvēle nepiedalīties. 
Nepiedaloties piedalīties.

Kādēļ tu esi izvēlējies teātri kā for-
mu, kurā izpaust sevi?

Man ir konkrēta atbilde uz šo jautā-
jumu, bet tā īsti neatbild pēc būtības. 

Ar teātra starpniecību tu risini ko-
munikācijas problēmas vai varas al-
kas?

Man tā atklāsme nāca Pēterburgā, 
studiju gados, kad es mācījos par aktie-
ri. Es stāvēju uz skatuves, bija jāspēlē 
galvenā loma. Es skatos grīdā, klausos, 
ko man stāsta pasniedzēja, un saprotu, 

Ar režisoru Vladislavu Nastavševu 
sarunājas kritiķis Normunds Naumanis

NAV JĀGRIB, IR JĀDARA. UN 
TEĀTRĪ TO VAR IZDARĪT, TIKAI 

SEVI ATKAILINOT
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Vladislavs nastavševs: “enerģija rodas 
no  sadursmes starp skatītāju 
vēlēšanos ieraudzīt “smukumus” un 
iekšējo spēku, kas apmāna skatītāju, 
un viņš sāk ticēt iluzoram 
skaistumam.” makbeta lomā Valmieras 
teātrī. Foto - gatis priednieks-melnacis



36   TEĀTRA VĒSTNESIS 2013/II

TĀ “SPĪDZINĀŠANA” NĀK TĀPĒC, 
KA ES GRIBU PANĀKT TIEŠO, 

NEPĀRPROTAMO SAIKNI

ka man tas galīgi nepalīdzēs. Tas bija 
svarīgs moments – kad tu atklāj, ka tavs 
pasniedzējs, kurš it kā zina daudz vairāk 
par tevi, var kļūdīties. Es sapratu, ka tā 
arī visu dzīvi stāvēšu uz skatuves un 
klausīšos, kā cits cilvēks mēģina man ie-
stāstīt, kā man rīkoties, bet man tas ne-
derēs. Cilvēki jau pārsvarā kļūdās dzīvē.

Varbūt tu arī?
Varbūt.
Tās leģendas, kas par tevi Rīgā klīst 

– ka tu esot stingrs, pat valdonīgs reži-
sors, dresē un moki aktierus, gandrīz 
vai sit viņus – tie taču ir joki? Kas tev 
dod šo pārliecību, ka tu drīksti “spīdzi-
nāt” aktierus? Tikai šis sociālo lomu 
dalījums: tu – “režisors”, viņi – “aktie-
ri”?

Es šo situāciju salīdzinātu ar klasis-
kās mūzikas izpildīšanu. Ir notis, un ir 
mūziķis, kas tās notis spēlē. Tā kā es es-
mu režisors, tad tā nošu partitūra ir ma-
na. Tad atnāk aktieris, izpildītājs, kurš ir 
ar savu pieredzi un priekšstatiem. Ļoti 
iespējams, ka viņš pilnīgi “neiebrauc” 
tajā manā partitūrā. Un tas ir dabiski. 
Viņam taču ir sava pasaule, savas do-
mas. Un ar šo situāciju man jātiek galā. 
Jo cilvēkam organiski nepiemīt spēja un 
vēlme iejusties, ieklausīties otrā cilvēkā. 
Tas ir liels talants – spēt just citu cilvēku. 
Bez vārdiem, enerģiju līmenī. Manā ga-
dījumā tā “spīdzināšana”, kā to daži 
sauc, nāk tāpēc, ka es gribu panākt tie-
šo, nepārprotamo saikni ar to otro cilvē-
ku, ar partneri. Nevis lai vienam aktie-
rim būtu, kur izpausties, bet lai viņš 
emocionāli sajustu, kas notiek viņam 
apkārt, ar citiem. Un tas nekad nenāk 
viegli. Man ļoti patīk tāda lieta, ko saucu 
par iekšējo mizanscēnu – lūk, šī sajūtu 
partnerība.

Okei, ārējā mizanscēnā tu kā boksa 
maisu pakar aktrisi uz baļķa (Jūlijas 
jaunkundze Valmierā – N.N.). Stundu 
karāties ar galvu uz leju…

Četrdesmit septiņas minūtes.
… ir fiziski diezgan riskants gājiens, 

pirmkārt.
Tas ir drošs. Anta Aizupe to var at-

ļauties, jo mēs konsultējāmies ar ār-
stiem – to drīkst darīt, veselību tas neap-
draud, un tā bija pirmā lieta, ko mēs no-
skaidrojām. Cita lieta, ka tas no malas 
izskatās drausmīgi, bet tāds jau arī bija 
nolūks. Es negribu, lai mani aktieri cieš.

Bet ir aktieru “suga”, kam ir bauda 
tieši ciest…

Nu, jā. Tagad Maskavā, mēģinot ar 
Gunu Zariņu Mēdeju, es skatos, kā viņa 

cenšas realizēt manas vēlmes. Vienā brī-
dī es padomāju – bija tādi svētie mocek-
ļi, angliski ir tāds vārds martyr, tad, lūk, 
viņa ir šī svētā mocekle ideālā veidā.

Vai šī pašmocība nav saistīta ar kā-
du īpatnu seksuālas, nu, labi – juteklis-
kas baudas apmierināšanas formu?

Man tā ir mīkla.
Bet tu taču pats gribēji būt aktieris! 

Tev būtu jāsaprot.
Un tomēr – nē, nesaprotu, kāda bau-

da ir ciest, pat ja tu dari darbu, kas tev 
ļoti patīk.

Varbūt nesaproti tāpēc, ka tu pats 
ātri apjauti savu neatbilstību ideālā, 
stereotipā varoņa vīrieša tipāžam?

Nē, es ar savu neirastēniķa tipāžu 
varētu būt labi pieprasīts. Ir taču vesela 
varoņu buķete – kņazs Miškins un vi-
ņam līdzīgie (smejas).

Bet – krievu teātrī.
Visticamāk.

Kas ir aktiera ideāls?
Es nesaprotu šo jēdzienu. Man tāda 

ideāla nav, jo aktieri mēdz būt ārkārtīgi 
dažādi. Katrā ziņā spēja pārtapt ir tikai 
viena no aktiera talanta šķautnēm. Ir ak-
tieri, kuru tehniskās meistarības pakāpe 
ir tik augsta, ka tur jau vairs nejūt dzīvu 
cilvēku, kaut kāds biorobots, kaut kas 
prātam neaptverams. Piemēram Žeņa 
Mironovs.

Piekrītu, reizēm uz šo viņa varēša-
nu sāc skatīties jau ar bailēm un šaus-
mām. 

Perfekcija var nepatikt. Un dau-
dziem, starp citu, arī nepatīk. Jo gribas 
kaut kādu nepilnību, kļūdiņu, ievainoja-
mību. Kaut ko cilvēciski nepareizu.

Tomēr – kas tas ir par psiholoģisko 
mehānismu, kad cilvēkam, aktierim 
acīmredzami ir prieks būt citam – nu, 
Rēzijai Kalniņai būt it kā Marlēnai Dīt-
rihai, Kasparam Znotiņam – Imantam 
Ziedonim, Andrim Keišam – Otello?

Arī man šī ir lielā mīkla, piemēram, 
es pats galīgi nejūtu gandarījumu, kad 
esmu kāds cits.

Ir kāds konkrēts piemērs no pēdējā 
laika latviešu aktierdarbiem, kas tevi 
uzrunājis?

Elīnas Vānes Raudupiete. Ne pati iz-
rāde, bet tas ir normāli, režisoriem jau 
vienmēr būs pretenzijas pret citu režiso-
ru darbiem. Bet Vānei es emocionāli ab-
solūti spēju pieslēgties. Vēl – JRT es re-
dzēju pēdējo Stikla zvērnīcas izrādi (Te-
nesija Viljamsa luga Gaļinas Poliščukas 
režijā – N.N.). Mani apsēdināja kaut kur 
pašā vidū, es nevarēju nekur sprukt, bet 
šī izrāde mani personiski tik ļoti uzrunā-
ja, ka man sākās histērija. Nenormāli at-

pazīstamas situācijas, pati dzīve, moko-
ša katarse, kad saproti – tā ir izrāde par 
tevi.

Krievijā?
Žeņa Sangadžijevs, aktieris, kas spē-

lē manās Bailēs (Bailes/Strah – Vladisla-
va Nastavševa režisētais Rainera Vernera 
Fasbindera filmas Bailes saēd dvēseli 
scenārijs Maskavas Gogoļa Centrā – 
N.N.), viņš ir kalmiks. Tiem austrumu 
cilvēkiem ir pilnīgi cita iekšējo koordi-
nāšu sistēma, īsts brīnums. Viņi kopā ar 
Svetlanu Bragarņiku, pieredzējušu aktri-
si, ir mīlas pāris, un  satriecošākais ir tas, 
ka abi nespēlē kaut kādus personāžus 
vai tēlus, bet ir spējīgi nospēlēt vissvarī-
gāko – izrādes ideju – veselo saprātu. To, 
ka naids ir ļaunums. Lūk, viņa to spēlē – 
ka naids ir slikts. Vispār. Naids iznīcina.

Tāpēc jau krieviem ir tāds jēdziens – 
mākslinieks nespēlē lomu, bet gan tē-
mu…

guna Zariņa – titullomā maskavas Gogoļa Centrā izrādē Mēdeja Vladislava nastavševa 
režijā. publicitātes foto
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Varbūt tas nāk no stipras personī-
bas kārtiņas? To taču var redzēt, vai ak-
tieris spēlē lomu vai kaut ko vairāk…

Angļiem savukārt ir tāds vārds, iztei-
ciens – stage presence. Klātbūtne. Ie-
spaids. Aktieris vienkārši uznāk uz ska-
tuves un – ir! Un šo, manuprāt, nevar 
nekādā skolā apgūt.

Holivudas zvaigznes jau arī šķiro-
jas divās grupās – tie, kuriem ir imidžs/
tēls, un tie, kuriem ir šis presence. To-
mam Krūzam, piemēram, ir harisma-
tisks tēls, bet absolūti nav presence.

Nu, viņam ir… kā precīzi pateica 
mans bērnības draugs, galīgi nesaistīts 
ar mākslām – aktieris Krūzs tikai izliekas 
par baigo vīrieti, bet viņam ir kāds dziļš 
iekšējs konflikts, ko viņš slēpj, un skatī-
tājs to intuitīvā līmenī jūt – ka viņš ne-
kad nav pārliecināts par sevi. Imidžs, ne 
cilvēks uz ekrāna.

Vai aktieriem ir jābūt smukiem?
Kas vispār ir skaists? Statujas ir skais-

tas, ideālas, katrā laikmetā iemieso glītā 
standartus, bet mēs taču runājam par 
dzīviem cilvēkiem! Protams, ka aktierim 
profesijas daba prasa patikt citiem, un 
tas ir vieglāk, ja esi, kā tu saki, smuks. 
Bet Merila Strīpa nav smuka, Keita Blan-
šeta nav nekāda skaistule. Toties, kas vi-
ņas par lieliskām aktrisēm! Jo personība 
izstaro skaistumu. Enerģija rodas no tās 
sadursmes starp skatītāju vēlēšanos ie-
raudzīt “smukumus” un iekšējo spēku, 
kas apmāna skatītāju, un viņš sāk ticēt 
iluzoram skaistumam.

Ar kādiem aktieriem tev ir viegli un 
patīkami strādāt?

Tas jāprasa aktieriem. Kad es mācī-
jos Pēterburgā pie Ļeva Dodina, mums 
runas nodarbībās vajadzēja trenēt ska-
ņu ķ (tj – krievu valodā), nu, kā vārdā 
ženstvennosķ (sievišķība – krievu val.). 
Lai to decenti izrunātu, lai tevi dzirdētu 
skatītāji, vajag baigo treniņu. Un uzde-
vums bija, lai tur neparādās s burts 
pirms ķ – jo tā skaņa ir viltīga. Izrādās, tā 
ir milzīga problēma jaunajiem aktie-
riem, jo viņi nekoncentrējas. Profesors 
stāv centrā, mēs ap viņu aplī un runā-
jam. Bija grupā viena meitene, tagad vi-
ņa ir laba aktrise, spēlē galvenās lomas, 
un viņai neizdodas tas tj. Profesors redz, 
ka viņa nepietiekami koncentrējusies, 
un skaļi, visiem dzirdot, saka: “Ļena, ņe-
užeļi vi ņe poņimajeķe, čto to, čto vi ģe-
lajeķe – eto polnoje otsutstvije ženst-
vennosķi, seksuaļnosķi, privļekaķelno-
sķi…” (Ļena, vai jūs nesaprotat, ka tas, 
ko jūs darāt, ir pilnīgi bez jutekliskuma, 
seksualitātes un pievilcības? – krievu 
val.). Pedagogs burtiski iemīdīja viņu 
grīdā. Ļena nošļūk zemē un vairs nevar 
piecelties. Pēc brīža profesors viņai jau-
tā – Ļena, ko jūs tur darāt? – Es domāju. 
- Labi, Ļena, domājiet vien tālāk. Pēc 
brīža atkal – Ļena, kas ar jums? Es do-
māju. – Ļena, tā nedomā, tā izstrādā 
inerci pret kapu. Un mūsu kursabiedre 
Ļena saņēmās un piecēlās. Lūk, tāds pe-
dagoģisks stāsts. Viņa saprata uz visu 
mūžu, ka pirms tj nedrīkst nejauši izska-

nēt tas sasodītais s. Tāpēc man šķiet, ka 
jebkuram režisoram ir prieks strādāt ar 
tādiem aktieriem, kas vienmēr ir gatavi 
trenēties, apgūt kaut ko jaunu, neierūsēt 
u stanka (pie baleta stieņa/ virpas – krie-
vu val.). Konflikti rodas tad, ja aktieri ir 
slinki, ja viņi jau uz mēģinājumu atnāk 
ar neticību saviem un droši vien arī reži-
sora spēkiem.

Bet mēdz būt aktieri, kas spēj ne-
trenēties tādā intelektuālā, apziņas lī-
menī, kas sevi īpaši nenodarbina ar sa-
va aktieriskā instrumenta pilnveidoša-
nu, tomēr viņiem lomas padodas, nezi-
nu, instinktīvā līmenī. 

Jā, es tos saucu par aktieriem – dzīv-
niekiem. 

Nu, šķiet, Džeks Nikolsons šajā žan-
rā ir ģēnijs…

Protams. Bet ir skaidrs, ka no aktie-
riem – dzīvniekiem pieprasīt koncentrē-
šanos būtu vienkārši naivums, toties vi-
ņiem ir kaut kas pavisam cits, kas ir 
vērtīgs un izrādē var ļoti noderēt. Un tad 
nu tev, režisoram, ir jādomā, ko ar to 
“savādību” darīt. Piemēram, mūsu 
Vecenē (Daniila Harmsa prozas tekstu 
inscenējums Nacionālajā teātrī – N.N.) 
izrādījās, ka Kasparam Dumburam ir ta-
lants parodēt valodas – visādas, franču, 
igauņu, citas. Un tas bija brīnišķīgs, lai 
arī pavisam nejaušs atklājums, kas noti-
ka etīžu spēlēšanas laikā. Etīdes – tā 
joprojām ir aktieru un režisoru galvenā 
maizīte. Visi tie intelektuālie uzslāņojumi 
seko pēcāk.6

Vladislavs nastavševs: “ir notis, un ir mūziķis, kas tās notis spēlē. tā kā es esmu režisors, tad tā nošu partitūra ir mana.”  
baiba broka un Vilis daudziņš jrt izrādē Tumšās alejas. Foto – gints mālderis
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IZMISUMA 
HARMONIJA

Tēma AKTIERA UN REŽISORA NAIDPILNĀ MĪLA

ugā Heda Gablere ir 
tāds citāts: „Kaut 
vienreiz mūžā es gri-
bu pieskarties cilvēka 
liktenim.” Man liekas, 
Mikā ir šī sajūta – viņš 

vienmēr, kā no jauna, grib pieskarties 
cilvēka liktenim. Diezgan traģiski. 

Esmu viņa radīta. Kā tēvs viņš mani 
paņēma pie rokas un ievadīja teātra brī-
numā, tajā dimensijā, kur teātris reizēm 
kļūst par realitāti un dzīve paliek kaut 
kur ārpusē aiz priekškara. Man šķiet, ka 
tāda ir viņa teātra izjūta. Šāds modelis 
vilināja arī mani, es apzinīgi tam sekoju. 
Mēs ar Miku satiekamies un kontaktēja-
mies tikai darbā, šajā kopīgajā izziņas 
procesā, mēs saprotamies dzīves uztve-
res, principu, sajūtu un zemapziņas lī-
menī. Nekad neesmu kāpusi kalnos, bet 
apmēram tādu iztēlē redzu mūsu kopā 
ejamo ceļu, ar kāpumiem un kritumiem, 
ar atelpas brīžiem vienam no otra, jo in-
tensitāte ir iztukšojusi abus, bet ar sajū-
tu, ka palīdzība ir tepat blakus. Ir liels 
gandarījums, ka par spīti sarežģītajam, 
bīstamajam, nestabilajam gājumam, ir 
izdevies saglabāt savstarpēju iekšēju uz-
ticību un nenodot otru.

Man šķiet Mika moto mākslā varētu 
būt: caur izmisumu līdz harmonijai, 
caur sāpēm līdz apskaidrībai, caur elli 
uz zvaigznēm. Patiesībā, tik daudzkārt 
pieminētā atziņa – esam šurp sūtīti, lai 
caur ciešanām mācītos – mīlestību. Jeb-
kurā Kublinska darbā aktieriem jāiziet 
šis ceļš, bet jāiziet līdz mielēm. Miks ne-
pieņem dublikātu. Ja aktieris neļaujas, 
ja viņam nav šīs vēlēšanās, ja viņš ne-
grib un neuzticas, Miks var kļūt arī ne-

žēlīgs, nežēlīgi prasīgs, tas ir vilinoši, 
biedējoši, pat baisi. Bet ja izdodas no-
nākt līdz galam, tad it kā paveras priekš-
kars un tev tiek atļauts ieskatīties aiz ap-
ziņas robežas. Tas fascinē, manuprāt, arī 
skatītāju. Ja tu ej pa īstam savas lomas 
moku ceļu, tad arī skatītājs sāk iet līdzi 
un šie darbi paliek un dzīvo viņos. Citāts 
no mūsu kopdarba – Elektras, kas arī zī-
mīgi: „Ja ir vajadzīga elle, lai apskaidro-
tos, es radīšu šādu elli. Ja ir vajadzīgas 
mokas, lai apskaidrotos, es radīšu mo-
kas.”

Bet es nevaru mūsu kopīgos darbus 
izanalizēt. Mums ir bijušas gan tēva un 
meitas, gan domubiedru attiecības, es-
mu jutusies arī kā pusaudža bērns, kas 
galīgi nepieņem savus vecākus, bet tad 
tēvs ir gudrs un atrod kompromisu. Viņš 
prot mani piejaucēt, bet arī atstāt man 
savu un nesagraut manis atrasto... To-
mēr pamatā ir kopēja, vārdos nedefinē-
jama pasaules izjūta, izzināšanas kāre. 
Elektrā tie bija visas tautas likteņi – aso-
ciācijās. Hedā Gablerē tā bija cilvēka mo-
rāles un ētikas latiņa, ko viņš ir uzlicis 
sev un citiem, nespēja tikt ar to galā no-
ved bezizejā, bet vainīgs nav neviens. 
Tas man ļoti patīk Mika darbos – viņš 
nevaino citus. Cilvēks nav ne labs, ne 
ļauns, ne balts, ne melns, viņš iet savu 
izziņas ceļu. Miks manī rada ticību sev. 
Viņš mani tikai virza. 

Ir kaut kāds augstāks slānis, ko viņš 
piedāvā – tāds virsslānis, un tas mani 
saistīja arī Viesturā Kairišā – šis te 
“virs…”. Ir luga, un tad ir viņa redzējums, 
kas ir pamatots, ko var pieņemt vai 
nepieņemt, bet tas ir viņa skatījums, 
vispārinājums, kaut kāda filosofiskā 

pakāpe. Viņu izrādēs nekad nav tikai 
sadzīviskais. Arī Mikam ir bijuši 
pārmetumi par formu, un reizēm tā viņu 
iegāž, kā Priedes Zilajā, bet viņš nekad 
nejauc darbu ar dzīvi, nekad. Ja darbā 
kaut kas nesanāk, viņš nav no tiem, kas 
ar tevi pēc tam nestrādās. Viņam ir citi 
kritēriji. Viņš ir ļoti sarežģīts cilvēks, un 
šo savu sarežģīto būtību viņš mēģina iz-
teikt uz skatuves. Es domāju, ka viņš 
pats visu laiku ir meklējumu ceļā. Mek-
lējumu ceļš pašam pie sevis ar gadiem 
nebūt neapstājas. Tieši otrādi. 

Katra pļauka, ko es dzīvē saņemu, ir 
vai nu sods par kaut ko, vai brīdinājums, 
vai rūpe no augšas, kas neļauj pazaudēt 
cilvēcību, kas dod pa ausīm tavai augst-
prātībai. Vai nu tu kaut ko mācies un iz-
dari secinājumus, vai nē. Un Miks vien-
mēr atrod nežēlīgus sitienus un cirtie-
nus. Tie nekad nav sīki. 

Apskaidrību, es domāju, var meklēt 
visu mūžu. Spēju celties no pelniem, at-
kal ticēt. Jo arī nāve var būt atbrīvošana. 
Un arī caur nāvi tu vari būt citiem… ta-
va nāve var būt citiem piedzimšana. He-
da caur nāvi atgriežas pati pie sevis. Tajā 
īsajā brīdī, kad viņa saprot, ka viņa to 
darīs – mirs, un izdara, viņa ir laimīga. 
Caur viņas nāvi triecienu saņem arī 
Braks, jo viņš to nav gaidījis, par to lieci-
na viens viņa teikums: “Tā taču nedara!” 
Un Heda it kā atbild – dara gan! Ja tu 
saārdi otra cilvēka dzīvi, tad kādā brīdī 
tev par to jāmaksā. Heda caur savu nāvi 
uzvar gan sevi, gan garīgo postažu sev 
apkārt. Savukārt, Džuljetas nāve ir mī-
lestības uzvara, ko viņa pati nepiedzīvo. 
Tā Miks veidoja Romeo un Džuljetu – 
Džuljetas nāve ir gaisma un apliecinā-

Nacionālā teātra aktrise Lāsma Kugrēna par 
režisoru Mihailu Kublinski
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jums citiem, tiem, kas dzīvos tālāk. Vi-
ņas uzticība Romeo neapšaubāmi ir vie-
na no dzīves pamatvērtībām.

Darbā pie lomas palīdz arī asociāci-
jas. Piemēram, Elektrā, runājot par Aga-
memnonu, es cīnījos par savu tēvu, kurš 
bija izsūtīts. Aigists bija nogalinājis ma-
nu tēvu, un es cīnījos par viņa patiesību, 
par tām šausmām, ko viņš pieredzēja – 
absolūti konkrēti. Kad bija tas kliedziens 
– sākumā es nesapratu, kāpēc to vajag, 
bet Miks lika: nedomā, vienkārši kliedz. 
Pēc tam es aptvēru – tas ir piepildījuma 
mirklis, tas ir augstākais punkts, jo Elek-
tra ir paveikusi savu uzdevumu – nozie-
gums ir atriebts. Es joprojām parakstos 
zem katra Elektras vārda, jo viņa cīnījās 
par patiesību – mana Elektra – tā, kā 
mēs ar Miku to izjutām. “Noziegums 
gaida sodu.”

Hedai man savukārt nav konkrētu 
asociāciju, acīmredzot tur man palīdzē-
ja Miks un viss, ko es biju lasījusi, jo ma-
ni vienmēr ir vilinājuši ziemeļnieki. Bet 
ar Hedu man pašai kā Lāsmai ir visma-
zāk kopīga. Viņa ir mans cilvēks, es viņu 
atklāju, teiksim, kā māsu. Bet manī pašā 
Hedas it kā nav. Elektra – ir. Es biju kaut-
rīga, man bija problēma atvērt muti un 
ieiet veikalā kaut ko nopirkt, un pēc 
Elektras es sajutu, ka var teikt, ko domā, 
ka var nostāties kaut vai viens pret visu 
pasauli un ka tam ir jēga. Pateicoties 
Elektrai, esmu kļuvusi tā, kas runā. Var-
būt man pat negribas, bet man ir sajūta, 
ka es nedrīkstu klusēt un nodot to, ko es 
sevī atklāju caur Elektru. Protams, ka es 
sev bieži nodaru sliktu. Man dzīvē nepa-
tīk konflikti, un varbūt ka tieši teātrī es 
to kompensēju, jo nav nemaz tik viegli 

visu turēt sevī un nest. Uz skatuves es 
varu kliegt un izdzīvot to, ko dzīvē es se-
vī apspiežu. Teātrim ir terapeitisks 
efekts.

Domāju, ka es Mikam patiešām biju 
pateicīgs materiāls, jo manī pašā ir šī 
vēlme rakties dziļāk. Runājot, meklējot 
un analizējot, tas tēls jau arī top gatavs. 
Visizteiktāk tas bija ar Sartra Altonas 
gūstekņiem – mums nebija neviena mē-
ģinājuma, tikai sarunas. Miks nepārmē-
ģina. Ja viņš jūt, ka ir, viņš uzticas un ne-
liek mēģināt uz pilnu klapi. Arī Elektrā 
viņš beigu posmā teica – nedarīsim ne-
ko, tikai mierīgi iesim cauri tekstiem. 
Bet tas tā ir attiecībā pret mani. Ir kolēģi, 
kas tā neiet līdzi, vai nu nejūt vai negrib, 
vai vēl kas, un tad Miks var būt ārkārtīgi 
prasīgs. Viņš nekliedz, viņš nepaceļ bal-

si, bet viņš pasaka kaut ko tādā intonā-
cijā, ka aktieris ir spiests reaģēt. Džuljetā 
es paliku stīva, biju mēma kā Lata sie-
va... Jo viņš pēc kāda mēģinājuma vien-
kārši teica – Lāsma, tu saproti, tev ir uz-
krājies apsūbējums, un tā ir daudz, un 
tagad ir jautājums, vai mēs to varēsim 
dabūt nost vai nē... Bet man nevienu 
brīdi nav bijis aizvainojums par to. Gāju 
mājās un domāju, jā, protams, protams, 
ir jau tas apsūbējums.... 

Galu galā teātris ir darbs. Un darbs ir 
jādara labi, un, ja tu to labi nedari, tad ej 
prom. Tu nevari aizņemt vietu. Cits iz-
darīs labāk. To man iemācīja tēvs, viņš 
bija ārkārtīgi stingrs. Viņš mani ļoti mī-
lēja, bet es no viņa baidījos, un viņš ne-
kad par teātri citādi neteica, kā – jādara 
darbs. Tā ka man tas ir asinīs no bērna 
kājas, jo citu darbu es savā dzīvē nezinu. 
Protams, man mēdz būt negandarījuma 
sajūta, man ir mieles, ja nesanāk, es 
daudz domāju par iemesliem un, gadās, 
arī atrodu, kāpēc nav sanācis.

Kublinska gadījumā milzīga nozīme 
ir vienlīdz spēcīgam intelektam, intuīci-
jai un talantam. Tas ir tas, kas mani fas-
cinē. Viņš nav baznīcā gājējs, bet viņam 
ir iekšējā ticība. Un tā ir stipra. Jo viss 
galarezultātā ir vērsts uz augšu. Es arī tā 

gribu. Un šī savstarpējā sapratne ir iz-
šķiroša. Ne velti, kad mēs mēģinājām 
Romeo un Džuljetu, teātrī runāja, ka 
man ir romantiskas attiecības ar režiso-
ru, jo es viņam lūdzu izspēlēt balkona 
ainu pēc kāda mēģinājuma, kad es vēl-
reiz gribēju iziet to skatu. Viņš man ne-
spēlēja pretī gluži kā aktieris, tomēr viņš 
nāca man pretī un runāja tekstu. Un tas, 
kā viņš to darīja... es ar viņu spēlētu lo-
mu lomas... 6

MUMS IR BIJUŠAS GAN TĒVA UN 
MEITAS, GAN DOMUBIEDRU 

ATTIECĪBAS

jaunākais lāsmas kugrēnas un mihaila kublinska kopdarbs –tija leldes Stumbres lugā Mī..mālēt. Foto – gunārs janaitis
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arturs krūzkops: “ja jārunā par kādu īpašu stilu, kā gaļina poliščuka strādā, tad neko unikālu neatradīšu. Varbūt tiek prasīts 
vairāk.” Pūt, vējiņi!, nacionālais teātris, 2004. Foto – gunārs janaitis 
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Tēma AKTIERA UN REŽISORA NAIDPILNĀ MĪLA

ācoties ce-
turtajā aktie-
ru kursā, sā-
kās četri ma-
nas sadarbī-

bas gadi ar Gaļinu Poliščuku. Kopā strā-
dājām pie apmēram desmit izrādēm. 
Pirmā satikšanās bija darbs ar Romeo 
lomu iestudējumā Romeo un Džuljeta. 
Mīts, ko spēlējām Liepājas teātrī. Tas arī 
bija interesantākais laiks, jo ar pavērtu 
muti ķēru visu, ko viņa kā režisors spēja 
dot. Un tas bija daudz. Bija sajūta, ka es-
mu iestājies vēl vienā aktieru fakultātē 
un izrādījies… pilnīgi nezinošs! Un es 
ļāvos.

Ja skatās no šodienas pozīcijām, in-
teresantākais un varbūt pat labākais 
laiks tāpēc, ka, lai cik dīvaini, mūs saistī-
ja tikai darbs, kurā es biju aktieris, viņa – 
režisors! Attiecības, kurās tu nebaidies 
iebilst un jūties brīvs.

Bet tad ar katru iestudējumu šī brīvī-
ba lēnām sāka pazust. Tu sāc baidīties 
režisoram iebilst, jo esi kā māceklis, bet 
tas ir tavs skolotājs, un palēnām sāc zau-
dēt savu personisko dzīvi, jo visai tavai 
būtībai jāatrodas teātrī. Tas viss, gadiem 
ejot, mani sāka nomākt, līdz pateicu – 
viss, es tā vairs nevaru un negribu. Un 
tomēr – nekad nav vaina jāmeklē vienā 
no pusēm. Katram savi dēmoni, bet kā 
jau īstā mīlestībā (darba, profesijas, 
mākslas mīlestībā) – jāpaņem labākais 
un jādodas tālāk. Ne vienmēr var sa-
prast, kas bija tas, kāpēc nesanāca vai 
neizdevās. Tomēr visā šajā procesā bija 
ļoti daudz laba, kas palicis manī kā ak-
tierī.

Aizejot prom no Gaļinas Poliščukas 
Teātra observatorijas, protams, bija brī-
dis, kad man šķita – nav vairs iespējams 
strādāt pie citiem režisoriem, jo bija ie-
sakņojusies tā viena vienīgā teātra patie-

sība. Tas, manuprāt, ir liels mīnuss šādai 
ilgstošai kopābūšanai. Jā, mēs runājām 
savā teātra valodā, spējām saprast viens 
otru no pusvārda, bet ar laiku sāka trūkt 
gaisa. No otras puses – nav Latvijā daudz 
režisoru, kas tik labi strādā ar aktieri kā 
Gaļina. Tas ir labi, jo viņa prasa daudz 
un arī daudz dod. Un, protams, nav vieg-
li šīs prasības izturēt. Tāpēc daudzi ak-
tieri gāja prom un neatgriezās.

Savā ziņā Gaļinas Poliščukas darba 
stilu varu salīdzināt ar Vladu Nastavše-
vu. Tikai ar Vladu ir vieglāk, jo viņš ir vī-
rietis. Gan toreiz, gan tagad, strādājot 
kopā ar Vladu, man bieži jautāts – vai ir 
tik traki, kas jums tur notiek, ko viņi ar 
aktieri dara? Neko nedara. Vienkārši ļoti 
pamatīgi, skrupulozi strādā! Jā, tas nav 
viegli. Šajā darba stilā ir tāds disbalanss 
starp profesionālo darbu un privāto zo-
nu. Daži no tā iegūst, jo tikai šādā dis-
komfortā tie var sākt darboties, bet dau-
dzus aktierus šāds stils “aiztaisa ciet”. 
Šķiet, sevi tomēr pieskaitu pie pirma-
jiem. Man patīk tā strādāt, bet šādā dar-
bā ļoti ir vajadzīga atelpa. Rezultāts bieži 
vien tiek panākts ar aktiera provocēša-
nu, kas ir uz robežas: vai tevi aizskar per-
soniski vai tomēr tikai kā aktieri, un tas 
rada nepārliecinātības sajūtu. Vispār šo 
robežu grūti šādā darba stilā nodalīt. Jā, 
mērķis tiek panākts ar nežēlīgiem līdzek-
ļiem, kas tevi privāti aizskar. Ļoti iespē-
jams, ka gala rezultāts ir pats svarīgākais, 
bet, ja tu dodies mājās “sagruzījies” un 
no rīta nenāc ar prieku uz mēģinājumu, 
tad man šķiet, ka īsti pareizi tas nav. Jop-
rojām uzskatu, ka Gaļina ir viena no la-
bākajām režisorēm tieši darbā ar aktieri 
un viņa psiholoģiju. Jebkurš teikums lo-
mā bija izanalizēts, bija pilnīgi skaidrs, 
kas tur jānospēlē. Šķiet pašsaprotami, 
bet nemaz tik bieži tas pie citiem režiso-
riem nenotiek. Tomēr šādā veidā tu kā 

aktieris pārāk daudz sāc paļauties uz re-
žisoru un par maz uzticēties sev.

Atradu kladē viņas teikto: “Aktierim 
jāizpilda jebkura stulbākā režisora ideja. 
Nedrīkst domāt. Domāt drīkst mājās, 
pirms vai pēc mēģinājuma.” Mēs pildī-
jām šos ieteikumus, bet šķiet, par maz 
domājām. Reizēm bija sajūta, ka vispār 
nav jēgas domāt, jo tas tāpat būs nepa-
reizi, ne tā, kā grib režisore. Varbūt vien-
kārši biju par jaunu, par naivu. Tikai ta-
gad daudzas lietas saprotu.

Galu galā – mākslā jau nav robežas 
starp atļauto un neatļauto, svarīgi tikai 
tas, kā tu to izdari. Ja jārunā par kādu 
īpašu stilu, kā Poliščuka strādā, tad neko 
unikālu neatradīšu. Varbūt tiek prasīts 
vairāk. Piemēram, iestudējot Pūt, vējiņi!, 
Baibas un Gata ainā man teksts sākās ar 
“Div’ dūjiņas gaisā skrien”, un, šķiet, ka 
tālāk par šo frāzi netikām vairākas die-
nas. Ir dusmas uz sevi, uz režisoru,  
kauns no partneriem, kas tevis dēļ sēž 
un netiek pie mēģināšanas. Tad, izdzir-
dot maģisko “nu, tad beidzot ir labi!” ro-
das lidojuma sajūta un pēkšņi “aiziet” 
visa aina. Tātad – apbrīnojama pacietība 
darbā ar aktieri.

Un visos iestudējumos nenormāls 
skaits etīžu. Zinot, cik ļoti daudziem ak-
tieriem riebjas etīdes (tādēļ, ka nesaskata 
etīdēs jēgu, jo tās pēc tam tāpat nekur iz-
rādē neparādās), ar Gaļinu bija savādāk. 
Daudzas izrādes tika būvētas no etīdēm, 
kas katra par sevi bija kā tāda maza izrā-
de. Tas iedeva citu atbildības sajūtu pret 
to, ko dari, un pret visu izrādi.

Vai mērķis attaisno līdzekļus? Tas ir 
Liona Feihtvangera lugas Džūlija Farnē-
ze galvenā varoņa Benvenuto un visas 
izrādes galvenais jautājums: vai ģeniāla 
mākslas darba dēļ ir vērts ziedot dzīvī-
bu? Kā mākslinieks pat pieļauju, ka – jā. 
Bet kā cilvēkam šķiet… tomēr – nē. 6

LĪDZSVARA 
ZAUDĒŠANA

ARTURS KRŪZKOPS
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Sarunājas Rihards Rudāks un Juris Bartkevičs

urnāla 1. numurā 
uzsāktā iespēja sa-
runāties teātra 
māksliniekiem pa-
šiem savā starpā 
šoreiz šķērso viena 

teātra robežas. Ne tikai tāpēc, ka saru-
nājas Valmieras teātra aktieris, šī gada 
jubilārs Rihards Rudāks, ar Dailes teātra 
aktieri, bijušo liepājnieku Juri Bartkevi-
ču, bet arī tāpēc, ka uzmanības centrā 
Oļģerts Kroders – abu aktieru skolotājs 
un režisors, cilvēks, kurš šķērsoja robe-
žas ne tikai mākslā, bet arī dzīvē, strādā-
jot Latvijas teātrī Latvijas skatītājam.

Rihards Rudāks: Es nupat padomā-
ju, ka mēs taču nekad tā īsti neesam ru-
nājušies par teātri, par dzīvi. Kaut gan 
saskrējušies esam ļoti daudz un bieži, 
pat būdami viens Valmierā, otrs – Lie-
pājā. Tomēr viena paaudze un viena re-
žisora skolnieki. Piekrišana aicināju-
mam aprunāties nāca uzreiz un no sirds 
– kāpēc ne?

Juris Bartkevičs: Teātra mūžs vēl 
tiek dzīvots un neliekas, ka beigsies, un 
negribas domāt, kā beigsies, bet, kamēr 
vēl visi aparāti strādā, ir ļoti patīkami at-
rasties mākslā. Jā, mums pēc ilgiem ga-
diem viena režisora skolā ir izveidoju-
sies tāda dvēseļu radniecība. 

R. R.: Var viegli pieiet klāt un sākt sa-
runāties.

J. B.: Jā, sasveicināties, un nav nekā-

das aiztures un domas, ko runāt…
R. R.: Un ko viņš padomās…
J. B.: Arī skatoties darbus, tu pilnīgi 

redzi, kā cilvēks tevī rodas. Es redzu, ka 
arī man viss iet apmēram tajās pašās 
sliedēs, tajā caurspīdībā.

R. R.: Tā ir tā Krodera roka, kas vēl 
aizvien pieklauvē pie viena sāna, pie ot-
ra, no augšas vai no apakšas… Bet dzīve 
iet uz priekšu, un atmiņās vēl nemaz tā 
negribas iegremdēties. Bet te nu varbūt 
ir tā reize, kad varam atskatīties, kādas 
bija tās pirmās emocijas, sastopoties ar 
Kroderu, ar Oli. Es ierados Valmierā, pil-
sēta man bija pilnīgi sveša un teātris arī. 
Kroders vēl nebija atgriezies no Viteb-
skas, kur viņš taisīja Pūt, vējiņi!, un, kad 
viņš atgriezās, tad izrādījās, ka viņš bija 
paspējis sapulcināt ap sevi jaunākās pa-
audzes aktierus, „uzpirkt” viņus. Jāsaka, 
ka es arī nevarēju palikt vienaldzīgs viņa 
personības priekšā. Es tur biju pastarī-
tis, bet tajā sekotāju pulciņā biju iekšā, 
skatījos, klausījos un mācījos. Viņš vien-
mēr turēja sev priekšā piecas grāmatas – 
viņš mācīja, ka tā arī jādara, ņemot no 
visām uzreiz, nevis vienu izlasot no A 
līdz Z un tad ķeroties pie nākamās. Kā 
viņš naktīs strādāja un ar kādām ma-
pēm nāca uz mēģinājumiem! Vienmēr 
pateica, kas jauns, ko jāizlasa, ko jāredz. 

Nebūtu Krodera, es nebūtu aktieris. 
Jo viņš iedeva man vislielāko uzticības 
handikapu, vislielāko ticību. Kroders tei-

ca: man ir koncepcija galvā, es iestudēšu 
Šekspīru un tu būsi Hamlets. Tur var ti-
kai apsēsties! Jauns aktieris, zaļš pavi-
sam, sasprindzis no savas nevarēšanas 
un kautrības. Tāda bija tā mana, teiksim 
tā – nokļūšana viņa burvības varā. 

Protams, šī skaistā un daudzsološā 
epopeja mūsu teātrī pārāk ilgi neturpi-
nājās. Kad viņam piedāvāja Liepājas te-
ātri, kas bija palicis bez mākslinieciskās 
vadības, viņš pieņēma lēmumu, kas 
mums visiem bija sāpīgs un pārstei-
dzošs. Esmu viņam vēlāk par to vaicājis, 
un viņš man teica tā – bet paklausies, vēl 
būtu pagājuši daži gadi, un mūsu starpā 
no mīlestības būtu sācis veidoties pavi-
sam cits attiecību zīmējums. Es jau kaut 
ko būtu izsmēlis no sevis, jūs ar to nesa-
mierinātos, sāktu man pārmest. Tagad 
es aizeju, bet pašā labākajā posmā. 

J. B.: Arī Liepājā viņš „ar degunu” sa-
juta, kas varētu būt tie cilvēki, ar kuriem 
runāt. Viņš faktiski apzināti veidoja tādu 
kopu ap sevi. Vai varbūt tā bija zināma 
aizsardzība? Jo viņa mākslas ceļš ir vien-
mēr bijis ar revolucionāru pieskaņu, kā 
jau tu teici. Viņš paņēma studiju, un 
zvaigžņu stāvoklis sakrita tā, ka tur bija 
trīs meitenes, no kurām izauga spēcīgas 
un dažādas aktrises. Viņa sirds „piesē-
jās” visām trim – Anitai Kvālai, Dacei 
Makovskai un Indrai Briķei. Viņš arī vē-
lākos gados centās lolot visas trīs, kā jau 
savas audzēknes. Viņš prata saskatīt ta-

Intervija

KRODERS NO 
AUGŠAS UZSIT 

KNIPI  EI!
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jos aktieros, kam nebija Konservatorijas 
izglītības, tā, ko viņš reizēm ironiski sau-
ca par Baļunas skolu, lai arī vispār ļoti 
cienīja krievu teātri, Staņislavski, Knē-
beli, Efrosu – tie bija viņa autoritātes lī-
dzās Ingmāram Bergmanam – tajos ak-
tieros ar fragmentāru izglītību un teātra 
sajūtu viņš pa gabalu sajuta talantu, iz-
pratni, „tilpumu”. Kaut kādā veidā viņš 
atbrīvoja no spazmām: tu vari, tu kaut 
kas esi, es tev uzticos. Brīvības sajūta 
staroja no viņa un pavēra neierobežotu 
telpu visiem, kas bija ap viņu. Man grūti 
pateikt, vai tā bija viņa būtība, vai viņš to 
panāca ar lielām pūlēm un kādus „krup-
jus” norija. Kādreiz pat profesionāli reži-
sori aktierim, kad viņam kaut kas nesa-
nāk, viņš „ieciklējas” un paliek kokains, 
saka – elpo, nolaid plecus, atbrīvojies. 
Kroders tā neteica. Viņš paņēma kādu 

piemēru no dzīves, kādu muļķību…
R. R.: Sasmīdināja!
J. B.: …un atbrīvoja tevi!
R. R.: Tas viņa piemērs bija tik spilgts, 

caur kādu zīmi tas pateica kaut ko tiešu 
un būtisku, un tev vairs nevajag uzdot 
tūkstoš jautājumu, jo viss uzreiz kļūst 
skaidrs. Režisori jau bieži vien neiztiek 
bez priekšā rādīšanas. (Juris gardi sme-
jas.) Kad viņš galīgi nevarēja bez tā iz-
tikt, tad rādīja caur tādu… attālinātu, 
distancētu attieksmi. 

J.  B.: Parādīja tādu ģeometrisku fi-
gūru, kodolu!

R. R.: Tev nav jākopē, ko es te rādu, 
bet tev jāsaprot būtība.

J. B.: Te mēs esam nonākuši pie jau-
tājuma: kas viņu atšķīra no citas režijas 
tajā laikā, kad mēs bijām tuvā kontaktā 
ar viņu?

R. R.: Mūsu saruna ir brīva, ja? Man 
šķiet, ka mēs, darbodamies  mākslas 
laukā, ar laiku kļūstam „svarīgi”, mums 
parādās zināšanas, panākumi, un vienī-
gais cilvēks latviešu teātrī, kurš bija sva-
rīgs, bet nekad neizrādījās, bija Kroders. 
Līdz ar to, ka viņa personība nebija „sva-
rīga”, viņam nevajadzēja sevi apliecināt 
un demonstrēt, tu varēji nostāties vi-
ņam līdzās. 

Man liekas, viņš vienīgais Latvijā vi-
ņam atvēlētajā laika nogrieznī ir izdarī-
jis, varētu teikt, revolucionāru apvērsu-
mu. Jau 60. gados viņš vērsās presē ar 
rakstiem, nerunājot jau par sadzīviskām 
sarunām – viņam vienmēr pārmeta ru-
nāšanu vai nu pa tukšo, vai bez vajadzī-
gās diplomātijas – bet viņš atkārtoja: ši-
tais ir vācu runājošā teātra mantojums, 
bet mums jāiet uz jauniem meklēju-

Rihards Rudāks: “Kroders deklarēja: teātris ir ļoti dziļa un patiesa, bet – spēle. Nekad tu nebūsi simtprocentīgi karalis Līrs, Romeo 
vai Džuljeta.” Foto – Juris Kmins
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miem, lai būtu mūsdienu tēmas un ak-
tualitātes. Par to jau viņu vecākās paau-
dzes aktieri daudz apsmēja, teiksim, par 
prasību pēc domājošā aktiera, laikmetī-
gā aktiera. Bet viņš to iedibināja! Vienā 
teātrī, pēc tam aizbrauca pie jums uz 
Liepāju. Jo paskatīsimies: ģēnijam Smiļ-
ģim ir atvēlēta sava vieta, Amtmanim-
Briedītim – sava, tāpat Lūcim Valmierā, 
Mūrniekiem Liepājā, Šapiro – Jaunatnes 
teātrī, Pētersonam – Dailē, bet Kroders 
tur rokā visu Latvijas teātra saimi. Tāda 
man ir sajūta.

J. B.: Jā, atnāk Kroders un sāk strādāt 
ar dvēseles, iekšējās dzīves norisēm…

R. R.: Es atceros, ka tajā laikā visos 
teātros forma bija spilgta, iekšēji, pro-
tams, piepildīta. Bet Kroders nāca ar to, 
ka jāspēlē kā dzīvē, jādomā un jārunā kā 
dzīvē, lai cilvēks saprot, ka tas ar viņu 
notiek, tagad un tepat, tā ir viņa paša 
dzīve! Tā niansīte „kā dzīvē” ļāva cilvē-
kiem ieraudzīt, ka tas taču notiek apkārt, 
manā darbavietā ir līdzīgas problēmas, 
līdzīgas attiecības, un, paskat, kā viņi tās 
risina, bet mēs neuzdrošināmies. 

J. B.: Tagad mums latviešu teātrī at-
zīta vadošā zvaigzne ir Alvis Hermanis, 
ar iedarbi un panākumiem. Un viņš te 
nesen, atbildot uz ministrijas prasību, 
pateica, ka nav vajadzīga nekāda īpaša 
repertuāra stratēģija. Alvis saka: mūsu 
stratēģija? Mēs domājam par universa 
uzlabošanu. Tāds atvēziens! (Smejas.) 
Ironiski, pretenciozi, bet tur ir liela pa-
tiesība – teātris ir dvēseles kopšanas lie-
ta. Cilvēciskās kvalitātes uzlabošanas 
lieta. Bet mēs palikām pie tās patiesības 
sajūtas. „Kā dzīvē”.

R. R.: Viņam bija šī izjūta. Vienreiz 
iegāju zālē paskatīties, kā notiek mēģi-
nājums. Viņš staigā starp skatītāju rin-
dām un šaudās ar bērnu pistolīti. Es pra-
su, kāpēc viņš neskatās. Es taču dzirdu, 
viņš saka. – Ja viņi runās nepareizi, tad 
es sapratīšu, ka viņi darbojas nepatiesi. 

Viņam piemita arī laikmeta patiesī-
bas izjūta. No pieredzes, no zināšanām, 
no bērnības inteliģentā ģimenē, ar grā-
matām, ar teātri. No Sibīrijas. Un tas 
man ļoti imponēja: izgājis tik grūtus lai-
kus, pavadījis Sibīrijā skaistākos jaunī-
bas gadus, viņš tomēr neturēja uz dzīvi 
rūgtumu, viņš pieņēma to tādu, kāda tā 
ir, priecājās par to, kas bija dots, un visu 
laiku atradās meklējumos.

Kroders vienmēr uzsvēra, ka mākslā 
galvenais ir process, nevis rezultāts. Viņš 
sekoja tai metodei, ko ieviesa Efrosa 
skolotāja Marija Knēbele, proti, ka luga 
jāanalizē, nevis sēžot pie galda un into-
natīvi meklējot, bet tas jādara darbībā: 
ko es te gribu, ko es te daru. Es mēģinu 
ar savu ķermeni saprast un nospēlēt. 

Pēdējā iestudējuma laikā – tā bija Lī-
gava bez pūra – mēs satikāmies gaitenī. 
Kā iet? – Nekas. Žēl, ka man tagad nav 
tādu vīriešu kā toreiz Liepājā. – Nu, viņa 
parastā runāšanās. Un pēkšņi viņš pra-
sa: bet kā tas Viesturs ar jums īsti strādā? 
(Viesturs Meikšāns mēģināja Egoistus 
pēc Maksima Gorkija Sīkpilsoņu motī-

viem – red.) Es saku: liek spēlēt etīdes. – 
Nu, skaidrs, bet ko viņš grib ar to pa-
nākt? Saproti, viņam ir 91 gads, viņš ir 
slims, bet interesējas, ko dara jauns reži-
sors, vai tā ir jauna metode vai labi aiz-
mirsts vecais!

J. B.: Tas pats bija, kad mēs ar Indru 
(Briķi – red.) un Regnāru Vaivaru strādā-
jām pie Apglabājiet mani zem grīdas. Es 
viņam stāstīju, ka man pilnīgi valgme 
acīs, ka jauns režisors mēģina darbībā: 
pamēģina vai „sēž”, vai der, atmet neva-
jadzīgos variantus. Un Kroders saka: jā, 
man jau sen likās, ka Regnāram tas ir 
labs ceļš.

Man atmiņā palicis, kā viņš deva lo-
mas, kā izvēlējās lugas. Kā jau tu teici – 
piecas grāmatas vienlaicīgi vaļā, un gal-
vā visu laiku griežas, kas varētu iet nāka-
majā sezonā, piemeklējot aktierim to, 

kas viņu šobrīd nodarbina, izmantojot 
tos receptorus, kas viņam ir iedarbināti 
un īpaši jūtīgi, lai sanāktu spici aktier-
darbi. Viņš ļoti daudz par to domāja.

Hamletā mēs ar Jāni Makovski fak-
tiski bijām pārī – viņš Hamlets un es ka-
ralis. Un tad Kroders publiski pateica: 
Juris ar savu darbu ir nopelnījis, ja tikai 
spēs izturēt, nospēlēt arī Hamletu. Viņš 
redzēja, ka man varbūt dzīvē vairāk ne-
būs tādas iespējas, bet es esmu nopelnī-
jis… Tā bija liela laime. 

Arī, kad vajadzēja taisīt nodevas sis-
tēmai, viņš visu pagrieza uz cilvēcisko 
pusi. Lugās par karu, „brālīgo republi-
ku” autoru darbos atrada cilvēku attiecī-
bas, nevis shēmas.

R. R.: Mums spilgts bija Sāpju ceļu 
iestudējums. Vajadzēja atskaiti revolūci-
jas gadadienai. Nu jau tā ir leģenda, kā 
viņš romānu dramatizēja. Bija sadalījis 
pa lapiņai un meta no plosta Gaujā – to 
nevajag, šito nevajag. Kamēr beigās tas, 
kas palika no biezā romāna, bija uzbū-
vēts uz četru varoņu attiecībām. No re-
volūcijas un patosa palika tik, ka beigās 
nodziedāja Internacionāli un to pašu 
pusbalsī.

J. B.: Tad, kad mēs ar viņu sākām, bi-
jām viņa tuvumā, viņa skolnieki, viņš 
pret aktiera profesiju it kā attiecās ļoti 
vieglprātīgi. Viņš mēģināja mūs tā atbrī-
vot.

R. R.: Tikai tāpēc jau viņš tā runāja.
J. B.: Jā, un faktiski viņš vienmēr do-

māja, ka vajadzētu paņemt kādu tieši no 
ielas. 

R. R.: Viņš tā arī izdarīja. Tā bija Ele-
na Lekavičute, viņa ļoti spilgti sāka. Bet 
tad apprecējās un aizgāja no teātra.

J. B.: Ā, nu ja…
R. R.: Vispār Kroders uzskatīja, ka 

aktieris ar laiku samaitājas. Viņš kļūst… 
aktieris. 

J. B.: Zina, kā vajag spēlēt uz skatu-
ves.

R. R.: Bet cilvēks no ielas to nezina, 
viņš zina tikai to, kā tas notiek dzīvē.

J. B.: Tātad tur atkal ir iespēja tuvo-
ties kaut kādam patiesības absolūtam, 
uzturēt patiesības kultu. Bet mēs bišķi tā 
kā pieskārāmies tādai tēmai kā vieglprā-
tība.

R. R.: Tu jau pieminēji arī avantūris-
mu.

J. B.: Man viens tāds gadījums bija ar 
Žana Kokto Nejaukajiem vecākiem. Va-
karā ir izrāde, bet pulksten trijos izrādās, 
ka jauns aktieris, kas spēlē galveno lomu, 
ir kaut ko sajaucis un nebūs. Es eju no te-
ātra prom, man pa logu sauc, lai nāku at-
pakaļ. Kroders saka: „davai”, uzspēlē! – 

Tādu milzīgu caurejošu lomu! – Bet es iz-
iešu, pateikšu, ka tu esi ielecis, neko ne-
zini, noliksim kaut kur eksemplāru, un 
partneri lai runā arī tavu tekstu. Man div-
reiz nav jāsaka. Izrādi es esmu redzējis, 
uz ko tā iet, man ir nojausma. Faktiski es 
nezinu neko, bet turpat blakus ir vadošie 
aktieri, Aina Jaunzeme, kas to visu uztvē-
ra kā spēli, kā joku, palīdzēja: „nāc tagad 
šurp!” Publika „bez desām”, partneri tik 
nopietni, cik vien iespējams, tad atkal 
apsmejas, un iznāk pilnīgi cita izrāde!

R. R.: Ko tagad sauktu – performan-
ce.

J. B.: Jā, bet publika bija šausmīgi 
apmierināta, ka ir kaut ko tādu redzēju-
si. Otrreiz to neredzēs.

R. R.: Un otrreiz tu to neatkārtotu.
J. B.: Es domāju: kas tas ir, ka viņam 

vajag šitādus trikus, atgādinājumu, ka 
teātris tomēr ir spēle? Lai cik dziļi tu ie-
tu, lai kādas traģiskas lietas pētītu, tu to-
mēr spēlē.

R. R.: Rotaļājies. To viņš deklarēja: tā 
ir ļoti dziļa un patiesa, bet – tā ir spēle. 
Nekad tu nebūsi simtprocentīgi karalis 
Līrs, Romeo un Džuljeta. Jūs to vienalga 
spēlēsiet, rotaļāsieties ar šim jūtām.

J. B.: Bija man arī tāds nopietns ga-
dījums… Mēs Liepājā audzinājām V stu-
diju, tur mācījās Inese Caune, ļoti 
daudzsološa un laba meitene, un daudz 
ko arī faktiski izdarīja. Mēs bijām trīs pe-
dagogi, Laukšteins, Rijnieks, Bartkevičs, 
un Inese teica: jūs man neiemācījāt iziet 
no lomas. 

R. R.: Jā, tas ir būtiski.
J. B.: Kā – viņa pa trim gadiem nav 

sapratusi, ka tā ir spēle?! Inese bija no 
tiem dziļajiem ūdeņiem, kas visu laiž 
caur sevi. Un es līdz šim brīdim domāju, 
ka ir kaut kas tāds, ko mēs līdz galam 

EJ NU SAZINI, KO VIŅŠ ĪSTENĪBĀ 
DOMĀJA. PAR DZĪVI, PAR PASAULI, 

PAR CILVĒKIEM
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“nedateicām”…
R. R.: Kaut ko jūs “nedateicāt”… Mēs 

jau reizēm smejamies, kas tad tur liels – 
noģērb kostīmu un aizej. Pēc vienas lo-
mas tu vari noģērbties un aiziet, bet pēc 
otras paiet stunda…

J. B.: …negribas krāsu ņemt nost, 
ģērbties, negribas skriet…

R. R.: …un tās izrādes vara tevī vēl 
mutuļo…

J. B.: Mutuļo, jā…
R. R.: … visas peripetijas, kaislības, 

filma tinas: ak, to vajadzēja izdarīt la-
bāk, un šitas neizdevās tā, kā es varēju.  

J. B.: Tagad viens no skatuviskās ek-
sistences principiem ir – es te it kā es-
mu, it kā neesmu.

R. R.: Brehtiskais atsvešinājums.
J. B.: Es domāju – kā tas bija pie Kro-

dera? Tu spēlē, un tātad jau esi tādā 
mazliet atsvešinātā pozīcijā. Mums ir bi-
jušas teorētiskas sarunas par to, kā tajā 
tēlā ieiet, kā ir ar saplūšanu. Viņam bija 
visādi piemēri no MHATa (Maskavas 
akadēmiskā Dailes teātra – red.), kā ak-
tieris tramvajā nevar iziet no cara lomas. 
Faktiski taču tā saplūšana nav iespēja-
ma, tad tu kļūsti par citu cilvēku. Tas jau 

ir ārprāts.
R. R.: Zināmā mērā jā. Ja tu nevari 

tramvajā atcerēties, ka neesi cars, tad tā 
varbūt ir ģeniāla, bet tomēr slimība. Nu, 
ja mēs sevī tā ieskatāmies, būtībā jau 
mēs vienmēr ar kreisās acs kaktiņu re-
dzam sevi no malas. Jebkurā vislielākajā 
dramatiskajā situācijā.

J. B.: Tik un tā tu pārbaudi. Un tad 
pēkšņi tas acs kaktiņš ziņo: viss ir baigi 
labi, un atkal var būt veseli posmi, kad 
tu ar prātu nepieslēdzies.

R. R.: Kontrolierītis… Par to viegl-
prātību vēl. Kādreiz saka – maska. Aiz 
tās maskas ir viegli dzīvot. Bet es domā-
ju: nē, Kroders nebija ar masku.

J. B.: Nebija, nebija. Nebija, ko mas-
kēt.

R. R.: Vienreiz viņš kaut kādā inter-
vijā bija sarunājis glupības, un es saku – 
vai tad tev vienmēr viss ir jāizstāsta? Un 
viņš atbildēja – nebaidies, to, ko nevaja-
dzēs teikt, no manis arī nedzirdēs. (Sme-
jas.) Viņš bija tik atklāts, ka visi domāja, 
ka viņam nekas nav slēpjams. Bet bija. 
Ej nu sazini, ko viņš īstenībā domāja. 
Par dzīvi, par pasauli, par cilvēkiem. Pret 
visu viņam atradās sava attieksme.

J. B.: Kaut kādas atklātības jau mēģi-
nājumu zālē pasprūk, bet nevarētu teikt, 
ka viņš atklāti grieztu zobus un stāstītu 
par kādu, ka viņš ir idiots vai tamlīdzīgi. 
Nē. Viņš tā viegli, spēlējoties pateica, ka 
kaut kas nav kārtībā.

Bet, ja tā paskatās, kas ir viņa galve-
nā tēma… Lai arī ciniskam „vecim”, – 
vairāk gan ironiskam, nekā ciniskam – it 
kā nepiestāv… tā tēma ir mīlestības de-
ficīts. Viņš šajā ziņā bija nepiepildāms. 
Liepājas periodā viņš bieži centās izteikt 
sevi caur Indras tēliem. Tās ideālās, tīrās 
lietas, kas pasaulē ir ļoti svarīgas.

Atceros, kā mēs jaunībā nepārtraukti 
taisījām sūdus, kā viens beidz, tā otrs 
sāk. Un Kroders, būdams galvenais reži-
sors, reiz sniedza mums dažu minūšu 
garu runu: ka pasaule ir diezgan stulbi 
iekārtota, ka mēs visi esam vienreizējas 
personības, kas – sevišķi aktieri – ne-
drīkst sevi ierobežot un iegrožot, jāļaujas 
impulsam. Jā, viņš saka, tā vajag dzīvot, 
bet ir kaut kas tāds, dažas lietas, kas jā-
patur kā „tabū”, ko nedrīkst sasmērēt. 
Kaut kas personiskā dzīvē, kāds cilvēks, 
kādas attiecības, darbs varbūt. Ja tu pa-
turēsi vienu lietu nesacūkotu, tad nezau-

Juris Bartkevičs: “Ja tā paskatās, kas ir Krodera galvenā tēma…  Tā tēma ir mīlestības deficīts. Viņš šajā ziņā bija nepiepildāms.”  
Foto – Juris Kmins
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dēsi savu pašcieņu. Tas baigi iedarbojās.
Nesen, rokoties pa papīriem, atradu 

vēstuli. Kāds no aktieriem bija uztaisījis 
izrādē alkohola riebeklības. Tas raksts 
bija tik solīds, tik ārkārtīgi smeldzīgs un 
sāpīgs. Tur nevienam pa pakaļu nesita. 
To jau arī Kroderam pārmeta, ka viņš at-
balsta anarhiju un tamlīdzīgi. Viņš jau 
vienmēr uzskatīja, ka noteicošais ir paš-
disciplīna.

R. R.: Jo tā bija viņam pašam.
J. B.: Kāpēc tu esi te? Kāpēc tu spēlē? 

Kāpēc tev gribas kaut ko sūtīt šai pasau-
lei? Es domāju, ka arī tā ir viena no īpašī-
bām, kas pietrūkst šodien, kad ir ten-
dence iekrist acīs, nokļūt žurnālā uz vā-
ka, bet tas, kas saistās ar iešanu dziļumā, 
nezīmēšanos, paliek nomaļus. Paliek pa-
viāna spalvas un „gegi” uz skatuves.

R. R.: Vēl par to avantūrismu. Pēc vi-
ņa autobiogrāfijas izlasīšanas tas vairs 
nepārsteidz, bet man atmiņā ir viens ga-
dījums, kad es pa īstam sabijos par viņa 
drošību. Taču, ja viņā nebūtu šie avan-
tūrisma aizmetņi, tad jau nebūtu arī lie-
lās klasiskā „maštāba” lugas. Jo tās arī 
bija avantūras – četri Hamleti, Līrs…

J. B.: ...pieci Pēri Ginti vienā izrādē! 
Un zārks ar baltām pumpām…

R. R.: Marijā Stjuartē! Tur, viņš teica, 
es gribēju pakaitināt publiku. 

Bet gadījums bija tāds. Nokavējis Rī-
gā sabiedrisko transportu, jābrauc ar 
taksi. Bet padomju laikā no taksīšu šofe-
riem pirka arī alkoholu, sievietes. Nu, 
viņš iekāpj taksī, tas ir ar mieru vest, bet 
vispirms jānogādā dāma, kas izrādās 
„ženščina ļogkogo poveģenija” (vieglas 
uzvedības sieviete – kr. val.) un aicina lī-
dzi, un viņš nokļūst īstā zaņķī, kur pie-
dalās iedzeršanā un tērgāšanā. Es saku, 
mīļais Oli, vai tu maz apjēdz, kas ar tevi 
tur varēja notikt?! Nujā, viņš atbild, bet 
tas bija piedzīvojums! Kas to var uzdro-
šināties? Tikai tāds, kam izziņas un izai-
cinājuma velns ir iekšā.

J. B.: Man nāk prātā, ka pirms kāda 
laika presē bija vārdu pārmaiņa, Kroders 
teica, ka Alvim vajadzētu taisīt arī riktī-
gas lugas. Nezinu, vai Alvis apvainojās pa 
īstam vai pa jokam – jo tā īpaši uz Krode-
ru apvainoties nav iespējams. Bet Krode-
ram ir liela taisnība – lielajos dramatur-
ģijas darbos ir daudz lielāka iespēja sa-
skatīt to sūtījumu, kas tev ir vajadzīgs.

R. R.: Tas ir kondensāts. Tu vienkārši 
vari vairāk pateikt.

J. B.: Jā, kondensāts. Tāds materiāls 
dod arī lielāku skolu. Tas neizslēdz fan-
tāzijas iespējas, traktējumu, laiku mai-
nīšanu, kas tagad ir modē. Var jau ar to 
arī iekrist, kā mēs Dailē ar Trīnes grē-
kiem. Publika nesaprata.

R. R.: Kroders jau uzskatīja, ka izrāde 
notiek tikai tad, ja ir abpusēja sadarbība 
starp skatītāju un skatuvi. Ja ir tilts starp 
aktieri un skatītāju. Tur tā izrāde pie-
dzimst vai nomirst.

J. B.: Tagad ir laikmetīgi sacīt, ka iz-
rādei jānotiek skatītāja galvā. Krodera 
izrādēs, kas tagad var likties arhaiskas, 
viss vēl vairāk notika galvā. Tāpēc, ka ne-

bija skatoties jāliek kopā refleksijas un 
sajūtas, bet bija vesela emocionālās in-
formācijas ķēde!

R. R.: Esmu domājis, kāpēc viņam 
Nacionālā teātra posms nebija īsti spožs. 
Un tad man nāk prātā, ka tas vispār Lat-
vijas teātros bija laiks, ko varētu nosaukt 
par pirmo krīzi. Skatītājs teātrim vispār 
pagrieza muguru. Aktieri kļuva neintere-
santi, salīdzinot ar politiskajiem „aktie-
riem”. Viss aktuālais notika reālajā dzīvē.

J. B.: Par to viņš ir runājis atklāti. Ko 
darīt, kad saldā zemtekstu garša vairs 
nav aktuāla, bet ir iepilināts brīvības 
eliksīrs, ko gribas vēl un vēl – arī ikdienā 

un sadzīvē –, un mēs labi zinām, kā tas 
viss turpinājās. Attiecību skaistuma kul-
tivēšana arī nevienu neinteresēja. Krāš-
ņums, dīvainība, ārkārtējība nekotējās.

Un ar Nacionālo teātri – tur spēles 
skola un darbs ar tēliem bija gājis citā 
virzienā, nekā gāja Kroders. Teatralitāte 
bija citā līmenī, tāpēc viņam bija diez-
gan maz sapratēju

R. R.: Un sekotāju.
J. B.: Tev ir talantīgi cilvēki apkārt, 

bet viņiem ir citi priekšstati.
R. R.: Cita skola.
J. B.: Un tas, lai cik stiprs tu būtu, te-

vi nokauj.
R. R.: Jo viņš taču nebija vardarbīgs. 

Ja viņš tāds būtu, tad uzstādītu prasības 
un pavēlētu. Vienkārši žēl, ka tāds posms 
it kā ir izsvītrots no viņa radošās dzīves. 
Kaut gan piedāvājumi un meklējumi bi-
ja ļoti spilgti.

J. B.: Man toreiz Spēlēju, dancoju ļoti 
patika, kā Leonīds Grabovskis strādāja 
Kunga lomā. Viņš kļuva par vienu no 
Krodera aktieriem. Un viņš nebija vienī-
gais! Bet monolītums, kas bija Valmierā 
un Liepājā, bija grūti panākams.

Interesanti, ka Kroders nekad netie-
cās pēc starptautiska skanējuma. Nebija 
jau arī īstais laiks. Latviešu teātris Eiro-
pai atvērās tikai ar Alvi.

R. R.: Bet, ja robežas būtu vaļā viņa 
aktīvās režijas laikā, viņš būtu izgājis 
laukā!

J. B.: Viens no viņa režijas elkiem bi-
ja Pīters Bruks, riktīgais teātra pētnieks.

R. R.: Bruks bija viņa kamertonis re-
žijā, tāpat kā Pols Skofīlds aktiermākslā. 
Jaunības dienās mēs bijām aizbraukuši 
uz Tartu skatīties Jāzepu un viņa brāļus, 
un viņš jaunajam aktierim Ēvaldam 
Hermakilam teica, ka viņa spēles ma-
niere ir ļoti tuva Skofīldam. Viņš domāja 
tādās kategorijās.

J. B.: Kad mēs spēlējām Kaiju Maska-
vā, krievu kritiķi skatījās uz Oļa interpre-
tāciju kā uz ļoti svaigu un interesantu, 
kas vispār tik bieži nenotiek attiecībā 

pret viņu lielās klasikas iestudējumiem. 
Es toreiz vēroju Kroderu, patiesībā viņš 
to uztvēra kā pašu par sevi saprotamu 
lietu: normāla forša izrāde sanāca, ko tad 
tur teikt. (Smejas.) Tu nekļūsti no tā par 
aplaimotu runci ar aizmiglotām acīm.

Vitālijam Vulfam ar Kroderu bija sa-
runa aktieru klātbūtnē. Viņi sarunājās 
kā līdzīgs ar līdzīgu, par lietām, kas 
mums bija svešas. Skatīties, kā sarunā-
jas informācijas un analīzes ziņā līdz-
vērtīgi partneri, bija liela bauda.

Mēs te vienā ziņā, skatoties atpakaļ, 
kultivējam leģendas. Paši esam bijuši 
klāt brīžos, kad patiesības mirklis izpuš-

ķojas, kļūst skaists un negribas vairs 
teikt, ka tā jau īsti nebija. Jo leģendas ne-
patiesība ir nevainīga un skaista! Kas tad 
mūs būtībā uztur pie dzīvības? Tie ir īsie 
negaidītības mirkļi. Tu skaties un sapro-
ti – es tā nevarētu… Vai – es arī tā varētu, 
ja būtu tajā vietā. Tā pacilājuma nots, it 
kā Kroders no augšas uzsit ar knipi – ei!

R. R.: Es kādreiz esmu domājis par 
vienu jautājumu, bet atbildes man nav. 
Kā tev liekas, vai mūsu aktiera profesija 
ir grēcīga vai nav? Vai teātra māksla nāk 
no Dieva vai gluži pretēja spēka? Kā tu 
domā, ko Kroders atbildētu? Nē, tā jau 
nemaz nevar jautāt, tu to nevari zināt.

J. B.: Kaut gan… es atcerējos vienu 
sarunu. Oficiāli jau Kroders skaitījās 
bezdievis ar savām doktrīnām par šo lie-
tu. Viņš toreiz noformulēja teātri kā kon-
kurentu baznīcai. Man ir iespiedies at-
miņā, ka Kroders uzskatīja, ka tai ir zi-
nāma nepatika un greizsirdība uz teātri, 
kurš jaucas tās sfērā ar savu brīvdomību 
un bezdogmatismu.

R. R.: Tad tā kā no velna?
J. B.: Man liekas, ka uz to pusi viņš 

domāja. Bet, ja tu jautā konkrēti man… 
Gribētos jau domāt, ka no Dieva.

R. R.: Mēs jau visi uz to ceram.
J. B.: Bet no otras puses paskatoties: 

ko nozīmē tā uzšķēršana? Tu visu uz-
šķērd. Tomēr teātris jau, arī pētot mel-
nas lietas, nāk ar pozitīvu programmu. 
Gribas domāt, ka tāpēc jau viņš iestudē-
ja arī Mārtiņa Zīverta Ākstu, kur ir tie 
saulainie vārdi: „Es redzu cauri gadu 
simtiem, pie tavām durvīm stāv tūksto-
šiem ļaužu, tā ir tava draudze.” Tas velk 
uz dievišķo pusi.

R. R.: Tur jau varbūt ir atbilde: Kro-
dera filozofiskie pārspriedumi bieži vien 
bija tikai ekskursi, nevis izstrādāta atbil-
de. Ne vienmēr viņam tā atbilde pašam 
bija. Ja tu uzdod jautājumu, uz kuru tev 
nav atbildes – tā jau ir izrāde. Faktiski tā 
ir vislabākā izrādes kvalitāte, ja ir uzdots 
jautājums, bet atbilde ir jāatrod pašam 
savā galvā. (Juris smejas.) 6

TEĀTRIS, ARĪ PĒTOT MELNAS 
LIETAS, NĀK AR POZITĪVU 

PROGRAMMU
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ezgala daudzvei-
dīgs. Absolūti 
profesionāls. Ap-
veltīts ar fascinē-
jošu skatuvisko 

pievilcību. Pēdējo divpadsmit sezonu 
laikā bijis nominēts Spēlmaņu nakts 
balvai astoņas reizes. Ļoti, ļoti talantīgs. 
Nacionālā teātra aktieris Uldis Anže sa-
runā tikai un vienīgi par teātri.

Līga Ulberte: – Vai tu vēl skrien ma-
ratonu?

Uldis Anže: – Pēdējo pilno maratonu 
noskrēju laikam pirms trim gadiem. Ta-
gad reizi gadā cenšos noskriet pusmara-
tonu.

Kāpēc tu to dari? Pieņemu, ka kal-
nos cilvēki kāpj, lai pārvarētu sevi un 
redzētu kalna virsotni. Bet maratonā?

Būtība ir ļoti līdzīga. To jau pat zināt-
nieki ir pierādījuši, ka caur šīm nosacī-
tajām mocībām, kas ir vienkārši fizisks 
vingrinājums, organismā bioloģiski iz-
dalās vielas, kuras rada laimes sajūtu. 
Skolā man skriešana likās viena trula 
padarīšana, un tos, kas var noskriet 42 
kilometrus, es uzskatīju par pārcilvē-
kiem. Bet, jo tālāk dzīvoju, jo vairāk sa-
protu, ka viss ir mūsu galvā. Pārcilvēku 
nav, mēs katrs esam gatavi uz visu. Un tā 
es klusībā izdomāju pamēģināt. Pirmajā 
reizē pilnīgi nevienam neteicu, jo nezi-
nāju jau, vai noskriešu līdz galam, un arī 
gatavojos ne pārāk nopietni. Bet pēc 

tam – nepārspīlējot – pēc pirmā noskrie-
tā maratona raudāju kā bērns, labi, ka 
bija saulesbrilles. To nevar izskaidrot, 
bet tā ir gluži fizioloģiska laimes sajūta, 
ar ko pēc tam dzīvoju vēl pāris nedēļas. 

Par ko tu domā, kad skrien?
Tas ir interesanti... Sākumā es, pro-

tams, kaut ko domāju, jā, bet tad domas 
pamazām kā mākoņi sāk izklīst... Un tad 
vienā brīdī tu paliec pilnīgi „klārs”, tikai 
skrien un ieraugi pasauli pilnīgi skaidri 
un konkrēti. Tas ir tas burvīgais nulles 
stāvoklis, kad tu neesi ne nākotnē, ne 
pagātnē, bet tikai šeit un tagad. Šādu 
stāvokli var sasniegt, piemēram, jogas 
nodarbībās, un arī skriešana ir viens no 
veidiem, kā pie tā nonākt. Arī kalnos 
kāpjot – ja domāsi par savām ģimenes 
problēmām vai citām lietām, „nojāsies”. 
Arī teātrī – tā ir burvīga sajūta, ja izdo-
das nokļūt šajā, kā es to saucu, nulles 
punktā.

Kad teātrī šo nulles stāvokli ir ie-
spējams sasniegt? Cik vispār to iespē-
jams racionāli analizēt?

Es kā cilvēks esmu diezgan racio-
nāls, bet, ja izdodas sasniegt šo nulles 
stāvokli, tad gan racionālie apsvērumi 
atslēdzas. Bet vispār jau gribētos domāt, 
ka darbā racionālā un emocionālā puse 
ir harmoniskā līdzsvarā.

Skriešanā it kā ir kaut kāda zināma 
formula, kas gan arī mainās, jo katrs 
skrējiens ir citādāks, nevar divreiz no-

skriet vienādi. Bet teātrī... Esmu mēģi-
nājis to analizēt. Piemēram, ir bijusi la-
ba izrāde, un pēc tam es cenšos atcerē-
ties tos A, B un C, ko esmu darījis kaut 
vai piecas dienas pirms izrādes. Bet, tik-
līdz mēģinu to atkārtot, tas otrreiz vairs 
nestrādā. Katru reizi ir citādāk.

Nav kādreiz bijusi sajūta, ka pārāk 
kontrolē to, ko dari uz skatuves?

Ka pārāk – nē.
Vai aktieris skrien maratonu vai 

sprintu?
Kā kurš. Un tas mainās līdz ar vecu-

mu. Kad pirms divdesmit gadiem ienā-
cu teātrī, es vairāk skrēju sprintu. Šobrīd 
es vairs nesteidzos. Steiga ir ļoti slikts 
padomdevējs jebkādā dzīves situācijā. 
No aktiera gan tieši to prasa – ātru im-
pulsu, un būt impulsīvam ir labi, tomēr, 
ja gribi strādāt ilgākā laika posmā un 
metodiski, ir jābūt galvai uz pleciem. 
Bet principā – diez vai sporta terminolo-
ģija teātrim der.

Protams, tāpēc runāsim par teātri. 
1994. gadā tu beidzi Māras Ķimeles 
kursu. Vai šobrīd vari formulēt, ko no-
zīmē Ķimeles skola?

Ķimeles skola ir dzīves skola. Viņa 
mūs audzināja ne tikai par aktieriem, 
bet arī par cilvēkiem. Viņa katrā no 
mums audzināja patstāvīgu domāšanu. 
Un arī pārējos skolotājus viņa atrada tā-
dus, kas mācīja ne tikai amatu, bet arī – 
būt par cilvēkiem. Man, piemēram, ļoti 

Saruna ar Nacionālā teātra aktieri Uldi Anži
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LĪGA ULBERTE

Intervija



48   TEĀTRA VĒSTNESIS 2013/II

daudz ir devis Ansis Rūtentāls, ne tikai 
kustībā. Arī Māra – viņa pati ir ļoti sie-
višķīga un sievišķīga arī kā režisore, kas 
prata mūs audzināt it kā netieši, „caur 
puķēm”. Māra mūs ļoti respektēja, jo bi-
ja pedagogi, kurus mēs kā kurss nepie-
ņēmām, un viņa mums viņus neuzspie-
da. Līdz ar to viņa faktiski mūs, studen-
tus, respektēja vairāk, nekā to pasnie-
dzēju, ko mēs nepieņēmām, un mums 
tas savukārt uzlika papildus atbildību. 
Tā ir sanācis, ka kopš diplomdarbiem 
esam satikušies tikai vienā izrādē – Sap-
nis vasaras naktī. Līdzīgi ir ar režisoru 
Feliksu Deiču. Nebijām tikušies, kamēr 
es viņu uzaicināju kopā strādāt Ārprātī-
gā piezīmēs. Felikss nekad nav ļāvis pa-
skriet garām sīkumiem. Ļoti viegli ir ak-
tiera darbā pieļaut melus it kā sīkumos, 
sak’, tas man nesanāca, nekas – ejam tā-
lāk. Bet Felikss nekad šādos gadījumos 
neļauj iet tālāk, jo katrs melu kriksītis ra-
da jaunus melus, un tiklīdz tu samelo sī-
kumos, tā viss – ir aiziets pa nepareizo 
ceļu. Piemēram, kā Felikss sāk mēģināt. 
Es sāku lasīt lugu, bet viņš mani aptur: 
“Ko tu dari? Man nevajag, lai tu lasi, si-
žetu es zinu, sāc mēģināt!” Un tā es ie-
mācījos arī pie citiem režisoriem, ka, 
nākot uz pirmo mēģinājumu, pirmo la-
sīšanu, saturu es jau zinu un varu sākt 
mēģināt. Arī Arkādijs Kacs, kad sākām 
Ostrovska Ienesīgo vietu, pirmajā lasīša-
nā norādīja: “Redz, jūs visi lasāt, bet 
Dumpis jau mēģina.” 

Būtiskākais, kas nāk no Feliksa... no 
viņa esmu mācījies interesi par cilvēku. 
Pētīt cilvēku mani teātrī interesē visvai-
rāk. Mani maz interesē ārējā forma un 
kaut kādi simboliskie meklējumi.

Bet tev bijušas daudzas lomas, ku-
rās spilgtai formai bijusi principiāla 
nozīme.

Mani neinteresē izpildīt nepiepildī-
tu, iekšēji neattaisnotu formu. Vienmēr 
prevalē cilvēks, nevis forma. Un, ja reži-
sors grib spilgtu formu, man jebkurā ga-
dījumā interesē izpētīt savu varoni kā 
cilvēku. Kaut vai Glosters Ķimeles Karalī 
Līrā – tas, ka mēs spiedām pingponga 
bumbiņas un stāvējām uz galvas, neko 
nenozīmē, jo pamatā ir dziļi motivēts 
cilvēks. Tips – šis uniseksa dēmons Ho-
telī “Kristīna” – arī deva kolosālu brīvī-
bu. Ja ir motivācija, tad forma var būt 
jebkāda.

Kas tev ir tuvāks – psiholoģiskais 
vai spēles teātris?

Nezinu, man patīk spēlēt labu teātri. 
Izrādei Ārprātīgā piezīmes psiholoģiskās 
mežģīnes ir ļoti sarežģītas. Ja inscenē-
jums un forma būtu ekspresīvāka, var-
būt izrādi skatītājs pieņemtu labāk, un 
tai būtu garāks mūžs.

Cik būtiski tev pašam, strādājot pie 
lomas, atrast sava varoņa fizisko plas-
tiku, ķermeni? 

Ķermenis, tāpat kā balss, ir ļoti stiprs 
izteiksmes līdzeklis. Man tas rada lielu 
azartu – meklēt. Citreiz izdodas ātrāk, 
citreiz vēlāk, bet, ja es atrodu šo īpašo 
plastiku, šo konkrēto fizisko cilvēku, tas 

tiešām rada lielu baudu. Mēs katrs gan 
esam zināmā mērā ierobežots savā ķer-
menī, jo kaut kādas fiziskās īpatnības, 
protams, ir. Piemēram, man bija ļoti in-
teresanti plastiski atrast tādu cilvēku kā 
Mazais Čārlzs Osedžas zemē. Un tagad, 
mēģinot Sarkangalvīti, arī ir svarīgi at-
rast šo ķermenisko plastisku. Man vis-
pār ļoti patīk, kā Elmārs Seņkovs strādā. 
Protams, ka ārējā un iekšējā patiesība 
lomā ir nesaraujami saistīta. Man prieks, 
ka es savos 42 gados neesmu iemācījies 
kaut kādu veidu, kā katru reizi spēlēt ļo-
ti, ļoti labi.

Bet paņēmieni, kurus vienmēr var 
droši izmantot, jo publikai tie garantē-
ti patiks, droši vien tomēr ir katram ak-
tierim. Kā tev izdodas sevi kontrolēt, 
lai, nez kuro reizi spēlējot izrādi, neaiz-
ietu pa vieglāko ceļu?

Vienmēr jau neizdodas. Protams, ka 
es arī esmu sevi ik pa laikam pieķēris pie 
apziņas, ka atstrādāju kaut ko jau gata-
vu. Ko darīt? Meklēt to pieminēto nulles 
stāvokli, kurā tu esi tikai šeit un tagad. 
Tas izklausās ļoti teorētiski un kā no grā-
matas, bet tā tiešām ir.

Kādos gadījumos tā atstrādāšana 
sākas?

Reizēm traucē panākumi. Ja ir ļoti 
labi izdevies ģenerālmēģinājums vai 
pirmizrāde un kāds jau paspēj paslavēt, 
tas, protams, patīk. Man ir viens uzska-
tāms piemērs. Savulaik 1998. gadā Val-
dis Lūriņš taisīja Aktieru zālē Leldes 
Stumbres lugu Mīla – jā, mīla – nē. Mē-
ģinājumos gāja visādi, un man bija sajū-
ta – te nekā nebūs. Vēl trakāk – likās, ka 
šoreiz būs tā reize, kad es kā sapnī esmu 
pliks skatītāju priekšā un nezinu, ko da-
rīšu. Bet tomēr kaut kā, pa kriksītim vien 
tai pirmizrādes vakarā man izdevās bur-
vīga loma. Kolēģi nāca apsveikt, pat Pē-
teris Pētersons bija sajūsmā, un man li-
kās, ka tagad es esmu varonis, zinu, kā 

vajag, un nākamajā izrādē tikai jāatkār-
to. Bet nākamā izrāde bija kā diena pret 
nakti, neizdevās pilnīgi nekas.

Aktiera drošības sajūta izrādē to-
mēr vistiešākajā veidā ir atkarīga no 
režisora...

Jā, tā ir. Kādā Zemes un mīlestības 
mēģinājumā es jautāju Elmo Nīgane-
nam, no kuras puses man labāk uznākt. 
Un viņš atbildēja: “Nav svarīgi! Nāc vien-
alga, no kuras puses. Galvenais zināt, ko 
tu gribi izdarīt. Un, ja tu to zināsi, tu fi-
ziskajā darbībā jutīsies brīvs.” Ja šī skaid-
rība un drošība ir, tad ir ļoti viegli spēlēt 
pat vissmagāko izrādi. Tad var nākt jeb-
kāds pārsteigums no partnera, tad ne-
traucē arī tehniskas nebūšanas, ja kaut 

kas nepaceļas vai nepagriežas, jo tu zini, 
ko un kāpēc dari, un uz apkārtējo vari 
reaģēt brīvi, apspēlēt to un neapjukt.

Tu esi strādājis ar ļoti daudziem un 
dažādiem režisoriem, gandrīz ar vi-
siem, kas Nacionālajā teātrī pēdējo 15 
gadu laikā iegriezušies. Ar kuriem sa-
prašanās bijusi vai ir vislabākā? 

Ar Indru Rogu mēs parasti krietni 
laužam šķēpus. Bet, ja es ar režisoru strī-
dos, tad vienmēr lietoju slaveno teicie-
nu no Kopolas filmas Krusttēvs: “Nekā 
personiska, tikai bizness!” Un tā arī ir. Es 
varu iedegties, palikt skaļš un brīžam 
pat netaktisks, bet tiešām – nekā perso-
niska, tikai bizness.

Drošības sajūta man kā aktierim ir, 
piemēram, Edmunda Freiberga izrādēs. 
Bet es negribu nevienu režisoru izcelt, jo 
no katra var kaut ko mācīties. Ja ar reži-
soru izveidojas labs kontakts, kad es ne 
tikai izpildu savus aktieriskos uzdevu-
mus, bet mēs atveramies viens otram arī 
kā cilvēki, tad darba process ir burvīgs. 
Protams, man ir svarīgi, lai būtu ļoti la-
ba izrāde, bet, ja process ir sagādājis 
baudu, tad galarezultāts vairs nav pri-
mārais. Galvenais ir ceļš. Jo galu galā – ja 
mana dzīve būtu pakļauta tikai pirmiz-
rādēm, tad tās būtu tikai sešas dienas 
gadā, bet es gribu izbaudīt katru dienu.

Bet vispār tu daudz strīdies ar reži-
soriem?

Jā un nē. Es cenšos nesākt mēģināt 
ar kaut kādu dzelžainu savu priekšstatu 
par lomu. Skaidrs, ka man, izlasot lugu, 
veidojas kaut kāda sava bilde, bet tas 
nav principiāli. Es cenšos vienmēr uz-
klausīt režisoru un, ja tas, ko viņš dara, ir 
galīgi pretēji manai domai, tad lielāko-
ties režisoram pašam nav skaidrības. 
Aktieris kā dzīvnieks, kā zirgs vai suns 
jūt, ka viņa saimnieks pats īsti nezina, 
ko grib. Un tādos gadījumos suns iet, 
kur pats grib, un zirgs spārdās, jo jāt-

nieks nezina, kur jāj.
Kā tu vērtē pieredzi ar Elmo Niga-

nenu izrādē Zeme un mīlestība? Statis-
kajā mizanscēnā, kad Indreks lielāko 
daļu izrādes laika atrodas skatuves 
priekšplānā, trīs stundas reflektējot un 
risinot attiecības faktiski tikai pats ar 
sevi, aktierim noturēt lielās zāles uz-
manību nav viegli...

Jā, bet problēmu es tur neredzu. 
Tam, ka Indreks visus jautājumus risina 
tikai sevī, es radu apstiprinājumu, jau 
lasot romānu. Mēs mēģinājumos daudz 
runājām, un gan režisoram, gan Ditai 
Lūriņai radās jautājums, vai Indreks mīl 
Kārinu, vai viņš vispār ir spējīgs mīlēt. 
Un tie ir arī pašam Tammsārem perso-

REŽISORS IR PRIECĪGS, JA  
AKTIERI VIŅU MĪL, UN AKTIERI 

JŪT, JA MĪL VIŅUS
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niski būtiski jautājumi viņa ģimenes 
pieredzē. Ne velti Tammsāres mīļākais 
autors bija Dostojevskis, kurš arī pats 
sevī un savos romānos risina šādus jau-

tājumus. Es kā aktieris savu patiesību 
šai lomā atradu, jo es Indreku jau romā-
nā ieraudzīju tieši tādu, kā Niganens to 
pēc tam realizēja izrādē. 

Tu esi strādājis ar ļoti dažādiem re-
žisoriem, tai skaitā arī ar visai pretru-
nīgiem, kaut nenoliedzami talantī-
giem, māksliniekiem. Kādas pēdas re-

Uldis Anže: “Izrādei Ārprātīgā piezīmes psiholoģiskās mežģīnes bija ļoti sarežģītas. Ja inscenējums un forma būtu bijusi 
ekspresīvāka, varbūt izrādi skatītājs būtu pieņēmis labāk.” Foto – Gunārs Janaitis

NOMAINĪT 
BILDES
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žisors atstāj aktiera personībā?
Visu attiecību pamatā ir mīlestība. 

Režisors ir priecīgs, ja aktieri viņu mīl, 
un aktieri jūt, ja mīl viņus. Piemēram, 
par sadarbību ar Gaļinu Poliščuku es va-
ru teikt tikai vislabākos vārdus – kā ak-
tieris es jutos mīlēts, tas mani inspirēja 
un ļoti bagātināja visās četrās izrādēs – 
Cietsirdīgās spēles, Džūlija Farnēze, Spīt-
nieces savaldīšana un Kerija. Retrospek-
cija. Es Gaļinai uzticējos, jo jutu viņā tie-
šām gudru režisori, kura pārzina profe-
sijas ābeci. Un to nemaz tik bieži režiso-
ra darbā nevar just.

Ko tu saproti ar profesionālismu 
teātrī?

Visa pamatā ir metode. Metodis-
kums. Gan aktiera, gan režisora profesi-
jā metodes var būt dažādas, bet tām ir 
jābūt. Tu esi profesionālis, ja strādā ne-
vis pēc intuitīvām sajūtām, kas vienmēr 
nozīmē tikai tādu abstraktu grābstīša-
nos, bet pēc noteiktas, skolā profesionā-
li apgūtas metodes, kas, protams, laika 
un pieredzes gaitā var arī mainīties. Ak-
tierdarbā tas attiecas uz visu – ķermeni, 
balsi, uz to, cik gatavs esi pirmajam lu-
gas lasījumam un kā runā ar režisoru. 
Tāpat režisora profesionalitāte atklājas 
tajā, kā viņš strādā ar aktieri, kādus uz-
devumus dod, kā viņš prot „apgrūtināt” 
aktieri... Viens ļoti talantīgs aktieris, jau 
pāri pusmūžam, reiz teica, ka viņš ne-
maz nevar strādāt, ja viņu „neapgrūti-
na”. Tas ir kā cirkā – ar katru dienu uzde-
vumam ir jābūt kaut drusciņ grūtākam, 
katrs mēģinājums ir jābeidz ar kaut mi-

nimālu „apgrūtinājumu”, lai mājās līdz 
nākamajam mēģinājumam būtu kaut 
kas jāizdara. Vienu dienu tā var pakāp-
ties mazu gabaliņu augstāk, citu dienu 
varbūt nemaz, bet tomēr – vismaz pu-
teklīši būs noslaucīti.

Tev ir apskaužama aktiera biogrāfi-
ja – Blaumanis, Šekspīrs, Ibsens, Dos-
tojevskis, Gogolis, Ostrovskis. Kas ir tu-

vākais tev pašam?
Pirmais tomēr ir Dostojevskis. Mani 

interesē cilvēkos tas, ko mēs visi slēp-
jam, šie skeleti skapjos. Dostojevskis ir 
nežēlīgi pētījis sevi un to dara arī caur 
saviem tēliem. Mani interesē nevis ārē-
jais notikums, bet gan apslēptais, nere-
dzamais, katra varoņa iekšējā motivāci-
ja.

Dostojevska varoņiem raksturīga 
arī galēja pašsaplosīšanās.

Jā... Vienu brīdi man likās, ka es pats 
sāku spoguļoties tajā tipāžā, ko krievu 
literatūrā sauc „изгой” (izstumtais, ci-
tādais), – kā Popriščins, kā kņazs Miš-
kins. Arī Tammsāres Indreks. Šādi cilvē-
ki man liekas ārkārtīgi interesanti un sa-
protami. Pieļauju, ka manī pašā kaut 

kas tāds ir visu laiku, bet ieraudzīt to var 
tieši tajā spoguļošanās procesā. Ar spo-
guļošanos es domāju gan mēģināju-
mus, gan jau izrādes, kad notiek tā īstā 
saplūšana ar lomu. Un tad sevī var ie-
raudzīt ļoti daudz ko. Tā bija, piemē-
ram, ar Ostrovska Ienesīgo vietu, kad es 
pēkšņi sapratu, jutu – jā, tieši es, Uldis, 
esmu Žadovs. Vai tagad līdzīgi ir izrādē 

Rudens Pēterburgā – es varu būt ļoti 
motivēts, spēlējot Ņečajevu. Es visiem 
saviem varoņiem esmu simtprocentīgs 
advokāts. Vienīgais izņēmums bija lords 
Alfrēds Jūdas skūpstā, kur es nekādi ne-
varēju atrast iekšēju motivāciju. Juris 
Lisners, kurš spēlēja Vaildu, pat bija at-
radis motivāciju manam varonim, no-
skatījos arī filmu ar Džūdu Lovu, bet tik 
un tā iekšēji netiku galā. It kā jau saka, 
ka labs aktieris var nospēlēt visu, bet... 
Piemēram, Oļegs Jankovskis savulaik 
teica, ka viņš nekad nevarētu spēlēt Sta-
ļinu, jo viņa ģimene ir pārāk cietusi re-
presijās.

Tev ir bijusi iespēja spēlēt gan ļoti 
pozitīvus, sirdsšķīstus varoņus, gan arī 
veselu mērgļu plejādi. Kad ir intere-

TU ESI PROFESIONĀLIS, JA 
STRĀDĀ NEVIS PĒC INTUITĪVĀM 
SAJŪTĀM, BET PĒC NOTEIKTAS, 

SKOLĀ APGŪTAS METODES

Uldis Anže: “Es kā aktieris savu patiesību šai lomā atradu, jo es Indreku jau romānā ieraudzīju tieši tādu, kā Niganens to pēc tam 
realizēja izrādē Zeme un mīlestība.” Foto – Gunārs Janaitis
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santāk – ja lomas raksturs ir tev pašam 
radniecīgs, vai tieši otrādi – šķietami 
svešs?

Gaišzilos varoņus tiešām esmu diez-
gan izspēlējies, es būtu priecīgs pavairot 
mērgļu sarakstu, jo to pētniecība man 
tiešām tīk vairāk. Tāpēc arī Ņečajevu 
spēlēt tagad ir bauda. Pirmajā brīdī jeb-
kura loma liekas nesaprotama, bet tik-
līdz to izdodas padarīt par savu, tā jāat-
zīst – tas viss manī ir, arī tas vislielākais 
mērglis. Bet lielāks azarts ir, ja sākumā 
lomas raksturs no mana rakstura ir šķie-
tami tālu, jo tad pietuvināšanas procesā 
nākas atzīt, ka nemaz tik tāls tas nav.

Kā tu jūties gadījumos, kad režiso-
ra interpretācija ir šķietami pretēja 
oriģinālā literārā materiāla loģikai? 
Piemēram, ļoti negaidīta, bet principā 
pamatota bija gan Baltā tēva versija 
Viestura Kairiša Hipnotiskajā braucie-
nā, gan jo īpaši Mikus un Mikus tēva 
interpretācija Pētera Krilova Pazudu-
šajā dēlā. 

Mikus lomā 70 procenti bija Pētera 
Krilova koncepcijas nopelns. Es esmu 
atvērts izaicinājumiem, un Pēteris ir ļoti 
gudrs režisors, ar kuru ir interesanti ko-
municēt. Tagad arī Ņečajeva lomā – Pē-
teris meklē paradoksālo, jo katrs cilvēks 
ir paradoksāls un tas arī ir pats intere-
santākais. Neesmu pie Pētera mācījies, 
nepazīstu viņu kā pedagogu, bet kā reži-
soram viņam ir zināms azarts izsist ma-
ni no kaut kāda ierastā līdzsvara, un 
man savukārt ir azarts to pieņemt un iz-
darīt. Mums neiet viegli, dūdošanas nav, 

drīzāk jau šķēpu laušana, bet viņš ir ļoti 
cienīgs pretinieks, un ceru, ka es viņam 
arī. Viņš ir spītīgs, es esmu spītīgs, bet kā 
jau teicu – nekā personiska, tikai biz-
ness. 

Cik ļoti izrādi var ietekmēt publi-
ka?

Pilnīgi noteikti publika izrādi ietek-
mē, bet kur rodas tā ķīmija? Varbūt kaut 
kas ir gaisā... Tie var būt smiekli vai ab-
solūtā uzmanība un klusums. Katrā ziņā 
tad, kad skatuve un zāle ir absolūti vie-
nota, vai arī tieši otrādi, ja pa vidu ir 
plaisa, to jūt abās pusēs. Zāles izmēram, 
manuprāt, nav nozīmes. Ja aktieris ir 
precīzs un viņam ir skaidrs, ko uz skatu-
ves darīt, tad arī lielajā zālē skatītājs redz 
un dzird visu, arī vismazākos sīkumus 
no otrā balkona. Ja aktierim ir interesan-
ti, ja viņš ir mērķtiecīgi nodarbināts, 
„apgrūtināts” un domājošs, tad arī ska-
tītājam būs interesanti. Garlaicīga var 
būt tikai tukša ārišķība.

Bet, mazajā zālē spēlējot, tu jūti 
publiku?

Protams, jūtu. Un, protams, ka ne-
adekvāta pļāpāšana vai smiekli, vai tele-
fona iezvanīšanās var aktieri izsist no lo-
mas, bet viss ir atkarīgs no tā, cik es jū-
tos brīvs. Ja mēģinājumu procesā ir ra-
dīta tā drošības un brīvības sajūta, par 
ko runājām sākumā, tad šos it kā traucē-
jošos faktorus var izmantot savā labā, 
kaut kā reaģēt uz tiem.

Vai tu kā Nacionālā teātra aktieris, 
kas spēlējis Blaumaņa Kārlēnu, Joski, 
Dūdaru, Miku, Edvartu, esi domājis par 

nacionālo raksturu, kādu latvisko ko-
du?

Jā, esmu par to domājis, bet nespēju 
noformulēt un negribu būt paviršs. Tas 
ir ļoti dziļš jautājums, ko nevar ātri atbil-
dēt. Par latviešu raksturu pirmā doma ir 
– smagnējs, bet tas nav īstais vārds. Lat-
viešu kultūrā, manuprāt, valda matriar-
hāts, un Blaumaņa Indrānu Edvarts ir ti-
pisks neizlēmīgā latvieša rakstura pie-
mērs, kurš ir tik ļoti sapīts no Ievas un 
varbūt pat no mātes... Mēs varam sevi 
pelt un atrast netīkamo, bet tikpat daudz 
mēs varam atrast arī cildenas savas tau-
tas īpašības. Var jau šai latvieša neizlē-
mībai un pārspīlētajam zemes un dabas 
kultam likt pretī arī humora izjūtu, kura 
ir gan Blaumaņa darbos, gan Upīša Sū-
nu ciema zēnos. Un es nedomāju, ka Na-
cionālā teātra nosaukums uzliek kādu 
īpašu misiju, vajag vienkārši taisīt labas 
izrādes. 

Kā tu jūties šī brīža Latvijā? Mums 
eiro vajag?

Jūtos labi. Bet dzīvē viss ir mainīgs. 
Mums ir bijušas markas, lati, tādi un šā-
di rubļi, un tagad būs eiro. Un gan jau 
pēc eiro būs vēl kaut kas. Tas ir tikai no-
saukums, maksāšanas līdzeklis, kāpēc 
uztvert to emocionāli? Vai tad ir vērts 
pārāk emocionāli uztvert savas mašīnas 
un dzīvokļus? 

No tā, ko tu pašlaik spēlē, kura lo-
ma tev ir vistuvākā?

Indreks Zemē un mīlestībā. Tur man 
ir drošības un stingra mugurkaula sajū-
ta. 6

Uldis Anže: “Man bija ļoti interesanti plastiski atrast tādu cilvēku kā Mazais Čārlzs Osedžas zemē.” Īvija – Daiga Gaismiņa (no 
kreisās), Metija Feja – Lāsma Kugrēna. Foto – Gunārs Janaitis
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ai nerastos vienkār-
šots priekšstats par 
latviešu un krievu 
kultūras saitēm da-
žādos vēsturiskās at-
tīstības posmos, es 

gribētu tos neskatīt izolēti, aprobežojo-
ties tikai ar divām tautām.

Nāciju mijiedarbes pilnvērtīga uz-
tvere iespējama tikai vienotā kultūras 
telpā, tā tas bijis jau kopš tiem laikiem, 
kad tikko sāka veidoties visai cilvēcei 
kopīgas ētiskās un estētiskās vērtības. 
Nevienu kultūru nevar saukt par vare-
nu, ja tā slēpjas aiz „Ķīnas mūra”. Vare-
na tā top, tikai mijiedarbē un savienībā 
ar cittautu kultūrām. Un par tautu va-
jag spriest pēc tām ētiskajām virsotnēm 
un ideāliem, ar ko tā ir saskaņā.

Izklaides, smieklu un ironijas kultū-
ra šodien kļuvusi par normu; tā orientē 
skatītāju, klausītāju, lasītāju uz zemāko 
sajūtu līmeni. Cēlā vietā nāk banālais, 
sabiedrības apziņā iezogas bīstama 
ideja, ka radīšanas process ir katram 
pieejams, dziest robeža, kas šķir gara-

darbu no kopijas.
Daudzējādā ziņā tieši no mums ir 

atkarīgs, vai daudzu paaudžu radītā 
kultūras telpa saglabāsies vai ies bojā. 
Iedomājieties, cik daudz paražu, tradī-
ciju, valodu, cik daudz iespēju ir uz-
krāts un saglabāts! Apzinoties šo bagā-
tību, kāda gan nozīme ir personiskām 
vai valstiskām ambīcijām un cīniņiem?

Jebkuras nācijas cilvēkam pasaule 
ir interesanta un izprotama tāpēc, ka 
viņam pieder neiedomājams brīnums – 
dzimtā valoda. Valodas joma ir visnotaļ 
smalka un delikāta. Lai ar to nodarbo-
tos, nepietiek tikai ar tīrām rokām, va-
jadzīga arī tīra dvēsele. Jāsaprot, ka 
dzimtā valoda ir katras tautas lielākais 
dārgums. Liekot roku uz sirds, atzīsim, 
ka lielākā daļa no mums nav gatavi 
principiāli aizstāvēt savu dzimto valo-
du, savu kultūru un vēsturi. Vēl vairāk, 
izrādās, ka daudzi savu personisko lab-
klājību cēluši uz valodu konfliktu pa-
mata. Taču valodu nevienlīdzība ir cil-
vēka dabisko tiesību pārkāpums.

Jebkurā sabiedriskajā iekārtā visu 

lietu mērs un pirmsākums ir nevis 
valsts, bet cilvēki, kas tajā dzīvo.

A. Čehovs teicis: „Es ticu nevis abs-
traktiem jēdzieniem, bet cilvēkiem, es 
saskatu glābiņu personībās, pat ja to 
nav daudz, tajās ir spēks.” Viņš uzstāja, 
lai vārds tiktu dots katram, lai jebkurš 
cilvēks spētu izteikties un pierādīt sevi 
kā Tēvzemes pilsoni, nevis pašpietieka-
mu mietpilsoni.

Ētiskais apsīkums ir skumjākais, kas 
var būt. Mūsu dzīvi caurauž izlikšanās, 
tās ir tik daudz, ka pieraduši, mēs tik-
pat kā vairs nespējam atšķirt nopietnī-
bu no spēles, oriģinālu no pakaļdarinā-
juma. Šobrīd visu kā lāsts nomāc slimī-
gi izvirtusi spēle, tā pārņēmusi mākslu: 
gan to, kas gribētu nest literatūras vār-
du, gan kinematogrāfu un teātri.

Vārds vairs netiek līdz dvēselei. Ne-
kad agrāk tas nav bijis tik bezatbildīgs!

Šobrīd gandrīz nav iespējams atrast 
cilvēku, kas vēlētos otru uzklausīt. Bet 
tā taču ir vissvarīgākā cilvēka esības da-
ļa.

Vārds tapa tieši tāpēc, lai savienotu 

IZŠĶIRŠANĀS 
SPĒKS IR 

MĪLESTĪBĀ

LEONĪDS LENCS

Vārds teātra cilvēkiem
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cilvēku ar cilvēku, bet visus ļaudis – ar 
dzīvi un tās jēgu. Tikai caur vārdu, soli 
pa solim ejot praviešu ceļu, auga un 
pārveidojās cilvēks, nobrieda tauta, ta-
pa vēsture.

Pagājuši divi gadu tūkstoši, bet cil-
vēci joprojām plosa tie paši jautājumi. 
Tā atkal alkst pēc „stingrās rokas”, kas 
pasniegs „maizi un izpriecas”, un ir ga-
tava tai sekot. Cilvēkus joprojām maitā 
necienīga ķēmošanās. Ģimenes jopro-
jām posta naids, sabiedrību – niknums 
un nacionālas patmīlības izraisīti ķīvi-
ņi. Turpinās viss, kas neprasa gara dar-
bu, un zūd pat pašsaglabāšanās in-
stinkts. Jo dzīve ir tā, ko mēs visvairāk 
tiecamies saglabāt, bet vismazāk sau-
dzējam, pārāk bieži aizrāvušies ar do-
mām par to, ko „rūsa un kodes maitā”.

Šobrīd ir citi elki un varoņi. Pasaulē, 
kur valda Viņa augstība kapitāls, uzva-
rējis princips „Vispirms naudu, pēc tam 
preci!” Viltus rakstnieki, viltus zinātnie-
ki, viltus mākslinieki cenšas uzdot sa-
vas tukšās pļāpas par ģēnija atklāsmi, 
bet miljoni nabaga aplaupītu dvēseļu 

aplaudē viņiem, nenojaušot, ka sen jau 
ir radīta patiesa māksla un literatūra, 
un tieši to vajag apgūt un turpināt. „...
Kuda ž nam plitj?” (Kurp mums peldēt? 
– kr. val.) Kurp vēl tālāk dosies mūsu 
neprāts?

Vienu es zinu noteikti: mūsu dzīvē, 
mūsu valodā un mākslā viss vēl var 
mainīties, ja vien mēs beidzot sāksim – 
kaut mokoši, kaut zobus griežot, – mai-
nīties paši. Senie viedie teica: „Cilvē-
kam nav jāpūlas apgaismot visu pasau-
li, pietiks, ja viņš pats kļūs mazlietiņ 
gaišāks.”

Mēs varam glābties, atjaunojot zu-
dušo garīgumu. Tas ir vienīgais, kas 
spēj noturēties pret melu, izlikšanās un 
savtības pārmēru. Viss ir mūsos pašos! 
Labais un ļaunais, pašcieņa un negods. 
Ir jāizšķiras! Jāatsakās no daudz kā, lai 
saglabātu kaut ko pavisam mazu, ko 
tad cienīt, sargāt un lolot. Šīs izšķirša-
nās dzinējspēks ir – MĪLESTĪBA. Mīles-
tība ir radošais spēks. Viss, ko radījis 
cilvēks, ir tapis mīlošas sirds klusumā.

Tikai no paša cilvēka atkarīgs, kādi 

vārdi taps no viņa dzīves, jo ikvienas 
valodas vārdi ir dzīvības zīme, nenovēr-
tējamais dārgums, kas liek dzīvot ar tī-
ru un viedu dvēseli, un sekot savas 
sirdsapziņas likumam. 6

Leonīds Lencs: “Jāatsakās no daudz kā, lai saglabātu kaut ko pavisam mazu, ko tad cienīt, sargāt un lolot.”  
Foto – Oļegs Zernovs
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MADARA SALDOVERE

Vārds teātra cilvēkiem
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To jau nemaz nevar pateikt vārdos.
Varbūt, ka to var ieraudzīt saullēktā.
Varbūt, ka to var dzirdēt putnos, bet varbūt tikai klusumā.
Varbūt, ka to var sajust, mainoties gadalaikiem.
Varbūt, ka to var izsvīst pirtī vai apēst ar ābolu,
vai izpeldēt dīķī, vai iestādīt ar puķi.
Visticamāk, ka to var ieelpot un izelpot.
Bet vēl ticamāk, to var ieraudzīt acīs tam, ko mīli, kā spogulī.
Vai to var atrast teātrī?

Tas, protams, nav dzejolis, tikai daži naivi vārdi, lai aizpildītu 
sev atvēlēto atvērumu Teātra Vēstnesī. Tukšajā laukumā es 
klusēju un meklēju atbildes.
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ienu dienu iz-
domāju, ka jā-
brauc uz Indi-
ju, nezinu, ne-
jutu nekādu 
tur apgaismī-

bas vilinājumu vai slāpes pēc garīguma, 
nopirku biļeti tieši tā, lai sanāktu tur būt 
jaungadā. Tad vēl saaukstējos un aizli-
doju pa gaisu tieši iekšā saullēktā. Nebi-
ju viens nekad tik tālu ceļojis, un man 
bija īsta avantūristiska sajūta, mazliet 
bailīgi un vilinoši vienlaicīgi. Lai gan ce-
ļojums bija piedzīvojumiem pārbagāts, 
te izstāstīšu tikai vienu epizodi.

Kādā saulainā un diezgan siltā zie-
mas rītā Himalajos es apņēmos kāpt 
svētajā Kalas kalnā, kuru reiz apdzīvoja 
dievi, bet tad tur palika par trokšņainu, 
un viņi to pameta. Šajā dievu pamesta-
jā kalnā kāpšana nav nekāda pastaiga, 
lai to darītu, ir jāveic nopietni rituāli, 
jāceļas puspiecos rītā, kas faktiski ir 
nakts, jāpeldas upē (sanāca pat mēnes-
sgaismā), tad jāapmeklē pudža rituāls 
(tas nav grūti, sēdi tik un uztver enerģi-
jas, kamēr priesteris visu dara) un tad 
jāsagaida pavadonis (jo tie ir džungļi, 
esot arī lauvas. un var apmaldīties, nu, 
tā viņi mani biedēja). Ā, jā, ir vēl tā, ka, 
kāpjot šajā kalnā (nu, arī pirms tam), 
ēst nav ļauts, tik dzert ūdeni. Tas nu tā 
spēcinoši, kad esi augšā no puspieciem 
un kāpiens ir vairākas stundas. Mans 
pavadonis ieradās ar kavēšanos, turklāt 
manāmi vārgs, man likās, ka viņš neuz-
kāps, viņam arī bija kaut kāda apslim-

šana, turklāt viņš bija ļoti viegli ekipēts, 
faktiski nekā, labi, ka drēbes bija mu-
gurā. Man jau arī negāja viegli, bet vi-
ņam, liekas, vēl grūtāk. Bija brīdis, kad 
teicu, tālāk es pats, lai šis atpūšas. Tad 
nu gāju pa džungļiem un klausījos, kā 
čab krūmi apkārt, iedomājos, kā ieska-
tos acīs lauvam, satraucoši... Viņš gan 
mani panāca kādā manā vājuma brīdī, 
un mēs tomēr abi sasniedzām dievu 
pamesto mājvietu, kaut gan pavisam 
pamesta tā nebija, mazs templītis aug-
šā liecina, ka te regulāri ierodas svētceļ-
nieki, un pēc obligātā rituāla, kuru 
mans vārgais ceļvedis veica visnotaļ 
profesionāli un intriģējoši lietišķi, mēs 
ieturējām brokastis, kas vispār jau bija 
pusdienas. Apēdām tur pēdējo manas 
dzimtenes kumosu – rupjmaizīti, ko bi-
ju sataupījis, svešzemnieks atzina par 
gaužām labu. 

Izlaižot jūsmas par dabu, kultūru 
un Himalaju fantastisko atmosfēru, vē-
los pastāstīt, kā, kāpjot lejā, kādā no 
atelpas vietām, satiku vietējos bērnus, 
kas kā aborigēni parādījās šķietami 
gandrīz neapdzīvotā vietā. Likās, ka vi-
ņi nekad nav saskārušies ar to civilizā-
ciju, kas mums ir ikdiena. Man, par skā-
di, bija beigušies saldumu un suvenīru 
krājumi (braucot uz Indiju, ņemiet tos 
līdz vairumā), sataustīju kabatā vienīgi 
sūkājamo „pensionāru” konfeti (man 
liekas, ka mazākas neražo), bija kaut kā 
neērti to dot viņiem, bet neko nedot tā 
kā vēl neērtāk, tāpēc es to iedevu lielā-
kajam, un viņš to, attinis un neko netei-

cis, pārkoda trīs daļās un izdalīja brālim 
un māsai. Lūk, tā... Atvadoties viņus 
nofotografēju, kas te redzams.

Ziniet, interesants fakts – kad ceļo-
ju, zināju, ka mājās mani gaida lieli dar-
bi, bija jāraksta Nacionālajam teātrim 
mūzika Voicekam, kā arī kādai bērnu 
izrādei Liepājā. To Voiceka tēmu es at-
radu Indijā, savā telefonā – tas ir tā, ka 
es reizēm uztaustu motīvu un iespēlēju 
to kādā ierakstītājā, vēlāk reizēm noder. 
Kādā dīkdienības brīdī tur sāku pētīt 
failus un atklāju motīvu, kurš lieliski 
derēja izrādei, sākumā nespēju atcerē-
ties, ka to pats kaut kad sen sacerēju. 
Parādīju to režisoram Kirilam Serebre-
ņņikovam. Un beigās pat tieši šo ierak-
stu arī šur tur ieskandinu kopējā ska-
ņas audeklā, dīvaini, ka tā... Dažreiz 
man liekas, ka šo motīvu braucu mek-
lēt uz Indiju, lai gan man tas visu laiku 
bija kabatā. Līdzīgi gribu teikt par garī-
gumu, ko daudzi tā cenšas iegūt tālās 
zemēs. Nu, nav jau tā, ka tā tur nav, 
mums tik daudz ko no viņiem mācīties, 
vispirmām kārtām es vēlētos minēt vār  
du “tikumība” tādā plašā nozīmē. Bet 
es cieši ticu, ka garīguma, ja tā pamek-
lē, arī Latvijā netrūkst. Ja jūs gribat ek-
sistenciālu katarsi un garīgumu, brau-
ciet uz Bruknas muižu pie priestera 
Andreja Mediņa, tur tas ir tikpat pieej-
ams kā Indijā. Es ticu, ka reliģijas vei-
dam nav nozīmes, bet gan labajām do-
mām un darbiem. Un ceļot vajag, nevis 
lai uzkrātu iespaidus, bet lai atbrīvotos 
no maldiem. 6

JĒKABS NĪMANIS

CEĻOJUMA 
IESPAIDI
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Jēkabs Nīmanis: “Kāpjot lejā no svētā Kalas kalna Himalajos, satiku vietējos bērnus, kas kā aborigēni parādījās šķietami gandrīz 
neapdzīvotā vietā.” Autora foto
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ev par lielu, bet 
ļoti patīkamu pār-
steigumu esmu 
saņēmusi milzīgu, 
savā ziņā atbildī-

bu uzliekošu komplimentu no pieredzes 
bagātā, viedā režisora Feliksa Deiča. 
Viņš manas aktieriskās un cilvēciskās 
„kvalitātes” novērtējis, Teātra Vēstneša 
1. numurā piešķirot man ideālas latvie-
tes vārdu. Tas ir ļoti aizkustinoši un mul-
sinoši, vēl jo vairāk tāpēc, ka ar Feliksu 
Deiču diemžēl nekad nav bijusi tā laime 
strādāt kopā un esam pazīstami tikai tik 
daudz, cik visi teātrī strādājošie ir pazīs-
tami cits ar citu. Šis kompliments ir ma-
ni mudinājis pārdomāt, kas gan varētu 
būt to īpašību kopums, kas ļāvis režiso-
ram piedēvēt man šo ideālās latvietes 
tēlu, un, kas ļautu man šo tēlu attiecināt 
uz sevi. Uzņemos apgalvot, ka tas no-
teikti nav ārējais izskats, jo vizuāli esmu 
jutusies kā „vietējā” ļoti daudzās mūsu 
viesizrāžu laikā apmeklētajās zemēs: 
Horvātijā, Spānijā, Portugālē, Krievijā, 
Polijā – daudzās, izņemot Skandināviju 
un, saprotams, Dienvidkoreju.

Humora izjūtu, kuru režisors manī 
saskatījis, es patiesi uztveru kā īstenu 
Dieva dāvanu, tomēr nevaru uzskatīt 
par tipisku latviešu tautu raksturojošu 
īpašību. 

Tomēr ir kāda ideālajam latvietim, 
un, gribētos domāt, arī man piemītoša 
rakstura iezīme – darba tikums, kas ļauj 
tik nelielai tautai pārdzīvot nelabvēlīgus 
vēsturiskos apstākļus un radīt pasaulē 
pamanītas un atzītas vērtības (kā latvie-
šu mūziķu, operas solistu un diriģentu, 
Alvja Hermaņa un sportistu sniegums).

Es patiešām domāju, ka, pārfrāzējot 
nihilisma pilno teicienu par naudu, – „to 
ko nevar panākt ar darbu, var panākt ar 
lielu darbu”. Saprotu, ka šī atziņa skan 
radošam cilvēkam nepiedienīgi un iz-
raisa vilšanos, jo gribētos, lai viss notiek 
viegli, it kā nejauši un smejoties, bez 
piepūles – tātad, domājams, ar kādu 
augstāku spēku klātbūtni. Nebūt neiz-
slēdzot iracionālā un intuitīvā nozīmi 
savā darbā, es visdrošāk esmu jutusies 
uz nopietna, dažkārt pat mokoša darba 
pamata – materiāla izpētes, nebeidza-
miem ideālās formas meklējumiem, sa-

vu spēju robežu pārbaudes. Un tam vi-
sam par balstu kalpo no maniem vecve-
cākiem (lauku cilvēkiem) un vecākiem 
mantotais darba tikums jeb pilnīgi 
skaidra apziņa, ka bez smaga un neatlai-
dīga darba nekas nozīmīgs nav sasnie-
dzams. Šo atziņu pēdējā laikā apliecina 
prieks, ko gūstu vokāla nodarbībās pēc 
piecpadsmit gadus ilgas atrašanās „ne-
dziedošas” aktrises statusā. Turklāt, ma-
na pieredze rāda, ka liels darbs nebūt 
neizslēdz lielu jautrību un vieglumu, ko 
mēs visi vēlētos redzēt uz skatuves un 
izjust dzīvē. 

Bet paliek arī smagi jautājumi, kas 
visvairāk attiecas uz to, ko nosaucu par 
savu spēju robežu pārbaudi. Tā šobrīd 
laikam visvairāk ir attiecināma uz per-
sonības robežu pārbaudi. Cik manī ir 
drosmes paust no skatuves daļai skatī-
tāju ētiski un estētiski nepieņemamas 
lietas? Cik daudz no visas savas dzīvei 
iedalītās enerģijas es drīkstu – un ir liet-
derīgi! – izlietot teātrī? Vai man joprojām 
ir pa īstam interesanti savā profesijā? 
Un, kad nav, tad kāpēc? Un kā ar to cīnī-
ties? 6

PĀRBAUDĪT SAVU 
SPĒJU ROBEŽAS

BAIBA BROKA

Vārds teātra cilvēkiem
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Baiba Broka: “Humora izjūtu, kuru Felikss Deičs manī saskatījis, es patiesi uztveru kā īstenu Dieva dāvanu.” Foto – Jānis Deinats
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VIŅI 
NEPAZUDĪS

ogad Latvijas Kul-
tūras akadēmiju 
absolvēja nobrie-
dusi teātra trupa – 
režisoru Mihaila 
Gruzdova un In-
dras Rogas vadī-

tais aktieru un režisoru kurss. Diemžēl 
dzīve skarbi atšķiras no studiju realitā-
tes, un Latvijā nav tāda teātra, kas varē-
tu dot darbu visiem divpadsmit aktie-
riem. Lai gan, skatoties viņu saliedēto 
un vienlaikus spilgti individuālo sniegu-
mu diplomdarbu izrādēs, ļoti gribējās 
pasapņot par jaunu teātri. Šajā teātrī 
būtu neliela, bet daudzpusīga jaunu, 
enerģisku aktieru trupa ar potenciālu ie-
studēt ne vien dramatiskā teātra, bet arī 
kustību un muzikālās izrādes, ko pierā-
dīja divdaļīgais dejas un kustību iestu-
dējums Mīlestības variācijas, tapis pe-
dagogu Guntas Bāliņas, Iļjas Vlasenko 
un Ritas Grīnfeldes vadībā, un vokālā 
pedagoga Roberta Hansona iedvesmo-
tais un iestudētais koncerts Mocartiāna. 
Viņi būtu spēcīgi klasiskajā repertuārā, 
bet vienlīdz spilgti un piepildīti tiktu ga-
lā arī ar mūsdienu fragmentētās un neli-
neārās dramaturģijas iestudējumiem, 
kā to parādīja poļu autora Pžemislava 
Voicešeka 2004. gadā sarakstītās jaunie-
šu protesta drāmas Made in Poland ie-

studējums ar nosaukumu Bogušs Mihai-
la Gruzdova režijā un asprātīgi stilizētie 
Minga rēgi Laura Gundara interpretāci-
jā. Viņi visi studijas pabeidza ar ievēro-
jamu skatuvisko pieredzi – spēlējuši ne 
tikai diplomdarbu izrādes rekonstruēta-
jā LKA Zirgu pastā, bet arī savu kursa 
biedru un citu jauno, kā arī pieredzēju-
šu režisoru izrādēs Dirty Deal Teatro, 
Skatuvē, Latvijas Nacionālajā teātrī, fes-
tivāla Homo Novus jauniestudējumos 
un citur. Viņi nepazudīs. Šeit publicējam 
patiesībā vēsturisku dokumentu – LKA 
profesoru Pētera Krilova un Ingas Pēr-
kones-Redovičas aktieru darba izvērtē-
jumu diplomdarba izrādēs Puikas un 
Pārventas Hetēra. 

REcENZIJA pAR
LKA DRAMATIsKā TEāTRA AKTIERU 
KURsA DIpLOMDARBA IZRāDI 
“pUIKAs”
(pēc F.Dostojevska romāna Brāļi Karamazovi 
motīviem).
Izrādes režisori un kursa vadītāji  Mihails  
Gruzdovs un Indra  Roga

Esmu noskatījies izrādi Puikas gan zie-
mā pirmizrādes stadijā, gan arī šī kursa 
izrāžu skatē 2013. gada jūnijā. Uzreiz jā-
saka, ka izrādes mākslinieciskais līme-
nis ir audzis un jūnija izrādē ir lielāka 
saskaņa starp formu un Dostojevska uz-

stādīto ētisko un humāno virsuzdevu-
mu. Izrāde tagad ir izlīdzsvarota, tēlu 
sistēma pārskatāma, nav liekas sacensī-
bas par emocionālo telpu starp katras 
lomas tēlotājiem. Kaut gan izrādei ir iz-
teikti ansambļa spēles stils un forma, 
kas mazliet traucē novērtēt jauno aktie-
ru spējas pārliecinoši vadīt savu lomu, 
pakļaujot to ansambļa kopkorim, nav 
grūti pamanīt un vērtēt galveno un otrā 
plāna lomu izpratni gan pirmizrādē, gan 
nobeiguma skatē.

Salīdzinot ar pirmizrādes iespai-
diem, ir pilnveidojies Ulda Siliņa aktiera 
darbs Aļošas lomā. Sākumā Aļoša bija 
diezgan deklaratīvs un emocionāli vien-
veidīgs, tagad aktieris ir veiksmīgi savie-
nojis personāža “karamazoviskās” pret-
runas un kaislības ar mūka/seminārista 
reliģisko dzīves vērtējumu, kurā arī ne 
jau viss ir viennozīmīgs. Dialogos ar Ali-
ses Polačenko Ļizu brīžiem ļoti veiksmī-
gi skan labs, negaidīts dialogs, cīņa gan 
par savas personības atzīšanu no otra 
cilvēka, gan par Ļizas pretrunu plosītās 
dvēseles sakārtošanu, gan arī nojaus-
mas par dzīves grūtībām nākotnē. 

Toties dialogos ar Kaspara Zāles Sņe-
girjovu paslīd garām Dostojevska tēma 
par žēlsirdības aizvainojošo faktoru pret 
“pazemotajiem un apvainotajiem”. Sla-
venā naudas mīcīšana un mešana zemē 

ZANE KREICBERGA

Par Latvijas Kultūras akadēmijas jaunākā aktieru un 
režisoru kursa absolventiem

Jaunie teātrī
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Izrādes Bogušs ansamblis. pirmajā rindā no kreisās: pēteris Galviņš, Ance Muižniece, Jurģis spulenieks. Otrajā rindā:  Laura 
Atelsone, Rūta Dišlere, Laura siliņa, Uldis siliņš, Liene sebre. Trešajā rindā: Alise polačenko, Mārtiņš Upenieks, Kaspars Zāle, 
Kristaps Ķeselis. publicitātes foto
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paslīd kā mazsvarīgs notikums, un arī 
Aleksejs K. ne pārāk top satriekts par šo 
garīgo nesaprašanos. 

K. Zāle Sņegirjova tēlu tagad ir pārāk 
vienkāršojis. Ja sākumā viņš vairāk ak-
centēja savas stājas morālo sagrāvi dēla 
Iļjušas (Kristaps Ķeselis) acīs un diezgan 
pārliecinoši centās attaisnoties, ejot pre-
tī dēliņa psiholoģijai un bērna sāpīgi ie-
dragātai uztverei, un tāpēc kļūstot saru-
nās ar Iļjušu bērnam saprotamāks, tad 
tagad aktieris nezin kāpēc spēlē dīvainu 
cilvēku ar mazliet infantīlismā nobīdītu 
realitātes uztveri, kurā viņš ir vienāds 
gan pret sievu, gan bērniem, gan ārstu, 
gan Iļjušas draugiem. Nelīdz arī attais-
nojums, ka Sņegirjovs ir alkoholiķis, tā-
pēc arī “aizvainojums ar naudu” nepa-
ceļas līdz principiālam dvēseles protes-
tam. Dostojevska tēlu sistēmā Tēva un 
Dēla aliansei ir liela nozīme, un Iļjušam 
būtu bijis jānes ideālā dēla miršanas tra-
ģēdija. Kristaps Ķeselis diezgan smalki ir 
uztvēris šo bērna delikāto “nolemtību 
nāvei”. Viņš bieži smaida un caur para-
doksu spēlē aiziešanu. Un tomēr pirm-
izrādes versijā gan viņam, gan citiem 
“puikām” vairāk izdevās nospēlēt pus-
audžu psiholoģisko kodu.

Toreiz Mārtiņš Upenieks spīdoši no-
spēlēja Krasotkinu, pareizi saliekot ak-
centus, ka visi šie principi, sociālismi, 
uzvedības kodi, melnbaltais pasaules 
redzējums – tie visi ir pusaudžu, vēl ne-
nobriedušu prātu pirmie principiālie 
spriedumi. Varbūt man likās, bet es at-
ceros, kā Krasotkins ar lepnumu teica, 
ka viņam ir jau 14 gadu, bet pēdējā jūni-
ja izrādē Krasotkins un arī citi puikas 
(Pēteris Galviņš, Jurģis Spulenieks u.c.) 
ir jau nobrieduši jaunekļi. Žēl, ka aktieri 
nenoturēja samērā smalkas pusaudžu 
psiholoģijas pazīmes.

Izņemot sižetiski stipri sasietos per-
sonāžus Ļizu un Alekseju, šajā izrādē 
pārējie tēli ir sadalīti sieviešu un vīriešu 
pasaulēs. Sņegirjova mājās dominē pil-
nīgi autonomi eksistējoša sieviešu frak-
cija. 

Rūta Dišlere Mātes, Liene Marija 
Sebre Ņinas un Laura Atelsone Varjas lo-
mā spēlē pašpietiekamu dzīves apietu, 
slimīgu sieviešu kopu. Lai gan R. Dišle-
rei ir dažas ļoti labas ainas, kurās viņas 
slimīgums un “šķībā” uztvere izspēlējās 
asprātīgās un neloģiskās reakcijās (ar 
lielgabalu), tomēr pietrūkst globālās at-
karības no Tēva varas un vīrieša nespē-
jas savākt dzīvi. Dostojevskis ne velti sa-
dala krāsas meitām: Ņina ir slima un vis-
sirsnīgākā no apkārtējiem, Varja ir gudra 
un visniknākā starp citiem. 

Hohlakovu mājās sievišķības apo-
teozi trīsbalsīgi izpilda Hohlakova, Ļiza 
un Jūlija. Jūlijas lomā Ance Muižniece ar 
patīkamu meistarību spēlē mazās ainas 
ar sīkām detaļām (ūdens, paplāte) un 
arī ļoti konkrētām reakcijām. Aktrise 
māk uz skatuves novērtēt notikumus un 
ar niansētu attieksmi izspēlēt savu tēlu. 
Maza loma, kas stabili dzīvo visu izrādes 
laiku.

Mani mazliet mulsināja Lauras Sili-
ņas pārāk nopietnais Hohlakovas pa-
sniegšanas veids, jo, šķiet, ka Fjodors 
Mihailovičs šajā tēlā stipri atriebās tām 
pārgudrajām, bet cilvēciski nevarīgajām 
sievietēm, kuras netrūka arī viņa radi-
nieku lokā. Ir dažas vietas dialogos ar 
Aļošu, kurās grūti nesmieties par samež-
ģīto sieviešu prātu, bet aktrisei izdodas 
pamazām sakārtot attaisnojumu un arī 
piedot Hohlakovai viņas muļķības, jo tas 
notiek meitas nākotnes vārdā. Manas 
vienīgās iebildes būtu pret ainu, kurā vi-
ņa pieprasa no Aļošas parādīt vēstuli un, 
iespējams, pirmo reizi mūžā sastop cie-
tu, vīrišķīgu un ētisku “NĒ”. Varētu vai-
rāk novērtēt šo notikumu.

Alisei Polačenko šajā izrādē ir pavei-
cies ar režisoru ļoti plaši piedāvāto iz-
teiksmes formu un emocionāliem pār-
kritieniem. Aktrise strādā ar atdevi un 
atzīstamu meistarību. Man patīk arī āt-
rums, kurā viņa spēj pārliecinoši nomai-
nīt “reģistrus”. Lai vērtējums nepaliktu 
tikai slavinošā kārtā, gribu brīdināt no 
dažām emocionālo galējību spēlēšanas 
klišejām, nepamatotas kliegšanas vai  
teatrālas smiešanās līdz eksaltācijas pār-
slodzei. Līdz ar šo kaifošanu par spējām 
mainīties var pazaudēt psiholoģisko 
precizitāti. Dažos dialogos ar Aļošu pa-
zuda smalkums un iespēja redzēt lomas 
dziļumu. Kad Aļoša atzīstas, ka pakļau-
sies Ļizai visā, bet tikai ne pašā svarīgā-
kajā, vai kad Ļiza jautā, kā Aļoša ģērb-
sies, iznākot no klostera sienām, gribē-
tos vairāk redzēt Dostojevska uzrakstīto 
hipersarežģīto sievieti un viņas tuvoša-
nos vīrietim.

Izrādē ir divi personāži un, attiecīgi, 
aktieru darbi, kuri kā pareizi piešūtas 
pērles izceļ drēbi. Jānis Znotiņš meista-
rīgi nospēlē kaut kādu Dostojevska eks-
traktu katrā savā parādīšanās reizē. Pie-
ķēru sevi pie vēlmes, lai viņš ilgāk ie-
kausta Sņegirjovu, jo gribējās redzēt vi-
ņa Dmitriju ilgāk. Znotiņa Ārsts mēmā 
Iļjušas izklausīšanā viegli izkonkurēja 
puiku dialogu pie pretējās sienas, jo bija 
jāskatās uz mēmo ainu. Arī Ārsta nežēlī-
gie ārstēšanas ieteikumi ir pēc Dosto-
jevska burta un jēgas.

Un visus puikas reizē un kopā vien-
personīgi nospēlē Reiņa Suhanova Pe-
rezvons. Suņa puika/pusaudzis ar prin-
cipiālu, taisnu un nesamaitāti godīgu 
“ņuhu” pret nodevību, ļaunumu un ego-
ismu. 

Uzskatu, ka izrāde ir diplomdarba lī-
menī un rekomendēju novērtēt aktieru 
darbu ar augstām atzīmēm.
2013. gada 9. jūnijā
Pedagogs, prof. Pēteris Krilovs

REcENZIJA pAR LKA DRAMATIsKā 
TEāTRA AKTIERU KURsA 
DIpLOMDARBA IZRāDI  GUNāRA 
pRIEDEs “pāRVENTAs HETēRA” 
(režisore prof. Māra Ķimele)

Pārventas hetēra hronoloģiski bija pēdē-
jais 4. kursā iestudētais aktieru darbs, tā 
galvenais mērķis – savest aktiera māks-
las studentus kopā ar latviešu dramatur-
ģiju, ar kuru studiju procesā viņiem strā-
dāt iznācis pārlieku maz. Profesore Mā-
ra Ķimele latviešu dramaturģijas iestu-
dējumam izraudzījās Gunāra Priedes lu-
gu Pārventas hetēra (1990), kurā iekau-
sēja arī motīvus, tēlus un tekstus no 70. 
gadu sākumā tapušajiem Priedes dar-
biem Ugunskurs lejā pie stacijas un Zilā. 

Milzīgs prieks, ka Pārventas hetēra 
tomēr nav kļuvusi par kādu formālu stu-
diju procesa vienību, bet jau pēc trim iz-
rādēm sākusi dzīvot arī plašākas publi-
kas apziņā kā izrāde, kura noteikti jāredz 
– tiešām pārsteidzoši, cik ātri atzinība 
par izrādi izplatījās un raisīja sakāpinā-
tu interesi. Gunāra Priedes dramaturģija 
režisores Māras Ķimeles salikumā un 
jauno aktieru izpildījumā izskan svaigi 
un laikmetīgi – ja lugu tapšanas gadi ne-
būtu zināmi, diezin vai varētu iedomā-
ties, ka faktiski daļa teksta tapusi jaunie-
šiem aizvēsturiskajā padomju stagnāci-
jas periodā, bet daļa – laikā, kad vairums 
no tagadējiem lomu tēlotājiem nākuši 
pasaulē. Par laikmetīgumu var priecā-
ties – tas uzrāda Priedes lugās atroda-
mās mūžīgās vērtības, bet par laikmetī-
gumu, protams, ir arī jāšausminās, jo 
neko daudz gudrāki un tolerantāki ne-
esam kļuvuši. Paradoksāli tomēr, ka, 
piedāvājot čigānu ugunskuru kā brīvī-
bas simbolu, Gunārs Priede vienlaikus 
turpinājis producēt, bet varbūt precīzi 
reģistrējis priekšstatu par čigāniem kā 
būtnēm ārpus civilizācijas, tāpēc brī-
vām. Izrādē šo priekšstatu reprezentē 
Ulda Siliņa Valdis, no kura latviski brem-
zētā, ķermeniski disciplinētā tēla laužas 
ārā mežonīga (resp., pēc stereotipa – či-
gāniska) pirmatnējība, kas rezultējas 
Valda izmisīgajā kliedzienā.  

No trim līdz šim notikušajām 

izrādēm esmu redzējusi divas – pirmo 
un otro, bet pēc trešās iznāca gan vērot 
skatītāju reakciju, gan uzklausīt at-
sauksmes. Šķiet, ka izrādes bijušas diez-
gan atšķirīgas, un man nav īsti skaidrs, 
vai tas nozīmē, ka izrāde attīstās 
režisores iecerētajā virzienā, vai tomēr 
jaunajiem aktieriem vēl neizdodas sta-
bili noturēt sākotnējo ieceri. Pirmā 
izrāde, kurā bija daudz satraukuma, 
man personīgi patika visvairāk, jo izrā-

JAUNIEŠI PARĀDĀS SKAISTI, LEPNI 
UN BRĪVI, ATLIEK ŠO LEPNUMU 

UN STĀJU SAGLABĀT
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dē, manuprāt, ļoti veiksmīgi mijās tra-
ģiskais ar komisko. Turklāt gan izrādes 
dramatisms, gan īpaši komisms lielā 
mērā izauga no tā, ka aktieri ļoti precīzi 
izmantoja spēles telpu, gluži fiziski iezī-
mējot tēlu attiecību saskares punktus, 
un šīs “atrakcijas” jeb kairinātāji, izman-
tojot Sergeja Eizenšteina terminoloģiju, 
ļoti tieši iedarbojās uz auditorijas jutek-
ļiem, raisot smieklus (īpaši Kristapa Ķe-
seļa un Jurģa Spulenieka, arī Kristapa 
Ķeseļa un Kaspara Zāles saspēlēs), bet 
citkārt, piemēram, pat baiļu sajūtu. Iz-
rādē arī bija ļoti patīkama pašironijas 
deva, aktieriem skaidri iezīmējot kon-
trastu starp tēloto raksturu privāto un 
uz apkārtējiem vērsto eksistenci. 

Otrā izrāde aktierisko izpausmju 
ziņā bija mazāk precīza, iespējams, 
izrāžu maratona milzīgās slodzes dēļ, 
bet varbūt arī tas bija atslābums pēc 
pirmizrādes. Izrādes sākumā aktieri, 
šķiet, mazliet izlaida tekstu, un tas radīja 
zināmu neskaidrību par situāciju un 
raksturiem (piemēram, kāpēc Skaidrīte 
tik viegli “atdod” meitenes Vikentijam, 
u.c.). Varbūt par daudz ārēji, pārāk uz-
svērti īpatnēji, ne-normāli otrajā izrādē 
bija Žubītes (Laura Siliņa) un Ingus (Kār-
lis Zāle) tēli – pietrūka tā patiesā spēka, 
ar kādu Žubīte pārliecināja puisi sevi 
aizsargāt pirmajā izrādē. Arī Jurģa Spu-
lenieka Vikentijs otrajā izrādē bija mazāk 
dēmonisks, taču šajā gadījumā tas 
varbūt ir labi – šī tēla patiesā bīstamība 
atklājas tieši caur simpātisku normālu-
mu nevis caur grotesku. Iespējams, ka 
trešajā izrādē tas tā arī notika, jo praktis-
ki nevienam izrāde vairs nemaz nebija 
šķitusi smieklīga, tika uzsvērts izrādes 

skarbums un visai drūmā pēcsajūta, ku-
ru lielā mērā rada izrādē skarto 
problēmu aktualitāte. Tomēr, domāju, 
ka gan humors, gan ironija nemazina 
satura skaudrumu, un to pazaudēt 
nevajadzētu. 

Jau izrādes dramaturģijas noteikts, 
ka Pārventas hetēras centrā izvirzās pa-
līgskolas direktors, dziedāšanas skolo-
tājs Daunis Tomsons. Kristapa Ķeseļa iz-
pildījumā Tomsons kļūst par pozitīvo 
varoni, kādu sen neatceros redzējusi ne 
latviešu teātrī, ne kino. Pēc padomju lai-
kā obligātās pozitīvā varoņa klišejas, ne-
atkarīgās Latvijas mākslinieki no pozitī-
vā varoņa kautrējušies, tāpēc vai nu iz-
stūmuši to pavisam, vai saskaldījuši 
fragmentētā daudzfigūru sistēmā. 
Diemžēl tādā veidā no vanniņas ar ūde-
ni kopā esam izlējuši arī bērnu, jo at-
teikšanās no varoņa, no pozitīvā centra, 
ved pie nacionālā mīta, līdz ar to arī pa-
šas nācijas izzušanas.

Tāpēc lieliski, ka vismaz uz brīdi 
mums tika dots Kristapa Ķeseļa skolo-
tājs, aizraujošs pozitīvais varonis, kura 
īpašā vērtība, gribētu cerēt, laikmetī-
gums, ir tā,  ka viņš nav vis  tāds Saim-
nieks, kas atnāks un mūsu vietā visu pa-
veiks un sakārtos (pēc tāda ilgojas dau-
dzu latviešu sirdis), bet tāds, kas ar savu 
piemēru mudina apkārtējos pašus ētis-
kai domāšanai un rīcībai. Režisore un 
aktieris Tomsona tēlā atsacījušies no va-
roņiem ierastā tipiskā monumentālā 
autoritārisma, tā vietā dodot mazas bur-
vīgas detaļas, kas tēlu padara dzīvu un 
ticamu un to skaidri ieraksta etniskā 
kontekstā. 

Kopumā par jaunajiem aktieriem 

runājot, uzteicama (tas vērojams arī ci-
tās izrādēs) viņu ansambļa izjūta, tāpat 
arī spēja ļoti ātri pārslēgties no tēla tēlā. 
Pārventas hetērā arī vērojām, ka aktieri 
tēla atklāsmei organiski izmanto gan 
spilgtu ārēju formu, teatrālu priekšne-
sumu, gan iekšēju pārdzīvojumu, bieži 
visai veikli pārslēdzoties no viena tēlo-
juma stila uz otru. 

Un, protams, visbrīnišķīgākais pār-
tapšanas brīdis ir tautas deja finālā (Rū-
nu raksti, izrādei iestudējusi Gunta Bāli-
ņa), kas pakāpeniski izaug izrādes gaitā, 
kļūst par tās kulmināciju, pilnībā izpau-
žot dejas rituālo jēgu – tā notīra no vi-
siem sārņiem un, līdzīgi kā čigānu 
ugunskurs, kļūst par tautas brīvības 
simbolu. Interesanti, ka dejas ainā jau-
nie aktieri pilnā mērā apliecina to, ko 
savulaik latviešu teātra zinātnieks Kārlis 
Strauts bija izcēlis kā latvisku īpatnību 
teātrī: „Mūsu tautai piemīt zināma ķer-
meņa muzikalitāte, stāva disciplinēta 
pakļaušanās ritmam, (..) galīgais ritma 
izraisītājs ir augums. (..) [Teātrī bija  jā-
panāk], lai aktiera kustības būtu ne vien 
izteiksmīgas, bet arī suģestīvi pievilcī-
gas, formā izveidotas, jo pretējā gadīju-
mā mīmika, žests un pārvietošanās nav 
māksla, bet tikai sazināšanās līdzeklis. 
(..) Lai aktiera ķermenis atkal taptu rit-
misks,  aktieris pievērsās visvecākai un 
cilvēka dabā visdziļāk iesakņotai māks-
lai – dejai”. 

Izrādes Pārventas hetēra kulminācijā 
jaunieši parādās skaisti, lepni un brīvi, 
atliek vien novēlēt šo lepnumu un stāju 
saglabāt uz visu turpmāko dzīvi! 6
Recenzente:  
prof., Dr. art. Inga Pērkone-Redoviča

Gunāra priedes dramaturģija režisores Māras Ķimeles salikumā un jauno aktieru izpildījumā izrādē Pārventas hetēra izskan 
svaigi un laikmetīgi. centrā Žubīte – Laura siliņa. publicitātes foto
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Māra Zemdega: “Aizmirstos, paveros cieši jo cieši šajā sejā un sastopos ar mana Klaida mulsajām, lūdzošajām un apbrīnas pilna-
jām acīm...” Teodors Dreizers Amerikāņu traģēdija, 1960, režisors Kārlis Pamše. Sondra – Māra Zemdega, Klaids – Jānis Kubilis. 
Foto – no Nacionālā teātra arhīva
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Leģendas un dokumenti

r 2013. gada 24. jūlija pievakare, 
kad nelīst, nekarsē, kad daba ir 
sabiedrotā mums, kas veram 
vārtus uz aktiera Jāņa Kubiļa 
pasauli – viņa dārzu, kurā smar-
žo ziedi, ābelēs briest āboli, zā-
le zaļo un debesis zilo. Valda sa-

koptība, īpaša gaisotne. Arī jubilārs ir 
īpašs. Skaists! Sudrabotiem, viegli viļņo-
jošiem matiem, gaiši tērpies, gaidošs, 
viesmīlīgs, viegli satraukts. Sejā – goda-
prāts, gara un dvēseles bagātība, kā arī 
pārdzīvojumu neizbēgamība.

Aizmirstos, paveros cieši jo cieši šajā 
sejā un sastopos ar mana Klaida mulsa-
jām, lūdzošajām un apbrīnas pilnajām 
acīm...

Ar Pablo tīrajām, maigajām, izmisu-
šajām acīm...

Ar Juhana – sarkanmatainā kalpa – 
kaislīgajām, ciniskajām, prasīgajām un 
nepiedodošajām acīm...

Dzirdu savu mīļoto vīriešu suģestē-
jošo balsi, sajūtu viņu vīrišķīgās rokas, 
kas vienlaikus ir spēcīgas un maigas. Tik 
maigas, ka zūd vēlēšanās atraisīties no 
tām...

Laiks ir atkāpies. Esmu vērusi vēl kā-
dus vārtus – vārtus uz savu meitenības 

pasauli, kad zāle bija, ja ne zaļāka un de-
besis zilākas, tad savādākas gan.

Kad teātris bija Svētnīca, kurā ne-
strādāja, bet kalpoja, ticot, ka māksla 
dara brīnumus. Ka aktieri ir īpaši, ne jau 
šīs zemes ļaudis. Un Viņš tāds ir! Tā do-
māja padsmitgadīgā meitene, sēdēda-
ma savā Sapņu pilī – Nacionālajā teātrī, 
skatīdamās viduvēju izrādi ar Viņu gal-
venajā lomā. Smels Kulamba – šis vārds 
uz laiku laikiem iegravēts manā atmiņā. 
Katra jauna saskarsme tikai apstiprinā-
ja, ka tāds var būt un arī ir tikai Viņš, 
viens vienīgais.

Atmiņas...
Rokas satausta un deguns sasmaržo 

izkaltēto ziedlapiņu aromātu no Viņa 
dāvātajām rozām, pāršķirsta nopluku-
šu, “daudz cietušu” teātra programmiņu 
ar Viņa attēlu, ar kuru uz krūtīm kārtoti 
iestājeksāmeni Teātra fakultātē. Palīdzē-
ja! Meiteni uzņēma. Uzvēdī dūmu sma-
ka no sen kurināta kamīna, pie kura 
četratā – Viņš, mammīte, tētis un sapņo-
tāja meitene vakarēja, runādami par 
dzīvi, cilvēkiem un teātri, teātri, teātri... 
Tās bija atvadas no Rīgas: ceļa maize 
pirms došanās Lielajā nezināmajā – dar-
bā uz Valmieras teātri.

Maize, kas baro vēl šodien, un...
“Māra, ko tev piedāvāt?” Attopos. 

Mans ceļojums citā laikā un telpā bei-
dzies. Paveros apkārt – paldies Dievam, 
zāle tomēr ir zaļa un debesis zilas! Viesi 
jūtas omulīgi. Pārlidos klusums – man 
uzticētie vārdi, vēlējumi no teātra. Lai 
tie būtu epiloga vietā:

“Dižais māksliniek, zvaigzne, leģen-
da... Nē, nē! Epiteti pārāk nolietoti, de-
gradēti, neizsaka to, ko mēs jūtam, ko 
vēlamies Tev pateikt. Vienkārši – mīļo 
Janci, mūsu Janci, Tu esi godāts, apbrī-
nots, pielūgts, Tu esi veselas paaudzes 
elks. Kāds slavens rakstnieks, šķiet, 
Oskars Vailds, teicis, ka elkiem nedrīk-
stot pieskarties, jo tad pie pirkstiem pie-
līpot apzeltījums. Būdama partnerībā ar 
Tevi, esmu pieskārusies Tev neskaitā-
mas reizes un mani pirksti, plaukstas 
palikušas tīras – Tu neesi tikai apzeltīts, 
Tu esi īsts, Tu esi tīrradnis. Mēs, Tavs te-
ātris, vēlam Tev spēku, vēlēšanos un 
prieku dzīvot!” 6

Tava Sondra, Marga, Erta, un vēl un 
vēl...  
un arī (ko tur liegties, nav vērts)
Tava Māra

VIENS VIENĪGAIS
Aktierim Jānim Kubilim – 90

MĀRA ZEMDEGA

Juhans Leldes Stumbres lugā Sarkanma-
tainais kalps, 1987 
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TICIET MĀKSLAI. 
TICIET CILVĒKA 

NEMIRSTĪBAI
Pēterim Pētersonam – 90

IEVA STRUKA

ādā no Jaunga-
da apsveiku-
miem pirms 
gadiem desmit 
man šos un vēl 

citus vārdus kā moto tālākai dzīvei iede-
va Juris Staune. Latviešu intelektuālis, 
Franču liceja absolvents, literatūras kri-
tiķis (pirms dzīves Parīzē) un pazinējs, 
filosofijas un ezotēriskās literatūras an-
tikvariāta līdzīpašnieks Latīņu kvartālā, 
uzskaitījumu varētu turpināt, bet vien-
alga es to noslēgtu ar vārdiem – režisora 
Pētera Pētersona skolasbiedrs un draugs 
mūža garumā. Šā gada 24. aprīlī 91 gadu 
vecumā viņa fiziskais ķermenis (skat. 
virsrakstu) beidza šīs zemes gaitas, lai 
turpinātu dzīvot viņa gars.

Mans veltījums Pētera Pētersona 90 
gadu atcerei nu jau leģendas statusā lai 
ir mans personisks veltījums viņiem 
abiem un arī pērn mūžībā aizgājušajai 
Anniņai jeb Annai Auzerei, dzimušai Pē-
tersonei, Pētera Pētersona māsai. Bildē 
nr. 1 gan redzami tikai abi puiši, Franču 
liceja audzēkņi, kas sapņo kļūt par lat-
viešu māksliniekiem, viss viens, teātra 
vai literatūras jomā, kaut skoloti tiek ar 
milzu mīlestību pret franču kultūru un 
valodu, Rietumeiropas kultūras manto-
jumu. Viņu sabiedrotā ir ironija un ana-

lītisks prāts, kas atšķirībā no šodienas 
netraucē to savienot ar jūtīgumu, pat 
sentimentu attiecībā pret sev tuviem cil-
vēkiem. Augumā nelielā Jura pirmā sim-
pātija ir slaidā un smalkā Anna, drama-
turga Jūlija Pētersona meita, kuras inte-
rešu lokā ir gan dzeja, gan glezniecība. 
Draudzība ar klasesbiedreni Annu ieved 
Juri šīs ģimenes lokā. Turpat apgrozās 
arī Annas draudzene Amarillis Liekna – 
dzejnieku Edvarda Virzas un Elzas Stērs-
tes meita, kas aizrautīgi jūsmo par Smiļ-
ģi un savu dēlu nosauks par godu diža-
jam teātra meistaram. Tuvāko draugu 
pulkā ir gan nākamais teātra režisors 
Andris Blekte, Stokholmas Teātra augst-
skolas pasniedzējs, par spīti dzimtenē 
kritikas kultivētam nepelnītajam uzska-
tam par viņu kā trimdas pašdarbnieku, 
gan nākamais rakstnieks Valentīns Jā-
kobsons, kuru no savējo vidus izraus 
1941. gada 14. jūnijs. Franču licejā mā-
cās nākamā brīvās Latvijas intelektuālā 
elite, starp to gadu absolventiem (skat. 
grāmatu Franču licejs) atradīsiet vēl un 
vēl zināmus uzvārdus, bet to visu pār-
trauc okupācija. Kā atceras Anna Auze-
re: 15. jūnijā uz eksāmenu ieradās par 
11 klasesbiedriem mazāk...

Viņi 18, 19 un 20 gadu vecumā pie-
dzīvo divkāršu režīma maiņu un karu. 

Viņus kaitina Ulmaņa vienvaldības ga-
du „izteiksmes līdzekļi” mākslā, bet viņi 
ne mirkli neapšauba neatkarīgas Latvi-
jas, latviešu kultūras un mākslas jēgu, jo 
paši grib būt tai piederīgi. Viņi ir Latvijas 
patrioti, bet pacifisti, tāpēc nesteidzas 
pieteikties latviešu leģionā un cenšas 
pārlaist karu, jo reiz taču tam jābeidzas. 
To saka viņu intelekts un atļauj teikt so-
ciālais stāvoklis – Pēteris Pētersons kā 
„neaizvietojams kadrs” mācās Drāmas 
teātra studijā un darbojas Dailē, Jurim 
Staunem atbrīvojumu no dienesta sagā-
dā tēvs par dažām, nē, laikam tomēr 
daudzām cūkām, jo viņš ir Latvijas Be-
kona eksporta daļas vadītājs. 

Līdz pat pēdējai cerībai uz citādu ka-
ra iznākumu jaunie cilvēki slamstās pa 
Rīgu, bet krievu armijai tuvojoties Jelga-
vai, uz vienas no pēdējām vaļējām vil-
ciena platformām Pēteris Pētersons, Ju-
ris Staune, Andris Blekte un Vitolds Si-
liņš pamet Rīgu un dodas uz Kurzemi ar 
mērķi nepieciešamības gadījumā pār-
celties uz Zviedriju. Pētersons somā pa-
ņem līdzi tēva lugu grāmatu, Virzas dze-
ju un R. Krodera Teātra mākslu un atva-
dās no vecākiem „uz neredzēšanos”. Tē-
vu viņš patiešām arī nesatiks, jo Jūlijs 
Pētersons ir starp tiem drosmīgajiem 
Latvijas patriotiem, sabiedrībā pazīsta-

Leģendas un dokumenti
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TE NEUZSKAITĪT VISAS JOMAS, 
KURĀS PĒTERSONS BIJIS PIRMAIS

majiem cilvēkiem, kas paraksta Kon-
stantīna Čakstes vadītās Latvijas Cen-
trālās padomes memorandu par Latvi-
jas suverenitātes atjaunošanu. Paraksts 
maksā viņam dzīvību, jo tūlīt pēc pa-
domju armijas ienākšanas Rīgā 1944. 
gada rudenī viņš tiek arestēts un izsūtīts 
uz Kansku, kur mirst.

Kurzemes katls ir viens no noslēpu-
mainākiem un vienlaikus intriģējošā-
kiem periodiem Latvijas 20. gadsimta 
vēsturē, jo te, nelielā teritoriālā apgaba-
lā ne tikai notiek asiņainas kaujas devi-
ņu mēnešu garumā, te līdzās aktīvai ka-
radarbībai risinās intensīva un smaga 
civiliedzīvotāju dzīve: vietējie kurzem-
nieki; bēgļi no Vidzemes, Latgales un Rī-
gas, kas iedalās divās grupās – ar vēlmi 
bēgt un ar vēlmi nogaidīt kara beigas; 
vācu pašpārvalde; sarkanie partizāni; 
mežabrāļi un droši vien vēl kādi, par ku-
riem vēsture klusē. Pēteris Pētersons te 
piedzīvoto 1986. gadā ierakstīs lugā Ti-
kai muzikants (R., 1987). Šā raksta ap-
joms neļauj pakavēties pie viņa iesaistes 
ceļojošajā Frontes teātrī (trakie latvieši, 
trakie mākslas mīļotāji, ko citu vēl pie-
bilst...), aresta, koncentrācijas nomet-
nes Liepājā. Tas viss ierakstīts grāmatā 
par Pēteri Pētersonu (Jumava, 2000), tā-
pēc tikai viena epizode, kurā pēdējo rei-

zi Latvijas teritorijā krustoja Pētersona 
un Staunes ceļš. Ir 7. maija rīts, mūris 
piesaulē pie Liepājas cietuma, no kura 
tiek izlaisti ieslodzītie, lai glābjas, kā 
māk. Slaidais un garais Pēteris Pēter-
sons, 21 gadu jauns un 43 kilogramus 
viegls, sēž pie mūra ar tikko saņemto 
pasi rokās. Cauri degošajai Kurzemei no 
Ventspils uz Liepāju ir atkūlies Juris, lai 
kopā paspētu uz vienu no pēdējām lai-
vām, kas naktī aties no Ēdoles – Užavas 
krasta uz Zviedriju. Pētersons atsakās 

braukt – ir silts, nav spēka un cietumā, 
uz papīra skrandām rakstot poēmu mā-
tei (lasīt krājumā Acis. Zvaigznes. Acis, 
1983), viņš ir tik ļoti sailgojies pēc mam-
mas, ka nolemj doties atpakaļ uz Rīgu. 
Tik vienkārši. Juris Staune aizsteidzas uz 
Ventspils pusi.

Pēc filtrācijas nometnes nonācis Rī-
gā un saticis mammu, uz mūžu šķīries 
no tēva un uz 23 gariem gadiem no mā-

sas Annas, kura tobrīd jau ir Vācijas bēg-
ļu nometnēs, lai 1949. gadā kāptu uz ku-
ģa, kas dodas uz Ņujorku, Pēteris Pēter-
sons vēlreiz nonāk pie sava krusttēva 
Eduarda Smiļģa Dailes teātrī un iestājas 
tā II studijā. (Tāda steidzamības kārtā 
tiek dibināta arī pie Drāmas teātra, jo 
karš izputinājis abas trupas. Interesanti, 
ka Nacionālo teātri vairāk – vai te turīgā-
ki ļaudis un to ģimenes locekļi? Vai Smiļ-
ģa fascinējošā personība dailēniešiem 
tik tiešām ļauj noticēt, ka lielais Smiļģis 

viņus spēs pasargāt no visa, kas vēl nāks 
pār viņu galvām?).

Šis garais ievads, kuram sekos īss „iz-
tirzājums” un nobeigums, man šķiet bū-
tisks divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, izzinot 
un izjūtot to laiku, kurā uzauga un gāja 
skolā Pēteris Pētersons (protams, te no-
teikti vietā piesaukt arī par gadu vecāko 
Oļģertu Kroderu un Alfredu Jaunušanu, 
nemaz nerunājot par Smiļģi vai Amtma-

1998. gadā naktī no 9. uz 10. oktobri atceļā no latviešu teātra tēva Ādolfa Alunāna jubilejas pasākuma Pēteris Pētersons nepadeva 
ceļu smagajai mašīnai un paņēma sev līdzi uz debesīm sievu Eleonoru, sauktu par Noru. Ģimenes arhīva foto
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ni-Briedīti), izzūd jebkuras aizdomas, ka 
viņi būtu ticējuši kaut vienam no tiem 
pareizajiem vārdiem/teikumiem/ru-
nām, kuras viņi pa labi un pa kreisi bija 
spiesti bārstīt padomju laikā. Ne viņi ti-
cēja padomju ideoloģijai, ne latviešu 
kultūras „iecelšanai” jaunā saulē un kur 
nu vēl komunisma uzvarām. Otrkārt, vi-
ņu mākslas darbi radās ne tikai no sub-
jektīvi sarežģītās dzīves pieredzes, per-
soniskajiem zaudējumiem vai..., bet no 
objektīvi samezglotās īstenības, kurā lie-
lākā daļa tautas kļuva par solidāriem vi-
ņu radītā sapratējiem. I kad viņi taisīja 
kolhozu un ražošanas lugas, jo citādi tak 
nevar, kurš ta’ nezina. I kad ķērās pie pu-
saizliegtās latviešu literatūras, sākot no 
Skroderdienām Silmačos un beidzot ar 
Čaka Spēlē, Spēlmani – šo Pētersona 
1972. gada iestudējumu Jaunatnes teātrī 
16 gadu garumā nospēlēja 250 reizes. I 
kad loloja lielos pasaules klasikas iestu-
dējumus, kuros iekodēja cilvēces cieša-
nas un sevi tām pa vidu, pavadot savu 
dzīvi slēgtajā Padomju savienības telpā. 
Te minams tiklab Jaunušana Ilgu tram-
vajs, cik Krodera Hamlets, bet mans uz-
devums, protams, pirmām kārtām atce-

Juris Staune (no kreisās) un Pēteris Pētersons – Franču liceja audzēkņi, kas sapņo kļūt par latviešu māksliniekiem.

Pētera Pētersona māsa Anna Auzere. No šodienas skatupunkta nav iespējams 
aptvert, ko nozīmē tuvākos radiniekus nesatikt 23 gadus... Foto – Ieva Struka
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rēties leģendāro Pētera Pētersona iestu-
dēto F. Dostojevska Idiotu Dailes teātrī 
1969. gadā. Tajā jau pats autors ielicis 
paralēles Miškinam ar Donu Kihotu un 
Jēzu Kristu, ko Pētersons vēl tikai pastip-
rināja, izmantojot baznīcas vitrāžu gais-
mu spēles caur K. Fridrihsona perforē-
tajām sienām un Imanta Kalniņa pareiz-
ticīgo psalmu stilizāciju. Savukārt neat-
karīgās Latvijas laikā iemācīto mīlestību 
pret savas tautas kultūru gan Pēteris Pē-
tersons, gan viņa paaudzes režisori iz-
mantoja, lai uzvestu uz skatuves savu 
laikabiedru asredzīgās un cilvēciski dzī-
vās lugas, līdz ko tādas latviešu „padom-
ju” dramaturģijā ienācās, sākot ar Gunā-
ra Priedes Jaunākā brāļa vasaru 1955. 
gadā. Un skatītāju atbildes mīlestību par 
latviešu, proti, savu pašsajūtu šai laikā 
un telpā, sajuta viņi visi. Pēteris Pēter-
sons – ar Priedes iestudējumiem un 
Imanta Ziedoņa dzejas izrādi Motocikls.

Pēc Staļina nāves, kad pavērās ne ti-
kai mājupceļš izsūtītajiem Sibīrijā, bet 
arī iespēja sazināties ar aizbraukušajiem 
uz rietumiem, Pēteris Pētersons uzsāk 
saraksti gan ar māsu Annu, gan ar Juri 
Stauni, un satiekas viņi visi trīs vienlai-
kus – 1967. gadā Parīzē, kur Pētersons 
ierodas kā Padomju savienības teātra 
darbinieku delegācijas loceklis. Līdz pat 
Pētersona traģiskajai aiziešanai viņsaulē 
šīs tikšanās ir diezgan regulāras, un to-
mēr no šodienas skatupunkta nav iespē-
jams aptvert, ko nozīmē tuvākos radi-
niekus un draugus nesatikt 23 gadus...

Šai rakstā neiekļaut Pētera Pētersona 
neatrisināmo konfliktu ar Eduardu Smiļ-
ģi un to, kā viņam mūža garumā kremta, 
ka neizdevās atrast iejūtīgāku risināju-
mu Smiļģa – 78 gadus veca, savā fantāzi-
ju pasaulē dzīvojoša, nevarīga, bet, pēc 
paša domām, joprojām visvarena Dailes 
teātra krīvu krīva – atbrīvošanai no ama-
ta, lai neapstātos teātra darbība. Te ne-
uzrakstīt par to, ka liktenis Pēteri Pēter-
sonu apspēlēja vēl bargāk, jo nepagāja 
ne seši gadi Dailes teātra galvenā režiso-
ra amatā ar spožām paša izrādēm, bet 
novārtā atstātu kasi un pārējo režisoru 
darbību, kad viņam amatu nākas zaudēt 
teātra iekšējo intrigu rezultātā, pie kā sa-
vu roku pieliek viņa jaunības mīlestība 
un kursabiedrene Vija Artmane (lasīt 
grāmatā Runcis, 2003). Turklāt vienlai-
kus ar teātra zaudēšanu Pēteris Pēter-
sons un viņa ģimene piedzīvo vēl traģis-
kāku zaudējumu, jo, uzliesmojot Dailes 
teātra (sic!) vecajām kinolentēm, kas 
glabājas viņa dzīvokļa bēniņtelpā, sain-
dējas un iet bojā 11 gadus vecais dēls 
Uģis. Te neuzskaitīt visas jomas, kurās 
viņš darbojies un kurās bijis pirmais – 
poētiskais teātris, intelektuālās drama-
turģijas iestudējumi, franču klasicisma 
lugu tulkojumi, saistītā valodā paša raks-
tītās drāmas, atsaucoties uz Raiņa tradī-
ciju un savu turpinātāju saskatot dzej-
niecē un dramaturģē Mārā Zālītē, aktīvā 
darbošanās Starptautiskajā teātra insti-
tūtā, vēlāk Rīgas Latviešu biedrības va-
dīšana un tā tālāk, un tā joprojām. Jā, ie-

spējams, ka pats savu spilgtuma un ar-
tistiskuma gēnu, egocentrisko vēlmi būt 
vidū, visu pamanīts un pazīstams, viņš 
mantoja nevis no inteliģentā un ieturē-
tā, tak ar’ jau bohēmai paklausīgā tēva 
Jūlija Pētersona, bet no krusttēva Smiļ-
ģa, jo par katru no šīm izrādēm un dzī-
ves lomām ir iespējams izstāstīt savu 
„leģendu”, tik kolorīts bija Pētera Pēter-
sona dzīvesveids. Ieskaitot pēdējo „izrā-
di” – autoavāriju uz Rīgas – Liepājas un 
Jelgavas – Tukuma šoseju krustojuma, 
kad īsi pirms pusnakts no 1998. gada 9. 
uz 10. oktobri atceļā no latviešu teātra 
tēva Ādolfa Alunāna jubilejas pasākuma 
Pēteris Pētersons nepadeva ceļu smaga-
jai mašīnai un paņēma sev līdzi uz de-
besīm sievu Eleonoru, sauktu par Noru. 
Paldies Dievam, bez Uģa viņam ir meita 
Karina, un arī viņas bērni Dāvis, Toms 
un Auce paguva piedzīvot daudz no Pē-
tersona dzīves otrās puses laika. 

Un, kaut arī šis raksts ir nopietns vel-
tījums ne tikai Pēterim Pētersonam, bet 
arī Jurim Staunem, turklāt nopietnā žur-
nālā, es tomēr gribu šo rakstu noslēgt 
Pētera Pētersona stilā – ar ēvērģēlību, jo 
arī tāds viņš bija – dulls un traks: mašīnā 

kopā ar Imantu Ziedoni atpakaļgaitā 
riņķoja ap vecās Ģertrūdes baznīcu, ieli-
cis miliču cepuri aizmugures logā; pie 
pirmās iespējas uzstājās ar solodziedā-
jumiem, sākot ar Dziesmu par kuģapui-
ku un beidzot ar operu ārijām; peldējās 
ledainā jūrā vai ieziepēts, apmetis dvieli 
ap gurniem, soļoja pa Vācijas viesnīcas 
gaiteni, lai noskaidrotu, kāpēc beidzies 
ūdens. Tikpat leģendārai personai, ak-
tierim Edgaram Liepiņam, bez Korķa un 
Ķiļķēna un klimpas dziesmas ir arī tāda, 
kuras nosaukums ir Sirdsapziņas tīrība. 
Tai ir Pētera Pētersona vārdi: 

 „Aiz kūtiņas laukmalē būcenis sīks,
kur viegli var aizstaigāt kājām
un vecus žurnālus pārlasīt,
ko šaipusē nemanu krājam.

Un ko tu tur sakrāsi, noplēšu, cik
vajag, ar plēsieniem skopiem,
bet, ak kungs, tā ir dzeja, es lieku to nost,
un ņemu, kur rakstīts par lopiem. 

Un nāku pa taciņu vieglots un tīrs,
ar domu to tālu vēl eju – ka
nevis es, bet, lūk, tur tas bārdainais vīrs,
būs tas, kurš apgānīs dzeju.”

Vai tad viņam nav taisnība? Vai uz to 
mums nevajadzētu tiekties? 6

Dostojevska Idiotā Pēteris Pētersons pastiprināja Miškina (Valentīns Skulme) līdzību 
ar Donu Kihotu un Jēzu Kristu. Foto no Teātra muzeja arhīva
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oreiz no 2. līdz 8. 
septembrim noti-
kušajam teātra 
festivālam Drā-
ma 2013 bija dots 
nosaukums Tel-

pas maģija, un tā kuratore bija viena 
no Igaunijā atzītākajām scenogrāfēm – 
Īra Hermelīna. Kā kuratora festivāls 
Drāma notika jau ceturto reizi – pirms 
tam kuratori bija bijuši Madis Kolks 
(2010. gadā, tēma Teātris bez atrunām), 
Prīts Rauds (2011. gadā, Teātris ar pa-
rakstu), Anu Lampa (2012, festivāla fo-
kuss uz aktieri). Nākamā, 2014. gada 
festivāla kurators būs rakstnieks Tenu 
Ennepalu (Tõnu Õnnepalu).

Atšķirībā no Drāmas sākotnējā for-
māta, kas balstījās uz visu Igaunijas te-
ātru iestudējumu parādīšanu ārzemju 
žūrijai un to apbalvošanu, kuratora fes-
tivāla pamatprogrammā var skatīt asto-
ņus kuratora (un viņa izvēlētas radošās 
padomes) subjektīvi izvēlētus iestudē-
jumus. Katru gadu līdz ar pamatprog-
rammu tiek piedāvāta arī blakus prog-
ramma – 2013. gadā tai tika dots nosau-
kums Dzirkstele, un tajā tika iekļauti gal-
venokārt mazo un projektu teātru iestu-
dējumi ar alternatīvu pieskaņu (tomēr 

arī Pērnavas Endlas teātra mūzikls Boy-
band ar pazīstamo popmūziķi Koitu Tō-
mi galvenajā lomā), kam vairs nebija 
vietas pamatprogrammā, bet ko kura-
tors uzskatīja par skatīšanās un parādī-
šanas vērtiem.

Īra Hermelīna telpas maģiju skaidro 
kā „īpašo izrādes telpu, to kaut ko, kas 
rodas teātra zālē režisora-mākslinieka-
komponista-gaismu mākslinieka- aktie-
ru un citu radītāju veiksmīgā kopdarbā”. 
Ideālajā situācijā šo definīciju varētu at-
tiecināt uz jebkuru izrādi, vai vismaz uz 
to vajadzētu tiekties, bet atbilstoši Īras 
Hermelīnas teiktajam pirms festivāla in-
tervijā Eesti Päevaleht – Igaunijas teātrī 
pašreiz biežāk sastopams „algots darbs”, 
nevis interesantas idejas, to īstenošana 
un mākslinieku sadarbība uz skatuves, 
līdz ar to izvēle festivāla programmai bi-
ja pārsteidzoši neliela.

Otrs termins, ko Īra Hermelīna iz-
manto savas izvēles apzīmēšanai, ir „vi-
zuālais teātris”, kas attiecībā uz šiem as-
toņiem iestudējumiem man šķiet pārāk 
ierobežots žanra apzīmējums – pamat-
programmā ir izteiktas teksta izrādes, 
tādas kā Igaunijas drāmas teātra Trīs 
māsas (režisors Hendriks Tōmpere, 
mākslinieks Ervins Einapū (Õunapuu) 

un Krievu teātra Suņa sirds (režisore Na-
tālija Lapina, māksliniece Rosita Rauda) 
un izteikti fiziskā teātra žanram piede-
rošā VAT teātra Fausts (režisors Āre Toi-
ka, mākslinieks Kaspars Jancis), kā arī 
Piip ja Tuut teātra Bistro Beyond (režiso-
re Linea Haponena, māksliniece Kriste-
la Māmegi).

Drāma 2013 programma Igaunijas 
teātra kontekstā drīzāk pulcināja margi-
nālijas, nevis vadošo virzienu iestudēju-
mus, it īpaši to var teikt par blakus prog-
rammu, kas šogad piedāvāja vairākas 
mūsdienu dejas izrādes un arī tehnolo-
ģisko teātri. Drosme eksperimentēt un 
līdz ar to arī veiksmīgi rezultāti šobrīd 
vairāk ir mazajiem un projektu teātriem, 
kas izskaidro arī šī gada festivāla izvieto-
jumu mazajās zālēs un spēles lauku-
mos.

Festivāla raksturošanai ir jāpiemin, 
ka četras no astoņām izrādēm ir iestu-
dējuši viesrežisori. Vai tas parāda, ka in-
teresantāko Igaunijas teātri nerada igau-
ņi un lielāka ārzemnieku iesaistīšanās 
padara Igaunijas teātri starptautiskāku? 
Abi apgalvojumi ir virspusēji, un, vis-
maz attiecībā uz šiem četriem iestudē-
jumiem, tas ir acīmredzams vispārinā-
jums – Natālija Lapina kā bijusī Igauni-

TELPAS 
MAĢIJA 

HEDILĪSE TŌME

Igaunijas teātra festivāls Drāma 2013

Baltijas pieredze
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Āre Toika VAT teātra Faustu veido, izmantojot mēmo filmu estētiku. Mēliss Pedersō (no kreisās), Katarīna Ratasepa, Margo Teders. 
Publicitātes foto
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jas Krievu teātra mākslinieciskā vadītāja 
vienmēr ir bijusi daļa no Igaunijas teāt-
ra, Romans Hovenbicers (festivāla prog-
rammā ir viņa iestudētā opera Marija 
Stjuarte) Vanemuines teātrī ir uzvedis 
arī mūziklus Zirnekļsievietes skūpsts un 
Kabarē, piedevām viesrežisori operā ir 
Igaunijas teātra ikdiena, jo vienkārši 
trūkst muzikālo teātru režisoru.

Par starptautisku un noteikti arī par 
festivāla lielāko pārsteigumu var uzska-
tīt izrādi Bistro Beyond, kur radošajā ko-
mandā bija režisore no Somijas, gaismu 
mākslinieks no Zviedrijas, mākslinieks 
no Igaunijas, aktieri no Igaunijas, Dāni-
jas un Katalonijas un mūzikas aranžē-
tājs no ASV. Piip ja Tuut teātris galveno-
kārt rāda bērnu izrādes, tāpēc visdrīzāk 
ir nezināms plašākai publikai, un festi-
vāla programmā parādītais vizuāli un 
saturiski efektīgais, aizraujošais, bez vār-
diem uzrunājošais Bistro Beyond pār-
steidza pat pieredzējušus teātra skatītā-
jus. Uz skatuves radītajā mistiskajā ka-
fejnīcā satiekas ļoti savdabīgi personāži 
– dzīva vista, ļoti garš vīrietis ar plastma-
sas seju, cūka, kaza, apmulsusi jaunkun-
dze kāzu kleitā – un veido dažādas attie-
cības, scēnas un stāstus. Bistro Beyond 
visvairāk arī pārsteidz ar eklektisko vie-
notību, kur sastopas vizuāla pārdomātī-
ba un ačgārns stāstījums, kas ir papildi-
nāts ar precīzu humora devu un detali-
zēti izstrādātu muzikālo noformējumu.

Otrs nozīmīgs viesrežisors festivālā 
bija Marats Gacalovs, kas 2013. gada sā-
kumā sāka pildīt arī Krievu teātra māks-
linieciskā vadītāja pienākumus. Iestudē-
jums Tukšaine, ko spēlēja Tartu nomales 
Rōsi ielas angārā (oriģinālā tas ir uzvests 
Vīnistu mākslas muzeja katlumājā) ra-
dīja visatšķirīgāko gaisotni. R.A.A.A.M 
teātra paspārnē veidotā izrāde ir preten-
ciozs iestudējums, kas no skatītāja pie-
prasa simtprocentīgu klātbūtni un arī 
simtprocentīgu dažādu maņu izmanto-
šanu. Gandrīz visu izrādes laiku galve-

nais gaismas avots ir sveces un mazas 
lampiņas, kas milzīgajā telpā rada spo-
cīgas ēnas; publikai paredzētie krēsli ir 
novietoti mazliet atstatus cits no cita, tā-
dejādi zūd tradicionālajā teātrī ierastā 
drošība, ko dod sēdēšana blakus. Šķiet, 
ka režisors ir ļoti apzināti izvēlējies ska-
tuves telpu, kur zināma daļa teksta akus-
tikas rezultātā pazūd (tas pats efekts bija 
arī Vīnistu). Tumšā, vientuļā un tekstu 
slāpējošā skatuves telpa simboliski rak-
sturo galvenā varoņa Genas (Markuss 
Prangels) tā brīža dvēseles stāvokli – no 
Čečenijas kara mājās atgriezies vīrietis 
cieš no depresijas, viņš nespēj noturē-
ties nevienā darbavietā un vada savas 
dienas mājās, ticot, ka ir Romas centu-
rions, kas pieder pie Cēzara armijas. Ge-

nam ir jāpiespiežas, lai saskartos ar reā-
lo pasauli, vēl jo vairāk pasaulē bez 
skaidriem pieturas punktiem ir jāsa-
sprindzinās viņa sievai Taņai (Elīna  
Reinholde), kas, lai uzturētu ģimeni, tir-
gū pārdod apakšbikses. Gacalova iestu-
dējums svārstās starp estētiski ieturētu 
lēnumu un tumsu (izrādes pirmās pie-
cas minūtes notiek pilnīgā tumsā, kad 
dzirdams tikai publikas vidū guļošā Ge-
nas monologs) un tādu pašu estētisko 
garlaicību (aktiera teksta pazušana, da-
žas garas un izstieptas scēnas). Tomēr 
Tukšaine ir ārkārtīgi jūtīga izrāde, kas 
publikai nedod nekādas atlaides. Patei-
coties Tukšaines bezkompromisa pie-

ejai, no Gacalova kā Krievu teātra māks-
linieciskā vadītāja tiek gaidīts ļoti 
daudz.

Jauno paaudzi festivāla pamatprog-
rammā pārstāvēja Lauri Lagles vizuāli 
mākslinieciskais veselums Lielā rīšana 
(teātris NO99), kas ietekmējies no tāda 
paša nosaukuma Marko Ferreri  1973. 
gada filmas (La grande bouffe). Divi vī-
rieši (Prīts Veigemasts, Marguss Pran-
gels) un divas sievietes (Eva Klemetsa, 
Marika Vārika) sapulcējas baltā mini-
mālisma stilā iekārtotā lielvirtuvē (sce-
nogrāfija Laura Keiva (Kõiv)), lai pa-
saules gala gaidās nodotos seksuālām 
un gastronomiskām baudām. Režisors 
Lauri Lagle ir radījis konceptuālu un 
absurdu, bet uzrunājošu iestudējumu, 
kur vairāk par nelielo teksta daudzumu 
tiek uzsvērta ķermeņa un vizuālā ie-
darbība. Arī Lielā rīšana līdzīgi kā Tuk-
šaine ir iestudējums, kur laiks tiek iz-
mantots, gandrīz vai balansējot uz gar-
laicības robežas, bet atšķirībā no tum-
šās Tukšaines, Lagle un Keiva aktierus 
ieliek baltā telpā, kur ikviens solis, dar-
bība un žests ir pilnīgi redzams, ievēro-
jot NO99 devīzi par aktiera simtpro-
centīgu klātbūtni (trīs no četriem ak-
tieriem tika nominēti Igaunijas teātra 
labākā aktiera balvai).

Ja Igaunijā bija dzirdama nožēla 
par to, ka uz skatuves pietrūkst klasikas 
iestudējumu, tad, aplūkojot Drāma 
2013 programmu, var teikt, ka klasika 
ir atgriezusies – Trīs māsas, Fausts un 
ar zināmām atrunām arī Pērnavas 
Endlas teātra Hamlets Andersons (reži-
sors un makslinieks Andress Nōrmets). 
Blakus programmā bija arī Tallinas Pil-
sētas teātra Hamlets (režisors Prīts Vei-
gemasts), Āres Toikas iestudētais Fausts 
ir viena no savdabīgākajām klasikas in-

terpretācijām, kāda redzēta pēc 2006. 
gadā Von Krahla teātra Juhana Ulfsaka 
soloprojekta Hamleti. Toikka sava pie-
gājiena pamatā ir izvēlējies Fridriha 
Vilhelma Murnava impresionistisko fil-
mu Fausts (1926). Toika visu izrādi vei-
do, izmantojot mēmo filmu estētiku – 
uz skatuves telpas vidū uzbūvētās bal-
tās skatuves aktieri atveido varoņus, 
kuru tekstus runā skatuves malā stāvo-
šie aktieri. Aktieru lomas (fiziskās un 
teksta) nepārtraukti mainās, visu izrādi 
pavada dzīvā mūzika (Kaspara Janča 
muzikālais noformējums, kas par šo 
darbu saņēma Igaunijas teātra balvu). 
Šajā izrādē ir pamanāms aktieru precī-

DRĀMA 2013 PROGRAMMA 
IGAUNIJAS TEĀTRA KONTEKSTĀ 

DRĪZĀK PULCINĀJA 
MARGINĀLIJAS

Mutantdeja ietver sevī gan dejošanu šaurākā izpratnē – igauņu tautas deju formā, 
gan arī dzīvnieku kāzu un cīņu dejas. Publicitātes foto
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zi dozētais groteski impresionistiskais 
lomas veidojums (īpaši izceļas Fausta 
lomas atveidotājs Ago Sōts, kas burtis-
kā nozīmē, no vecā Fausta pārtopot 
jaunajā, saglabā vecajam Faustam rak-
sturīgo mīmiku), ko vēl pastiprina hu-
mors un mūzika.

Atšķirībā no Bistro Beyond, Tukšai-
nes, Lielās rīšanas un Fausta, kur teksts 
ir atkāpies otrajā plānā vai vismaz līdz-
vērtīgā pozīcijā ar vizuālajiem izteiks-
mes līdzekļiem, Trīs māsas un Suņa 
sirds galvenokārt ir uz tekstu orientēti 
iestudējumi. Trīs māsu centrālais tēls ir 
sarkanais motocikls Java, transporta lī-
dzeklis, kas visu laiku ir klātesošs, bet 
kuru neviens vairs neiedarbina. Tōm-
pere aktieriem ir atļāvis būt ikdieniš-
ķiem, kā rezultātā nopūtas „uz Maska-
vu, uz Maskavu” ir gandrīz kā maska, 
lai padarītu sevi interesantāku, drīzāk 
nomales klišeja, nevis māsu sirds aici-
nājums. Kāpēc gan viņas nelec turpat 
stāvošā motocikla „mugurā” un pārgal-
vīgi netraucas uz Maskavu? Izrādes 
zemtekstā var nojaust igauņiem piemī-
tošo vēlmi darīt ko citu, būt kādam ci-
tam; un tas nepiepildās tikai tāpēc, ka 
pietrūkst drosmes iet uz priekšu un 
kaut ko mainīt. Nepārtraukti tiek cerēts 
uz kādu citu, kas nekad nenāk vai ir jau 
aizgājis. Tomēr Trīs māsās nav spilgtu 
aktierdarbu, izņemot Maitu Malmste-
nu Prozorova un Janu Ūspeldu 
(Uuspõld) Veršiņina lomā.

Papildus pamatprogrammai spilg-

tus pārdzīvojumus piedāvāja Leļļu un 
Jaunatnes teātra Mežonīgā ņurdošā lai-
me (režisore Anne Tirnpu (Türnpu)), 
kompānijas Nii izrāde Pumpurs (reži-
sore Renate Valme) un Cabaret Rhizo-
me piedāvātā Mutantu deja jeb tūkstoš 
dejas, ko dejot pirms nāves (režisors Jo-
hanness Veski). Mežonīgā ņurdošā lai-
me ir izrāde jauniešiem (teātris savu 
mērķauditoriju nosaka 10+), un arī tē-
mas ir vecumam atbilstošas: savs ķer-
menis un tā pieņemšana, iešana līdz ar 
pūli pretstatā savai individualitātei, 
problēmas ar vecākiem, popkultūra, 
tehnoloģiju pārpilnība utt. Tirnpu un 
visa radoša grupa to ir risinājusi ar 
postdramatisku atšķirīgu scēnu palī-
dzību, sasaistot ar dzīvo mūziku, lel-
lēm, kustību, popkultūras elementiem, 
kam tiek radīts paralēlais līmenis, jo 
viss uz skatuves notiekošais tiek ko-
mentēts (subtitru autore Helena Leks 
(Läks)) un rādīts uz lielā ekrāna.

Pumpurs un Mutantdeja abas ir de-
jas izrādes, kuru vienojošā raksturojo-
šā iezīme ir kustības līdz noguruma ro-
bežai, kas netiek slēpta no publikas. 
Mutantdejā deja tiek aplūkota kā viens 
no kustību variantiem, ietverot sevī 
gan dejošanu šaurākā izpratnē igauņu 
tautas deju formā, gan arī dzīvnieku 
kāzu un cīņu dejas. Pumpura dejotāji 
apvieno akrobātiku, kustības un deju, 
bieži to darot līdz fiziski sajūtamai sāp-
ju robežai un to robežu arī pārkāpjot. 
Abus iestudējumus raksturo meklēju-

mi tādā nozīmē, ka galvenais nav re-
zultāts, bet gan pats process. Mutant-
dejas gadījumā, negatīvu iespaidu rada 
zināma paviršība dažādo daļu savieno-
šanā. Pumpurs rada perfekta un pār-
domāta veseluma iespaidu. Abi iestu-
dējumi ir svaigi un jaudīgi.

Īras Hermelīnas izvēlētā Drāma 
Tartu parādīja Igaunijas teātra krēju-
mu. Pie programmas izvēles nav jēgas 
piesieties, kaut vai tāpēc, ka kuratoram 
ir dota brīva izvēles iespēja. Un tomēr, 
manuprāt, gaisā joprojām virmo jautā-
jums, kāda ir festivāla seja un uz ko tā 
ir vērsta? Tā kā kurators mainās katru 
gadu, līdz ar viņu arī festivāla radošā 
padome un fokuss tiek pavērsts uz citu 
pusi. Piemēram, 2012. gada festivāla 
programma, kas bija vairāk orientēta 
uz aktieri, sevī apvienoja salīdzinoši 
tradicionālas izrādes, bet 2013. gada 
programmā vairumā bija alternatīvi ie-
studējumi. Abiem festivāliem vajadzē-
tu būt ar mazliet atšķirīgu mērķaudito-
riju, bet, šķiet, ka Tartu skatītāji ir lai-
mīgi par visa veida teātri, kas tiem tiek 
atvests – festivāla biļetes bija izpārdo-
tas. Liela daļa izrāžu gan bija paredzē-
tas mazām zālēm. Tomēr izskatās, ka 
kuratora festivāla apmeklētājam ir jā-
veic vairāk priekšdarbu, lai skatītāji ne-
viltos savā izvēlē, jo programma būtu 
pārāk grūta vai arī nespētu neko piedā-
vāt. 6

No igauņu valodas tulkojusi Lelde Rozīte

Divi vīrieši – Prīts Veigemasts (priekšplānā), Marguss Prangels – un divas sievietes – Marika Vārika, Eva Klemetsa – sapulcējas 
virtuvē, lai pasaules gala gaidās nodotos seksuālām un gastronomiskām baudām. Lielā rīšana. Teātris NO99. Publicitātes foto
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konomisku apsvēru-
mu pamatīga ie-
gruntēšanās cilvēku 
domāšanā un pilnī-
ga uzkundzēšanās 

tai ir problēma, kas pasaulē atklāta jau 
sen. Interesanti, ka pirmās par to sāka 
rakstīt nevis trūcīgās postsociālistiskā 
bloka valstis, bet tieši pārtikušās zemes. 
Eiropas teātra intelektuāļi aicina sākt ar 
sevi un uzsver, ka domāšanas ekonomi-
zācijai saskarsmē ar garīgiem procesiem 
sabiedrībā un cilvēkos piemīt – jā, ne 
mazāk kā fašistiska daba. Latvijā domā-
šanas ekonomizācija ir vienkārši caurē-
dusi mūsu kopējo dzīvi. Par to nācās do-
māt, ne tikai raugoties uz Žanetes Jaun-
zemes-Grendes rosību un lēmumiem, 
kas tieši veda uz nozares degradāciju – 
kā rīkojums Latvijas Nacionālās operas 
tālāko attīstību veidot nepietiekošas 
kompetences cilvēkiem, bet arī klauso-
ties kolēģos, kuri aicināja nekritizēt un 
klusēt, jo viņa, lūk, esot izcīnījusi vai ga-
tavojās izcīnīt vairāk naudas nozarei ne-
kā jebkurš kultūras ministrs pirms vi-
ņas. Sak, varbūt iestādei, kurā es strādā-
ju, atleks kāds lats vairāk. Un tāpēc lai 
grauj vismaz vēl gadu kultūras nozarē, 
ko grib un var. Nākamais uz strīpas var 
būt Alvis Hermanis, ja jau, pēc kultūras 
ministres ieskata, teātris jāvada nevis 
māksliniekam, bet administratoram.

Lai redzētu, ka var arī citādāk 
paskatīties uz lietām un veidot to 
kārtību, nav jāmeklē aiz trejdeviņām 
zemēm, pietiek doties uz Lietuvu. Zemi, 
kuras ekonomika tāpat kā mūsējā nav 
spoža. Teātra Vēstnesis aicināja uz 
sarunu Lietuvas Nacionālā teātra 
vadītāju Audroni Ļugu.

Margarita Zieda: – Starptautiskajās 
teātra aprindās jūs joprojām esat labi 
pazīstams kā Viļņas festivāla Jaunās 
drāmas akcija dibinātājs un ilggadīgs 
vadītājs. 1997. gadā nodibinājāt Teātra 

un kino informācijas un izglītības cen-
tru, mūsu Jaunā teātra institūtam 
līdzīgu organizāciju. Kā nonācāt Lietu-
vas Nacionālajā drāmas teātrī (LNDT), 
ko vadāt jau otro gadu?

Audronis Ļuga: – Kā neatkarīgs pro-
ducents un festivāla veidotājs tiku diez-
gan daudz rakstījis par šo teātri, turklāt 
visnotaļ kritiski. Tas man sagādāja daudz 
nepatikšanu, jo Ādolfam Večerskim, 
kurš tolaik vadīja LNDT, bija liela ietek-
me politiskajās aprindās. Tā bija atklāta 
konfrontācija. Arī mana atnākšana bija 
diezgan skandaloza, jo iepriekšējais 
vadītājs negribēja iet prom. Viņš pat 
iesūdzēja tiesā Kultūras ministriju. 

Večerskis bija menedžeris, kurš 
izmēģināja spēkus arī režijā, taču viņš 
bija sliktas komerciālas gaumes režisors. 
Un visu teātri šis vadītājs būvēja tikai ar 
vienu mērķi – izrādēm ir jānes ienākumi. 
Teātrim jābūt ienesīgam. Un tas bija pir-
mais stereotips, kas tika piemērots Lie-
tuvas teātra darbībai. Kas notika? Lietu-
vas teātris ārpus tā robežām ir labi 
pazīstams. Taču visi režisori ar vārdu – 
Eimunts Nekrošus, Oskars Koršunovs, 
Gintars Varns, šobrīd neminu Rimu Tu-
minu, kurš pārcēlās strādāt uz Maskavu, 
– visi nodibināja savas kompānijas un 
darbojās kā neatkarīgie mākslinieki. Pir-
mais, ko mēs apspriedām, kad atnācu 
strādāt uz LNDT: tas nav normāli – šis 

NEVAR SĀKT AR 
MĀRKETINGU

Saruna ar Lietuvas Nacionālā drāmas teātra 
māksliniecisko vadītāju Audroni Ļugu

MARGARITA ZIEDA

Baltijas pieredze

Audronis Ļuga: “Galvenā ideja bija 
mainīt teātra seju.” 
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taču ir Lietuvas lielākais teātris, šo ēku 
dotē valsts, bet visi svarīgākie 
mākslinieki strādā ārpus tā un kaut kā 
izdzīvo. Protams, dzirdēju atbildes, ka 
šie mākslinieki taču var nākt un rādīt sa-
vas izrādes un ka arī LNDT ir dažādi 
iestudējumi, bet tās visas bija tikai 
runas. Pats galvenais – Lietuvas NT 
vispār nebija nekādas savas sejas. Un tā 
ir galvenā problēma lielākajai daļai Lie-
tuvas valsts teātru. Ja teātrim savas sejas 
nav, tad sāk veidoties tāds kā purvs. 

Es negribu teikt, ka mēs ar pašreizējo 
teātra direktoru Martinu Budraiti 
atnācām un izdarījām revolūciju. Taču 
es atnācu kā mākslinieciskais vadītājs ar 
vairākiem jautājumiem. Kāpēc vispār 
valsts teātris pastāv? Kāpēc pastāv Lie-
tuvas LNDT un ko tas nozīmē? Kas ir 
repertuāra teātris šodien, 21. gadsimtā? 
Šie bija galvenie jautājumi.

Pirmais uzdevums, pietiekami 
ekstremāls, bija ātri izveidot jaunu 
repertuāru. Mēs nezinājām iepriekš, ka 
veidosim šo teātri, un mums nebija 
pirms tam iespējas lēni un izsvērti saga-
tavot repertuāru. Te bija tā: atnāc un sāc 
strādāt. Bet teātri nevar izveidot ātri. Es 
atnācu 2010. gada beigās, un pirmā se-
zonas puse bija tukša. Sezona, kas sākās 
2011. gada rudenī, sapurināja cilvēkus, 
auditoriju, teātra vidi, dzīvi.

– Kā jums to izdevās panākt?

– Pirmajā sezonā notika astoņas 
pirmizrādes dažādos spēles laukumos. 
Galvenā ideja bija mainīt teātra seju. Un 
ne tikai mārketinga, bet tieši saturiskajā 
nozīmē. Pirmās sezonas smaguma 
punkts bija divi lieli iestudējumi – Jona 
Vaitkus iestudētā Henrika Ibsena luga 
Tautas naidnieks un Oskara Koršunova 
uzvedumu pēc Mariusa Ivaškeviča lugas 
Izraidīšana1. Tās bija divas izrādes, kas 
ietiecās Lietuvas sabiedrības vissāpīgā-
kajās problēmās. 

Man bija principiāli svarīgi, lai LNDT 
skartu jautājumus, kas ietekmē mūsu 
dzīvi, bet par kuriem lietuviešu teātris 
vispār nerunā. Bija arī svarīgi, lai izrādes 
būtu universālas mākslas valodas ziņā, 
lai teātra valoda caur šiem uzvedumiem 
atjaunotos un bagātinātos. Jo, kaut arī 
Oskars Koršunovs attīsta mūsdienīgu te-
ātra estētiku, kopumā ir sajūta, ka lietu-
viešu teātris ir iestrēdzis rutīnā. Gribējās 
tikt no tās laukā, nonākt uz jauna pakā-
piena.

Abi iestudējumi Lietuvā kļuva par 
notikumiem. Par tiem vesela gada garu-
mā runāja vairāk nekā par jebkuru citu 
kultūras notikumu. Gandrīz visi vadošie 
Lietuvas politiķi atnāca skatīties šīs di-
vas izrādes. Daži slepus. Jo, piemēram, 
Izraidīšanu daļa preses vispār iznīcinā-
ja.

– Kas padarīja šīs izrādes par noti-

kumiem?
– Tautas naidnieks centrā izvirzīja 

jautājumu par cilvēku – personību, viņa 
domām, viņa idejām un par tautu, kurā 
viņš dzīvo. Ko šodien Lietuvā nozīmē sa-
biedrība? Pirms 20 gadiem izpratne par 
sabiedrību bija cita. Toreiz tā bija vieno-
ta nācija, kas cīnījās par savu neatkarī-
bu, kurai bija savi mērķi. Kas tā ir šo-
dien? 

Tautas naidnieks ir atvērta, formas 
ziņā provokatīva izrāde – notikums. In-
teraktīvs teātris, lugas notikumiem pār-
klājoties ar reālu disputu starp skatuvi 
un skatītāju zāli. Lietuviešu teātrim, un 
jo īpaši LNDT, šāda teātra forma bija 
kaut kas jauns. 

Grandiozs bija Oskara Koršunova ie-
studējums Izraidīšana. Šo projektu mēs 
sākām attīstīt kopā ar Mariusu Ivaškevi-
ču,  pirms es atnācu uz LNDT. Abi kopā 
braucām uz Londonu un pētījām turie-
nes emigrantu dzīvi. Ne tikai lietuviešu, 
bet arī poļu un latviešu. Reālos stāstus 
Mariuss pārvērta lugas materiālā, kuras 
apjoms beigās bija milzīgs. Šī izrāde ilgst 
piecarpus stundas. Estētiskajā ziņā tur 
savienojas viss iespējamais – teātris, fil-
ma, mūzikls. Šī izrāde kļuva (smejas) par 
tādu tautas notikumu, jo uz šo izrādi at-
nāca paaudze, kas vispār līdz šim  teātrī 
nebija bijusi, un arī tie cilvēki, kas šo-
brīd dzīvo starp Lietuvu un ārzemēm. 

Mariusa Ivaškeviča Izraidīšana laikam ir vienīgā Koršunova izrāde, kurai, pateicoties tēmai, izdevies apvienot ārkārtīgi dažādus 
skatītājus. Estētiskajā ziņā tur savienojas viss iespējamais – teātris, filma, mūzikls. Foto – Dmitrijs Matvejevs
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Gan tēmas ziņā, gan estētikā šī izrā-
de bija saprotama dažādām paaudzēm, 
un šī laikam ir vienīgā Koršunova izrāde, 
kurai, pateicoties tēmai, izdevās apvie-
not ārkārtīgi dažādus skatītājus. Līdzās 
šiem diviem iestudējumiem bija vēl citi, 
taču visi tie strādāja kā kopums. 

– Kā uz jūsu jauno programmu re-
aģēja skatītājs? 

– Vispieprasītākie mūsu teātrī ir na-
cionālās dramaturģijas iestudējumi, uz 
tiem biļetes tiek izpirktas uzreiz. Abas 
Oskara Koršunova izrādes šobrīd „baro“ 
teātri. Izraidīšana visu laiku notiek pilnā 
skatītāju zālē. Tāpat arī lietuviešu dzej-
nieka Justīna Marcinkēviča dramatiskā 
poēma Katedrāle. Šī izrāde veidoja sav-
dabīgu dialogu ar Izraidīšanu, abās spē-
lēja tie paši jaunie aktieri. Un vēl Tautas 
naidnieks. Trīs lieli uzvedumi. 

– Par ko ir izrāde Katedrāle?
– Katedrāle ir viens no svarīgākajiem 

lietuviešu literatūras tekstiem, kas sa-
rakstīts  20. gadsimta 70. gados. Justīns 
Marcinkēvičs ir izcils lietuviešu dzej-
nieks, arī dramaturgs, dramaturģisku 
poēmu autors. Katedrāle ir poēma par 
mākslinieku. Darbība norisinās 18. gad-
simtā, valstī notiek gandrīz vai pilsoņu 
karš, karš ar Krieviju, cīņa par neatkarī-
bu. Jauns lietuviešu arhitekts, vēsturiska 
personība – Laurins Gucevičs, beidz stu-
dijas Itālijā un atgriežas Viļņā. Un viņam 
ir mērķis uzbūvēt Katedrāli. Šī neoklasi-
cisma katedrāle arī šobrīd vēl atrodas 
pilsētas centrā galvenajā laukumā. Tas ir 
mēģinājums veikt kaut ko tādu, kas pie-
šķirtu jēgu tautas eksistencei. Katedrāle 
ir vertikāle, simbols, kas apvienotu cil-
vēkus. 

Padomju laikā šim darbam piemita 
disidentisks skanējums. Patriotisks. To 
atļāva iestudēt, jo Laurins Gucevičs bija 
nacionālais varonis. Skaidrs, ka tolaik 
Katedrāle skanēja kā neatkarības sim-
bols. Simbols tam, kā nav, bet ko var 
iztēloties. 

Marcinkēvičs savu poēmu uzrakstīja 
par to, ka Gucevičs šo katedrāli tā arī 
neuzceļ. Galvenais varonis visu laiku 
zaudē. Vispirms savu mīlestību, pēc tam 
ticību tam, ko dara. Beigās viņš ir palicis 
tikai ar savu katedrāles ideju un 
rasējumiem.

Šo izrādi mēs apzināti neveidojām 
kā mūsdienīgu klasiskas lugas revīziju, 
kā tas patīk Koršunovam. Ideja bija iz-
mantot teātra klasiskos kodus, kurus 
skatītājs atceras vēl no 80. gadiem, un 
piešķirt tiem mūsdienīgu skanējumu ar 
jauno aktieru starpniecību, kuri izrādes 
ideju pārdzīvotu personiski. Ko man 
nozīmē mājas, dzimtene? Ko man 
nozīmē sabiedrība? Aktieris Mariuss 
Repšis, kas Izraidīšanā atveidoja vienu 
no galvenajiem varoņiem – Vandalu,  
puisi, kas aizbrauc uz Londonu strādāt 
celtniecībā, runā galvenokārt ar krievu 
lamuvārdiem, bet sapņo atgriezties 
mājās, atveidoja arī Laurinu, jauno 
mākslinieku, kas atgriežas no Eiropas ar 
ideju uzcelt Katedrāli. Lietuvas kritiķi 

Katedrāli nokritizēja klasisko kodu dēļ, 
jo uzskatīja, ka vajadzēja to veidot 
mūsdienīgāk. Bet es uzskatu, ka 
Koršunovs izveidoja emocionālu, lirisku 
izrādi, ar ilgām pēc vērtībām. Un tas ie-
darbojas, kaut arī nav mūzikls. Lietuvā 
jau arī ir viedoklis, ka iestudēt nacionālo 
dramaturģiju ir tukša naudas šķiešana 
un skatītāju tas neinteresē. Ja nu vienīgi 
kaut kāds īpašs fenomens. Lietuviešu 
teātrī bija viena izrāde, ko rādīja 20 
gadus – Borisa Dauguvieša Žaldokine.

– Latviešu teātrī arī ir viena klasis-
ka komēdija – Rūdolfa Blaumaņa 
Skroderdienas Silmačos, kas tiek 
spēlēta vēl ilgāk.

– Jā, arī mums tā ir klasiska komēdi-
ja. Bet šīs divas izrādes, par kurām es 
stāstīju, noārdīja šo mītu. Un arī šose-
zon mums repertuārā būs lietuviešu na-
cionālā dramaturģija, tikai to iestudēs 
vairs ne Koršunovs, bet Jons Vaitkus. In-
teresanti, kā uz to reaģēs skatītājs. Visus 
trīs gadus viena no centrālajām līnijām 
ir nacionālā dramaturģija. 

– Kā jūsu teātris strādā ar jauno 
dramaturģiju? Jums ir arī pieredze, 15 
gadus veidojot Jaunās drāmas akciju, 
kurā piedalījās ne tikai ārzemju, bet arī 
lietuviešu jaunā dramaturģija. 

– Kad es atnācu uz LNDT, uzaicināju 
palīgos dramaturģi no Ungārijas, kura 
strādājusi ar starptautiski pazīstamo re-
žisoru Ārpādu Šillingu. Un mēs izdomā-
jām tā: izsludinām konkursu, tikai ne lu-
gām, bet idejām. Un pēc interesantāko 
ideju atlases šī dramaturģe sāk strādāt 
kopā ar cilvēkiem, kuriem tās pieder. 
Tiek rakstītas lugas, un tad notiek lasīju-
mi. Tā mēs strādājām divu gadus. Vei-
cām atlasi un iestudējām divas lietuvie-
šu lugas. Tas bija pirmais posms. Šogad 
ejam tālāk. 

Otrajā posmā es izvēlējos trīs pašus 
interesantākos dramaturgus un trīs jau-

nus režisorus. Mēs visi satikāmies nulles 
situācijā: sākām ar tēmām un pēc tam 
noskaidrojām, kurš ar kuru vēlas strādāt. 
Es teicu: „Mēs gribētu jums pasūtīt trīs 
lugas. Nebūs nekāda konkursa, nekādas 
žūrijas, mēs jums uzticamies.“ Tagad jau 
rakstīšana tuvojas noslēgumam. Raksta 
dramaturgi, bet svarīgi ir tas, ka režisors 
ir klāt jau no paša sākuma. Režisors 
neizvēlas tēmu. Tēmu izvēlas drama-
turgs, bet režisors izšķiras, ar kādu 
dramaturgu viņš grib kopā strādāt, un 
kļūst līdzatbildīgs. Un arī dramaturgs zi-
na, ka būs nākamais solis un kurš 
konkrēti to spers.

–  Jūsu repertuārā ir arī lielā klasika 
– Dantes Dievišķā komēdija, Eiripīds. 
Latvijas teātru vadītāji teiktu, ka 
lielajās zālēs to nevar atļauties.

– Eiripīda Bakhantes iestudēja Gin-
tars Varns, un tā ir visnotaļ oriģināla iz-
rāde. Bet vispār, ziniet, domāt tādās ka-
tegorijās – studējam traģēdiju un līdzās 
komēdiju, tas nedarbojas. Ir tomēr vis-
pirms jāatbild sev uz jautājumu – kāpēc 
tiek iestudēta šī izrāde? Kāda ir motivā-
cija? Ko šī izrāde nozīmē šajā konkrētajā 
laikā un šim konkrētajam skatītājam? 
Protams, ir ļoti svarīgi, kāds mākslinieks 
izrādi veido, režisora vārds, jā. Bet es 
skatos uz izrādi kā daļu no veseluma. 
Teātra seju neveido viena izrāde. Man 
gribētos, lai teātra seju noteiktu prog-
ramma, un to atspoguļo repertuārs. Re-
pertuārā nedrīkst būt nejaušu iestudē-
jumu. Nevar to veidot tā, ka te mēs ielik-
sim traģēdiju, bet līdzās „gaļas gabalu“ 
skatītājam. Nē, visam ir jādarbojas vien-
laikus – mākslinieciskai vērtībai, tēmas 
svarīgumam un kasei. Un tam ir jāsavie-
nojas kopējā programmā. Tā darbojas 
teātri Vācijā. Paskatieties, piemēram uz 
Berlīnes Vācu teātri, tur nebūs nevienas 
muļķīgas komēdijas.

– Jā, Vācijā valsts dotē teātrus, lai tie 
runātu par to, kas šodien cilvēkiem ir 
svarīgs, nevis apkalpotu zemu gaumi. 
Tās zonas ir pilnībā nodalītas. Bet, 
būsim godīgi, dotācijas arī būtiski 
atšķiras. 

– Bet tas taču arī ir mērķis – lai cilvēki 
maksātu savu naudu par augstvērtīgām 
izrādēm. Un es gribu pierādīt, ka tas ir 
iespējams. Nepieļaujot kompromisus. 
Nepiedāvājot lētas komēdijas. Es nekad 
uz tām neparakstīšos, tas nenotiks. Mēs 
panāksim, ka skatītājs pirks biļetes uz 
to, ko mēs gribam, lai viņš skatītos.

– Bet jums taču arī dotācija ir 
katastrofāla. Kāds ir valsts dotējums 

Lietuvas LNDT?
– Ar valsts dotāciju, kas ir 30% no ne-

pieciešamā, LNDT pietiek ēkas uzturē-
šanai un algām. Praktiski viss budžets 
jauniestudējumiem mums ir jānopelna 
pašiem. Un mums tas kopumā izdodas 
nebūt ne slikti. Veidi ir dažādi: parādās 
sponsori, iedarbinām  mārketingu, sā-
kot tirgot biļetes jau vasarā ar atlaidēm, 
kas arī ļoti labi strādā. Bet atkal, un tas ir 
pats svarīgākais, – LNDT veidojas par 
vietu, kur skatītājam ir interesanti at-
nākt. 

Jauno sezonu mēs šoruden atklājam 
ar poļu dramaturga Tadeuša Slobodzja-

MĒS PANĀKSIM, KA SKATĪTĀJS 
PIRKS BIĻETES UZ TO, KO MĒS 
GRIBAM, LAI VIŅŠ SKATĪTOS
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neka lugu Mūsu klase amerikāņu režiso-
res Janas Rosas iestudējumā. Tā ir Eiro-
pā labi pazīstama luga, bet ļoti sāpīga 
Lietuvai. Tajā ir runa par holokaustu, 
par vēsturisko atmiņu, un šī saruna ir 
ārkārtīgi  nesaudzīga. Lietuvā tā vēl ne-
kad par šo tēmu nav ticis runāts. Holo-
kausta tēma nav „tabu“, bet tā ir no-
spiesta sabiedrības zemapziņā. Lietuvā 
holokausts notika un lielā apmērā. Tā 
būs pirmā izrāde Lietuvā, kura tādā mē-
rogā par to runās.

– Uz lielās skatuves?
– Jā. Man liekas, ir maldīgi domāt, ka 

ir noteikts teātra tips, uz kuru skatītāji 
nāk. Ir skaidrs, uz ko nenāk. Nenāk uz 
neinteresantu, garlaicīgu teātri. Un vis-
pār – teātris nav tikai viena vai otra izrā-
de. Teātris ir vieta. Skatītājam ir jāsa-
prot, ka teātris ir vieta, kurā viņš kaut ko 
var sagaidīt. Mūsu uzdevums ir nevis 
piedāvāt viņa gaidīto, bet likt domāt par 
to, ko viņš redz, un salīdzināt ar to, kas 
notiek tur, kur viņš dzīvo. Lai skatītājs 
interesētos par teātri ne kā par vieglu iz-
klaidi, bet vietu, kur viņam būtu intere-
santi – kur runā par lietām, kuras ir kaut 
kas vairāk nekā ģimenes drāmas.

Mēs sākām ar sabiedriski asām tē-
mām, jo tas bija mūsu kopējā dzīvē sa-
krājies un sasāpējis, bet teātrim līdz šim 
neatradās vieta nopietnai sarunai. Tur-
klāt ļoti svarīgi tēmai, kura pati par sevi 
vien vēl nav vērtība, atrast māksliniecis-

ko valodu, kas būtu adekvāta tam satu-
ram, kuru gribi pārraidīt. Šodien un šo-
dienas skatītājam. Es sociālas tēmas uz-
lūkoju kā iespēju, kas provocē jaunu va-
lodu Lietuvas teātrī. 

2014./ 2015. gada sezonā LNDT būs 
jubileja, un tās tēma būs mākslinieks un 
sabiedrība. Kāda ir mākslinieka loma un 
vieta šodienas sabiedrībā? Ko nozīmē 
būt māksliniekam sabiedrībā? Ar šo tē-
mu strādās spēcīgākie lietuviešu režiso-
ri. Mēs atklāsim sezonu ar Tomasa Man-
na Doktoru Faustu. Un gribam izveidot 
tādu izrādi, lai tā kļūtu par notikumu. 
Mūsdienīga teātra notikumu.

Man liekas, ka, domājot par sezonu, 
principiāli nepareizi ir sākt ar mārketin-
gu. Skaidrs, ka ir mārketinga gājieni, bet 
šos gājienus ir iespējams veikt ar māk-
slas darbiem. Mēs tā izdarījām ar Kated-
rāli. Mārketinga gājiens nozīmēja – pa-
ņemt hrestomātisku nacionālu darbu, 
piedāvāt to visanarhistiskākajam lietu-
viešu režisoram un jauniem aktieriem, 
un šādā savienojumā runāt par mūžī-
gām tēmām mūsdienīgā auditorijā. Tas 
nostrādāja. Bet tas nostrādāja šādā kom-
binācijā. Nevis paņemot Koršunovu un 
liekot viņam iestudēt komēdiju. Tam ne-
būtu nekādas jēgas. Mārketingam ir jā-
pieslēdzas mākslinieciskām idejām. Un 
nevis otrādi.

Mēs pārņēmām LNDT vadību divatā 
ar direktoru, un mums ir ļoti skaidri sa-

dalītas lomas – direktors nodarbojas ar 
administratīvi finansiālo pusi, bet man 
ir dotas simtprocentīgas tiesības veidot 
teātra repertuāru. Būvēt to, uzaicināt re-
žisorus. Kurus režisorus, kādam mate-
riālam – to saprast ir mans darbs. Teātra 
mākslinieciskais virziens pilnībā ir teāt-
ra mākslinieciskā vadītāja pārziņā.

Mans princips nav vienkārši uzaici-
nāt režisoru, lai viņš iestudē, ko grib. Tas 
ir dialogs par to, kas interesētu viņu un 
kas būtu svarīgs teātrim. Šobrīd notiek 
pārrunas ar izcilo poļu režisoru Kristi-
anu Lupu, un viņš lūdza palīdzēt sa-
prast, kāds materiāls būtu svarīgs šeit, 
Lietuvā. Bet Oskaram Koršunovam es 
piedāvāju iestudēt gan Izraidīšanu, gan 
Katedrāli. Tās nebija viņa idejas. Kated-
rāle Koršunova iestudējumā kļuva par 
tautas izrādi. 

Teātrim ir savi attīstības pakāpieni. 
Pirmais uzdevums bija izveidot teātra 
seju, piešķirt teātrim virzību un apvie-
not visus svarīgākos lietuviešu režisorus, 
lai viņi strādātu tieši LNDT. Šobrīd esmu 
izveidojis programmu pieciem gadiem, 
LNDT galvenie iestudējumi ir noteikti 
līdz 2015. gadam. Es skaidri zinu, kā te-
ātris attīstīsies. 6

 

1 Teātra Vēstnesis par to rakstījis 2013. gada I 
numurā.

Audronis Ļuga: “Izrādi Katedrāle mēs apzināti neveidojām kā mūsdienīgu klasiskas lugas revīziju, kā tas patīk Koršunovam.”  
Foto – Dmitrijs Matvejevs
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izmirstiet uz 
brīdi tradicio-
nālā psihofi-
zisko darbību 
un sarunu te-

ātra formulu – “uznāca aktieris, nolika 
zemē paklājiņu, un teātris varēja sāk-
ties”. Šādam teātrim – eksperimenta kār-
tā – vajadzētu kaut ko atņemt!

Priekšvēsture
Piemēram, balsi – šo elementārāko no 
cilvēku saziņas iespējām (starp citu – 
burtiski sekojot Staņislavska norādei, ka 
“labā teātrī” uz skatuves notiekošo sa-
pratīs arī skatītājs, ja aktieri būs aiz stik-
la sienas; un, lūk, Nīderlandē populārā 
Brāma Jansena Grupa šosezon apceļo 
prestižākos Eiropas teātra festivālus ar 
Augusta Strindberga Jūlijas jaunkundzi, 
kurā mīlas batāliju trio ievietots necaur-
sitamā stikla kubā, Strindbergam tik 
svarīgais lugas teksts nav sadzirdams, 
toties norises stikla zvērnīcā komentē 
radio diktors). Vai – vēl viena, prestižās 
Eiropas Jauno teātra realitāšu balvas 
laureātes Ketijas Mičelas Jūlijas jaun-
kundzes interpretācija, par kuru rakstī-
jām Teātra Vēstneša 1.numurā, – izrāde 
kā filmēšanas procesa fragments, kur 
dramatiskais, tiešais teātra notikums ir 
vien blakusiemesls fascinējošai vizuālās 
mākslas jeb kinematogrāfa atrakcijai.

Protams, tieksme kaut ko nebūt no-
laupīt “parastajam teātrim” nav jau-
nums, – absurda tēva, nobeliāta Semju-
ela Beketa 1957.gadā BBC radio pirmat-
skaņotā luga Laimīgās dienas, kurā dra-
maturgs ieraka savu varoni “zemes māti” 
Vinniju mēslu kaudzē un atņēma tai kus-
tību spējas, padarot to par runājošo gal-

vu, iespējams, ir zīmīgākais signāls, ka 
teātra izteiksme nedrīkst aprobežoties 
vien ar aktieri kā galveno teātra mediju. 
Beketu, protams, bija iedvesmojuši 20. 
gadsimta sākuma simbolisti – Moriss 
Māterlinks, par provi, kādu laiku uzskatī-
ja, ka viņa vissatriecošākais darbs teāt-
rim ir luga Aklie (1890), kuras darbība 
notiek absolūtā tumsā (turpinot Artūra 
Šopenhauera ideju par cilvēka bezspēcī-
bu likteņa/fātuma priekšā, paralēli top 
arī luga Nelūgtā, kurā Nāves figūra “ma-
terializējas” noslēpumaini biedējošos 
soļos, paralizējošos trokšņos aiz durvīm 
– šodien mēs teiktu, ka šāda teātra cen-
trālais personāžs ir fono- jeb audiospe-
cefekti). 20. gadsimta rītausmas simbo-
listu ideja par aktieri–marioneti, “mehā-
nisko cilvēku”, aktieri-dievklaunu rod 
dedzīgu atbalsi gan Gordona Kreiga vi-
zuālā supermarionešu teātra konceptā, 
gan Meierholda izstrādātajos biomehā-
nikas treniņos aktieru skološanai, – vār-
du sakot, tiek darīts viss, lai “cilvēks pa-
rastais” teātrī dominētu arvien niecīgā-
kās dozās. Jo psiholoģisko reakciju atpa-
zīstamība, teātra gajēju ērtā pašidentifi-
cēšanās – re, kur tādi paši, kā mēs! – tas 
taču ir tik mietpilsoniski. Nost ar teātri – 
spoguli, lai dzīvo teātris – palielināmais 
stikls vai, vēl labāk, greizo spoguļu defor-
mētās ilūzijas. Afekts kā efekts.

Šaubu nav – eksperimenti ar “tradi-
cionālā teātra” valodas skaldīšanu 
atomos bieži vien radījuši pārsteidzoši 
auglīgas intertekstuālās/interaktīvās iz-
pausmes – lai pieminam kaut pantomī-
mas uzplaukumu pēckara periodā, kad 
antīkā teātra formas elements kļuva par 
patstāvīgu cienījamu teātra žanru. 20. 
gadsimta modernās pantomīmas guru – 

Marsels Marso, Žans Luī Baro, polis Hen-
riks Tomaševskis, starp citu, arī 70. gados 
Eiropā patiesi slavenā amatieru trupa Rī-
gas pantomīma, kura varēja kļūt par vēl 
vienu profesionālu teātri Latvijā, līdzīgi 
kā tas notika ar leģendāro ēnu teātri La-
terna Magica Prāgā).

Vai teātra un modernā baleta sintēze 
subžanrā, ko Eiropā pazīst kā tanzdra-
ma – saprotams, divu galveno 20. gad-
simta otras puses dejdrāmas priesterie-
ņu – ģeniālās Pīnas Baušas un talantīgās 
Sašas Valcas dēļ.

Teātra avangarda eksperimenti līdzi-
nās putnu migrācijai – te tie bija, trokš-
ņoja, bet vairs nav, atliek gaidīt atkal!

Visradikālākais novatorisms bieži iz-
rādās labi piemirsts vecais. Vai tad nav 
zīmīgi, ka 20. gadsimta visizcilākais ba-
letdejotājs Mihails Barišņikovs sapņo 
spēlēt dramatiskajā teātrī (un jau trešo 
reizi dara to – kaut vai šogad kopā ar Vi-
lemu Defo un Bobu Vilsonu realizēto Da-
niila Harmsa īsprozas virteni Mančeste-
ras festivāla producētajā izrādē Vecene).

Man ir stipras aizdomas, ka kopš re-
nesanses cilvēka Džona Keidža (1912 – 
1992) dižo mākslas žanru saprecināša-
nas laikiem, šiem žilbinošajiem, bieži – 
ārpus cilvēka fizisko iespēju domāja-
mām robežām esošajiem dejas/kustī-
bas/skaņu/klusuma eksperimentiem, 
kurus komponists veica kopīgi ar dzīves 
un radošās darbības partneri Mersu Ka-
ningemu un viņa baleta/teātra/sporta 
trupu, abu “krustdēls” Roberts Vilsons, 
gluži kā viņa vārda brālis Lepāžs, ir uz-
skatāmākie teātra režisori, kas nodarbo-
jas ar visbrīnišķīgāko “lietu” pasaulē – 
viņi atrod jaunas balsis senām mākslas 
formām. Vilsons – neatkārtojami unikā-

TEĀTRIS CILVĒKIEM. 
BEZ CILVĒKIEM

Ārzemju teātris

NORMUNDS NAUMANIS

Heinera Gēbela performance “Štiftera lietas”
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museé des phrases, 2004, arhisarežģīta 
mūzikas, teātra un video simbioze vai Es 
piegāju namam, bet tajā neiegāju/ I went 
to the house but did not enter, virtuozā 
noskaņu gleznā ar leģendārā Hilliard 
Ensemble piedalīšanos, 2008) teatrālās 
celtnes centrā tomēr bija cilvēks – aktie-
ris, mīmists vai mūziķis ar savu instru-
mentu vai balsi, tad Štiftera lietas tiešām 
ir radikāls žests. Cilvēku nav vispār. Stun-
du skatītājs vēros ārkārtā darbīgu pasau-
li pirms cilvēka klātbūtnes. Gēbels res-
taurē savas atmiņas par reiz izlasītu grā-
matu – austriešu rakstnieka Augusta Štif-
tera eseju par vecvectēva ādas portfeli, 
kurā viņš atrod izjūtu aprakstu par kādu 
braucienu cauri mežam stipras lietus gā-
zes laikā. Brauciens bijis baiss un vien-
laikus fascinējoši aizraujošs, pat brīnu-
mains. Bailēs no tumsas egles sāk atgā-
dināt te zaļas lustras, te pīķus, kas gatavi 
cirst, – cilvēka svētsvinīgā bijība visvare-

nās dabas stihiju priekšā ir iracionāla un 
to nav iespējami kontrolēt. Gēbels sacer 
vārda burtiskajā nozīmē poētisku telpu, 
kurā nemājo neviena dzīva radība, ja par 
dzīvu vien neuzskatām pašu dabu vis-
riņķī. Štiftera lietas ir (post)apokaliptiska 
vīzija, kas demonstrē dabas pašpietieka-
mības spēku un cilvēks, kā izrādās, tur ir 
sīka nenozīmīga detaļa. Labākajā gadī-
jumā – vērotājs (izrādes skatītājs). 

Daba ir visurklātesoša un pārlaicīga 
– tāpēc necentieties izdibināt, kad un 
kur notiek šīs izrādes darbība. Pasaule 
pirms vai pēc cilvēces. Un sajūta nemaz 
nav katastrofāla, vai ziniet.

Kas tad ir aktieri šajā izrādē? Klavie-
res, pianolas, klavesīni, kas kā zaldātiņi 
rindā gaida katrs savu “iznācienu” – sa-

vu iespēju paust balsis. To ir daudz. Kla-
vieres ir izģērbtas kailas – viss spēles me-
hānisms ir redzams. Un notiek brīnums 
– šis klavieru, pianīnu, klavesīnu orķes-
tris sāk muzicēt, sarunāties. Koki, māko-
ņi, miglas palagi – viss te kust un ņemas. 
Trokšņo, saspēlējas, rotaļājas, aizvaino-
jas, klusē, dudina, klaigā, dārd, grabinās, 
čukst, iegārdzas – brīnies vien, cilvēk, uz 
ko ir spējīgi instrumenti un skatuves de-
kora “nedzīvie” priekšmeti. Ierakstā kā 
nolemtības spriedums cilvēcei skan 
franču kultūrfilosofa Kloda Levī Strosa 
vārdi: cilvēks 21. gadsimtā var zaudēt 
spēju brīnīties, ja turpinās uzskatīt, ka 
pasaule ir zinātniski izpētīta (izpētā-
ma?). Cilvēku apziņa saplūst ar dzīvnie-
ku instinktiem – ecce homo! Levī Stro-
sam tiek jautāts: “Ar ko jūs vēlētos pava-
dīt pēdējo vakaru savā dzīvē?” Atbilde 
skan: „No cilvēkiem – ne ar vienu.” Pro-
tams, tas ir tikai viens gadījums. Gēbela 

plāns ir viltīgāks – viņš acīmredzami de-
monstrē patreizējās kultūrsituācijas uz-
skatāmu ilustrāciju – post-postmoder-
nisma krīzi post-postindustriālā sabied-
rībā – lūk, tāpēc nav cilvēku, bet “viss ta-
ču notiek!” Vienkāršiem vārdiem runā-
jot, – lūk, jūs esat miris mežā, bet jūsu ai-
fons un aipods turpina dzīvot no jums 
neatkarīgu, bet jūsējo dzīvi! Nevis jums 
pieder mehānisms, bet jūs piederat tam.

Mūzika spēlē, bet no baseiniem ve-
ļas kristālbalti miglas vāli. Gandrīz kā 
Čehovam – klavieres turpina spēlēt, bla-
kusistabā spēlē kauliņus, bet Konstan-
tīns Trepļevs nošāvies. Viņš, kas reiz sa-
vā nākotnes teātra lugā sapņoja par ko-
pējo pasaules dvēseli. Tukši, tukši, tukši, 
auksti, auksti, auksti… 6

lu un absolūti jaunu stilu operas vizuāli-
zācijai – režijai teātrī, turklāt adekvātu, 
netraumējošu mūzikai (vienīgais reži-
sors, kam tas ir izdevies 20./21. gadsim-
tā), savukārt Lepāžs tik izsmalcināti sin-
tezējis dramatisko teātri ar šovindustri-
ju, nepazemojot teātri kā “nopietna sa-
tura izteiksmes formu”, ka, piemēra pēc, 
viņa Lasvegasas Cirque du Soleil uzve-
dumos skatītāji piedzīvo katarsi, kādu 
ceram sagaidīt dramatiskajā uzvedumā. 
Bet te – cirks!

Tomēr Vilsons un Lepāžs kā industri-
ālas vienības, kā režisori–fabrikas ar 
daudzmiljonu apgrozījumu, kā oriģināli 
brendi no teātra avangarda pārceļojuši 
teātra meinstrīmā, pamatstraumē – ne 
velti viņu formālo adeptu, sekotāju, imi-
tatoru skaits sniedzas simtos. Un arvien 
bīstamāk piezogas risks – drīz būs grūti 
atšķirt oriģinālu no pakaļdarinājuma.

Gēbela lieta
Taču allažiņ gadās arī kāds nomaļus stā-
vošais savdabis, kurš neiekļaujas nekā-
dās definīcijās, vismaz ne pagaidām. 

No–man show – tā Ņujorkas The Vil-
lage Voice apskatnieks asprātīgi nodēvē-
jis vācu komponista un teātra režisora 
Heinera Gēbela (Heiner Goebels, 1952) 
performanci Štiftera lietas/Stifters Dinge. 
Tas ir dramatiskais teātris… bez aktie-
riem, bez cilvēkiem (neskaitot, sapro-
tams, ap 30 cilvēku komandu, kas pirms 
izrādes un aizskatuvē šo “mašīnu/verķi” 
apkalpo). Dārgo, tehniski komplicētas 
uzbūves izrādi producējuši Theatre Vidy 
Lausanne kopā ar Theatre & Media-Nan-
terre Paris, Schauspielfrankfurt, Berliner 
Festspiele – Spielzeit Europa, Grand The-
atre Luxembourg, Londonas artangel un 
Teatro Stabile Turino, – vesela armija Ei-
ropas kultūras institūciju. Štiftera lietas 
ir teatrāla brīnumu lādīte, manta, kas 
kopš 2007. gada dzīvo savu diezgan in-
tensīvo ceļojošā teatrālā notikuma dzīvi, 
turklāt tā nav sastingusi “lieta sevī”, bet 
gan projekts, kas nepārtraukti attīstās. 
Ne tāpēc, ka komponists Gēbels sacerē-
tu savam muzikālajam opusam arvien 
jaunas skaņu un trokšņu epizodes, kaut 
gan cilvēkam, kurš 80. gados daudz sa-
darbojies ar dramaturgu Haineru Mille-
ru tāds “pēcapstrādes”, tekstu un muzi-
kālās partitūras papildināšanas paņē-
miens nebūtu nekas pārsteidzošs. Gē-
bels, kurš patlaban ir vācu kultūravan-
garda epicentra, slavenās Rūras triennā-
les kurators, rūpīgi seko izrādes Štiftera 
lietas ceļojumiem un kā pedantisks 
saimnieks uzpasē, lai tehniskā ziņā tā 
nebuksētu. Jo gadījums ir īpašs – uz ska-
tuves tiešām nav neviena dzīva cilvēka, 
neskaitot pāris skatuves strādnieku, kas 
pustumsā visu šo uzparikti “palaiž gai-
sā”, ieberot smiltis trīs baseinveida re-
zervuāros un tad piepildot tos ar ūdeni.

Ja Gēbela citos nonkonformistiska-
jos teātra instalāciju paraugos (Haširiga-
ki/Hashirigaki, – Ģertrūdes Šteinas teks-
tu apvienojums ar japāņu no/kabuki te-
ātri, Eraritžaritžaka/ Eraritjaritjaka – 

TEĀTRA AVANGARDA 
EKSPERIMENTI LĪDZINĀS PUTNU 

MIGRĀCIJAI

Necentieties izdibināt, kad un kur notiek izrādes Štiftera lietas darbība. Pasaule pirms 
vai pēc cilvēces. Publicitātes foto
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ans Fabrs ir multi-
mākslinieks – skulp-
tors, rakstnieks, reži-
sors, horeogrāfs, 
gleznotājs. Viņš no-

darbojas ar visu, kas palīdz atklāt cilvē-
ka zemapziņas dzīles, dara to bez iz-
skaistinājuma un negrasās lūgt piedoša-
nu. 55 gadus vecajam māksliniekam 
piemīt gandrīz vai pārcilvēciskas darba 
spējas, savas vairāk nekā 30 gadus ilgās 
karjeras laikā viņš izraisījis asu polemi-
ku, vai uz skatuves drīkst rādīt kailumu, 
erotiku, cietsirdību, vardarbību, un sa-
šķēlis skatītājus un kritiķus bezierunu 
pielūdzējos un kategoriskos noliedzē-
jos.

Viņš iestudējis pāri par 30 izrādēm 
un performancēm, vismaz tikpat daudz 
bijis viņa personālizstāžu. Viņš ir pastā-
vīgs Aviņonas festivāla un Venēcijas 
biennāles dalībnieks, viņa darbi jau ta-
gad iekļuvuši Briseles Karaliskā Senās 
mākslas muzeja fondos, Amerikā un Ei-
ropā nepārtraukti notiek viņa viesizrā-
des.

Mūsu saruna notiek viņa „mājās” – 
teātra Trobleyn virtuvē (Jāpiebilst, ka te-
ātrim viņš devis savas mātes pirmslaulī-
bu uzvārdu, kas tulkojumā nozīmē Uzti-
camā). Uz sienas ir ar cūkas asinīm raks-
tīta „ēdienkarte”, kurā piedāvāta sviest-
maize ar nogrieztu kreisās rokas pirkstu. 
Ir arī citi piedāvājumi.

Tatjana Dipona: – Austrumeiropā 
labāk zināms ir jūsu vārds, nekā rado-

šā darba būtība vai mākslas filozofija. 
Kādas tēmas jūs saista?
Jans Fabrs: – Manu darbu objekti un si-
žeti ir mizanscēnas, vizuālā māksla, ma-
ni rakstu darbi, skulptūras un… cilvēka 
ķermenis. Pirmkārt, cilvēka ķermenis, 
otrkārt – tā pārvērtības, treškārt – nāves 
slavinājums.

Šogad ir Riharda Vāgnera 200. jubi-
leja. Kāda ir jūsu attieksme pret Vāgne-

ru?
Viņš ir man ļoti nozīmīgs kompo-

nists, es viņu dievinu kopš bērnības. 
Vāgnera mūzikas kaisle ir satriecoša un 
vienreizēja. Turklāt viņš pirmais apvie-
noja uz skatuves tēlotāju mākslu, gais-
mu, kostīmus, aktierspēli. Teātrī katrai 
uzveduma sastāvdaļai ir sava valoda, iz-
teiksmība un dziļums. Teātra maģija ro-
das to savienojumā.

Jūsu pēdējā izrāde Draudzības tra-
ģēdija (The Tragedy of Friendship) vel-
tīta Vāgnera un Nīčes attiecībām. Es 
gan tur draudzību nesaskatīju, tikai 
traģēdiju un naidu. Kāpēc jūs likāt tā-
dus uzsvarus?

Es gribēju parādīt konfliktu, pretru-
nu starp filozofu un mākslinieku. It kā 
katrs nestu sevī daļiņu no otra, it kā 
starp viņiem būtu dubultspogulis, kurā 
raudzīties ir vienlaikus nepanesami un 
vilinoši. Mākslinieks palaikam vēlas būt 
filozofs – arī Vāgners gribēja sajust sevī 
Nīčes domas spēku. Savukārt Nīče, kas 
drusku rakstīja mūziku, paliekot otršķi-
rīgo komponistu rindās, sapņoja būt par 
īstenu mākslinieku. Savā ziņā arī man 
nav sveša šāda spoguļošanās ar izrādes 
autoru, esejistu Stefanu Hertmansu. Es 
biju vizuāls mākslinieks, viņš – filozofs. 
Savā ziņā tā ir tā paša konflikta meta-
morfoze. 

Izrādē Vāgnera mūzikas praktiski 
nav. Mūziku sacerējis mūsdienu vācu 
komponists Morics Egerts. Kā radās šā-
da ideja?

METAMORFOZES 
EŅĢELIS

TATJANA DIPONA

Saruna ar beļģu multimākslinieku Janu Fabru

Ārzemju teātris

Jans Fabrs: “Man ir sajūta, ka spēju 
mainīt pasauli”
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Dubultspogulis, kurā raudzīties ir vienlaikus nepanesami un vilinoši. Draudzības traģēdija, 2013. Publicitātes foto



82   TEĀTRA VĒSTNESIS 2013/II

Tāpēc, ka man svarīga ir ne tikai Vāg-
nera mūzika. Man – kā lai to formulē? – 
svarīgs ir Vāgnera mūzikas tēls, simboli-
ka, paša komponista pasaule, viņa valo-
da, leģendas un mīti. Pats galvenais man 
bija ar savas mākslas izteiksmes līdzek-
ļiem izteikt Vāgnera mūzikas spēcīgās, 
gandrīz vai neprātīgās kaislības. Palai-
kam tās uzrunā spēcīgāk, nekā pati mū-
zika. Dramatiskā darbība ir savērpta ap 
Vāgnera trīspadsmit operām, to vizuāla-
jā traktējumā saskatāmi viņa izrāžu ti-
piskie atribūti – gulbji, zobeni, kuģi un 
buras. Izrāde ir radīta no detaļām un 
asociācijām. Tajā piedalās tikai divi 
operdziedoņi, pārējie ir performatori.

Kāpēc tur ir tik daudz cietsirdības? 
Sievietes sit, piesmej, sakropļo. Visi vī-
rieši ir zaldāti ar zobeniem un ķiverēm, 
savā ziņā agresori.

Tāpēc, ka tas viss ir Vāgnera darbu 
serdē. Piesmiešanas aina ir no Rienci – 
mazāk zināmas Vāgnera jaunības ope-
ras. Tā ir opera par cietsirdību un var-
darbību. Un tajā pašā laikā man tā ir arī 
mīlestības metafora, jo vairums vīriešu 
ir izvarojuši sievieti kaut vai tikai iztēlē. 
Lai cik tas neliktos dīvaini – vardarbība 
man ir mīlestības metafora.

Draudzības traģēdijā sievietes ir ska-
tītas, protams, ar manām vīrieša acīm 
kā skaistākās un kareivīgākās būtnes pa-
saulē. Tās iemieso tīrību, jaunavību, mā-
tišķumu. Tāpēc manā izrādē sievietes ir 
nozīmīgāki tēli par vīriešiem. Un tieši vi-
ņas, nepazīstamās, vārdā nenosauktās, 
finālā pārspēs divus kultūras ģēnijus.

Jūsu darbos ir daudz sāpju un cie-
šanu. Vai jūs nomoka ārpasaules cieša-
nas vai paša pārdzīvojumi?

Sāpes? Iespējams, es bieži jūtu pozi-
tīvu niknumu tāpēc, ka esmu… viens. Ir 
ļoti svarīgi nelaist zudumā šo niknumu, 
pretenzijas pret pasauli, citādi nav ie-
spējams būt māksliniekam. Kad esmu 
nikns, es šaubos, meklēju, iekaroju, un 
man ir sajūta, ka spēju mainīt pasauli. 
Man māksla ir protesta un iebildes for-
ma. Es radu savu pasauli, kas ir realitā-
tes kontrasts, es vēršu savu darbu pret 
vispārpieņemto cinismu, aizstāvu cilvē-
ka dabas skaistumu un trauslumu. Es-
mu to darījis, būdams pavisam jauns 
mākslinieks.

Jūs esat nikns arī uz tradīcijām?
Nē, kategoriski – nē. Es uzskatu, ka 

patiess avangards var izaugt tikai no tra-
dīcijas. Es ieguvu lielisku izglītību 
Antverpenes Mākslas akadēmijā, es uz-
augu ar klasisko glezniecību. Vēlāk es sa-
pratu, cik spēcīgas saknes manā mākslā 
stiepjas no Rubensa, Vandeika, Bosha. 
Visu manu literāro un teātra darbu pa-
matā ir klasika – piemēram, grieķu tra-
ģēdija. Grieķu sabiedrība, tāpat kā grie-
ķu traģēdija, atradās nepārtrauktā kara 
stāvoklī. Mēs dzīvojam sabiedrībā, kurā 
uzskata, ka jebkurai problēmai noteikti 
ir risinājums. Grieķu sabiedrībā konflik-
tam bija ļoti liela nozīme, varētu teikt, 
ka tad konflikts tika cildināts. Mani inte-
resē tieši šis konflikta moments, eksistē-

šana uz naža asmens.
Un tāpēc es trenēju savus aktierus, 

dejotājus, performatorus gan fiziski, gan 
psiholoģiski. Jāzina, kas notiek paša ķer-
menī, jājūt katra iekšējā orgāna pulss, 
lai varētu „spēlēt” ar savām sāpēm, ar 
patiesu saspringumu, lai varētu būt kā 
kā tilts starp īstu skatuves darbību un 
aktierspēli.

Jūs mēdz dēvēt par „bezcerības bru-
ņinieku” un „skaistuma cīnītāju”. Kā 
jūs izprotat šos epitetus?

Bruņinieks iemieso romantiskā tais-
nības, vājo un noniecināto aizstāvja ide-
ju. Ja tu esi mākslinieks, tu vienmēr esi 
bezcerības bruņinieks. Flāmu valodā ir 
vārds wanhoop – tas apzīmē vēlmi pa-
darīt pasauli labāku, taisnīgāku un – arī 
nolemtību neveiksmei. Neveiksme, zi-
nāms, ir ļoti svarīga katram mākslinie-
kam. Neveiksmju man ir bijis daudz vai-
rāk, nekā veiksmju…

Kas attiecas uz „skaistuma cīnītā-
jiem”, šo epitetu es adresētu saviem per-
formatoriem. Ja piecus gadus pa asto-
ņām stundām dienā – un reizēm arī il-
gāk! – tu trenējies un īsteno Jana Fabra 
idejas, tu esi pelnījis „skaistuma cīnītā-
ja” titulu. „Skaistuma cīnītājs” nav vien-
kārši aktieris vai dejotājs, viņš pilnībā 
apguvis aktiermeistarību, studē mākslas 
teorijas, viņš ir akrobāts un vingrotājs, 
viņš ir „saindējies” ar visdažādākajiem 
izteiksmes līdzekļiem. Savā teātra labo-
ratorijā mēs strādājam kopā ar medi-
ķiem, lai pētītu cilvēka ķermeņa iespēju 

robežas. Mani aktieri nepārtraukti in-
spicē savu ķermeni, savu dvēseli un sa-
vu personisko mērķi mākslā. Tas tad arī 
ir 21. gadsimta performators… Mani 
darbi runā par skaistumu, kuram nav 
naudas vērtības, par cilvēka ķermeņa 
skaistumu, par tā spēku un vārumu.

Kā jūs strādājat ar saviem perfor-
matoriem – ar mīlestību vai pātagu? 

Ar mīlošu pātagu. Es izvēlos cilvē-
kus, kas ļoti nopietni izturas pret savu 
darbu. Nekad nesaku saviem aktieriem: 
„Dari to, dari šito!” Viss izaug tikai no 
kopīgiem meklējumiem. Un tomēr es 
uzskatu sevi par diktatoru, kas iedveš 
aktieriem un dejotājiem sajūtu, ka viņi 
visu rada paši.

Kas ir jūsu dzenulis, radot izrādi?
Ziņkārība! Es vispirms ļoti daudz zī-

mēju, sarakstu milzumu tekstu, izdo-
māju modeļus un sataisu maketus. Es 
vienmēr ļoti gatavojos darbam, bet, sā-
kot strādāt ar aktieri uz skatuves, es ne-
zinu NEKO. Es uzticos savu performato-

ru psihiskajam un fizioloģiskajam inte-
lektam, viņu mentalitātei. Viņi ir tie, kas 
iededz sauli, un es nekad nezinu, kas tur 
galu galā iznāks.

Jūsu izrādēs ir tik daudz fizioloģis-
ka ekshibicionisma: asinis, urīns, 
sviedri, asaras… Arī tas ir skaistums?

Tas attiecas uz cilvēka ķermeņa 
skaistumu un neaizsargātību. Mēs dzī-
vojam sabiedrībā, kurā sievietes tiek 
pārliecinātas, ka menstruācija ir neglīta 
un netīra, kaut arī visi zina, ka tā ir cilvē-
ces auglības zīme. Sabiedrība manipulē 
ar cilvēka ķermeni tādā pakāpē, ka ar to 
nedrīkst samierināties. Paskatieties 
sporta reklāmas: sportisti nesvīst un ne-
ož. Sviedri kļuvuši par kaut ko pretīgu 
un aizliedzamu. Savos darbos es slavinu 
jebkuru cilvēka ķermenisko izpausmi kā 
viņa skaistuma, pozitīvisma un neaiz-
sargātības zīmi. Es esmu beļģis, mūsu 
nācijas simbols ir čurājošais puisēns. 
(Smejas.) Viņš nevienu nešokē. Neaiz-
mirsīsim, ka Rembranta laikos Beļģijā 
un Holandē čuras izmantoja veļas maz-
gāšanai. Tagad, kad čurā, tu esi pretīgs, 
kad guli – nelabi od… Savās izrādēs es 
daudz vairāk runāju par mūsdienu sa-
biedrības cinismu, nekā par sevi pašu. 
Sabiedrībai un masu informācijas lī-
dzekļiem par spīti, es pieņemu cilvēka 
ķermeni tādu, kāds tas ir – skaists un vā-
rīgs, vājš un spēcīgs.

Kāda nozīme jūsu mākslā ir asi-
nīm?

Pirmoreiz es izmantoju savas asinis, 

kad man bija kādi 17 vai 18 gadi, pēc flā-
mu glezniecības meistaru izstādes Bri-
gē. Es ar nazi sev iegriezu, lai varētu 
rakstīt un zīmēt ar asinīm. Es nebiju 
pirmatklājējs, tā ir sena flāmu meistaru 
tradīcija! Cilvēka vai dzīvnieka asinis iz-
mantoja, piemēram, lai panāktu piesāti-
nāti brūnu toni eļļas krāsām. Bet sa-
smalcinātu cilvēka kaulu lietoja, lai toni 
padarītu gaišāku. Vispār asinis iespē-
jams analizēt ļoti dažādi: no bioloģijas, 
filozofijas, psiholoģijas viedokļa. 

Es 30 gadus zīmēju ar asinīm. Ziniet, 
reizēm es skatos spogulī uz savu seju un 
uzdodu jautājumu: „Kāda jēga tavai 
ādai, tavām asinīm?” Un meklēju atbil-
di, pagaidām tikai meklēju… Esmu glez-
nojis arī ar savām asarām, spermu.

Kā jūs domājat – psiholoģiskais te-
ātris vēl ir dzīvs?

Es uzskatu, ka mūsdienu Eiropā 95 
procenti ir psiholoģiskais teātris. Tas ir 
dzīvs, un tam ir jādzīvo. Bet mani tas ne-
interesē. Es savos darbos pilnīgi atsakos 

ES ESMU BEĻĢIS, MŪSU NĀCIJAS 
SIMBOLS IR ČURĀJOŠAIS PUISĒNS. 

VIŅŠ NEVIENU NEŠOKĒ
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no psiholoģijas. Mana teātra pamatā ir 
gudra fizioloģija. Mans teātris ir pilnīgs 
pretstats tiem 95 procentiem. Vajadzīgs 
teātris visādām gaumēm.

Šajā sezonā jūs atjaunojāt divus 80. 
gadu iestudējumus – Neprātīgā teātra 
vara (Le pouvoir folies théâtrales) un 
Teātris, kāds tas varētu būt… (C’est du 
théâtre comme c’était à espère…). Kā-
dēļ?

Tās ir divas performances, viena no 
tām ilgst astoņas, otra – četras stundas. 
Savulaik tās trupai bija ļoti nozīmīgas, 
un producents jau sen rosināja tās at-
jaunot. Pirms dažiem gadiem es uzsāku 
darbu pie projekta, kas ilgs 24 stundas 
un arī būs saistīts ar grieķu traģēdiju. Va-
jadzēja apmācīt jaunās paaudzes aktie-
rus, dejotājus un performatorus, un mēs 
atjaunojām šīs izrādes treniņam. Nu jau 
gandrīz gadu braukājam ar tām pa visu 
pasauli un visur sastopam labvēlīgu re-
akciju. Izrādes ir it kā ieguvušas lielāku 
spēku. Dzīve ir mainījusies, ātrums ir 
cits. Tagad viss notiek ļoti strauji, šajā 
ritmā mēs acīmredzot esam labāk sa-
protami. Šie divi senie iestudējumi ļāva 
paraudzīties uz tagadni nedaudz citā-
dāk. Man ļoti patīk tas, ko dēvē par sim-
plexity (vienkāršā sarežģītība). Tieši tā li-
ka man padziļināt Draudzības traģēdi-
jas tēmu un pievērsties 24 stundu iestu-
dējumam.

Ko jūsu mākslā nozīmē dzīvnieku 
ķermeņi?

Es dievinu dzīvniekus, un kopš bēr-
nības esmu to ielenkumā. Mums bija 
trīs suņi, trīs kaķi, zivtiņas, divi baloži, 
čūska un bruņurupucis. Kad balodis 
baznīcas zvanu tornī savainojās, mēs vi-
ņu ārstējām, dzirdījām ar pienu. Manā 
atmiņā kā iegrebts skats – dūja dus mū-
su kaķim uz muguras. Mēs ar vecākiem 
gājām uz zooloģisko dārzu, lai skicētu 
dzīvniekus un cilvēkus, kas uz viņiem 

skatās. Dzīvnieki ir labākie dziednieki 
un filozofi. Protams, uz skatuves tie sim-
bolizē kaut ko cilvēkam pretišķīgu: ja 
cilvēks pārstāv civilizāciju, izglītību, tad 
dzīvnieki – instinktus un intuīciju, vi-
ņiem ir savas attiecības ar laiku un tel-
pu. Mani vienmēr ir intriģējusi un saistī-
jusi šī atšķirība. 

Arī kukaiņi ir manos meklējumos, 

man tie šķiet kā tilts starp dzīvību un 
nāvi, vissenāko atmiņu simbols. Izpil-
dot karalienes Paulas pasūtījumu, es 
vairākus gadus vācu vaboles, pēc tam 
īpašā tehnikā pārklāju ar tām Karaļa 
pils Ledus zāles griestus Briselē. Rezul-
tāts bija iespaidīgs, gluži kā dzīvs ma-
lahīts. 

Šogad Briselē Karaliskajā Senās 
mākslas muzejā notika jūsu pašportre-
tu izstāde.

Gleznojot pašportretu, ir sajūta, ka 
radi kaut ko pavisam citu un vienlaikus 
noārdi pats savu masku. Arī tās ir Jana 
Fabra metamorfozes: Fabrs – klauns, 
Fabrs – sātans, Fabrs – domātājs, Fabrs – 
karalis, Fabrs – lāzerstars. Vecmeistari 
bieži vien gleznoja savus pašportretus, 

sevišķi novecojot – grumbas, ādas vītu-
mu… Rembrants, teiksim.

Vai tiesa, ka jūs esat vienīgais dzī-
vais tēlnieks, kura darbi izstādīti Luv-
rā?

Jā, es biju pirmais no dzīvajiem. Iz-
stādi Metamorfozes eņģelis apmeklēja 
vairāk nekā miljons skatītāju. Es tai strā-
dāju divus gadus un katru ceturtdienu 
un piektdienu braucu uz Parīzi.

Luvrā mēs izveidojām dialogu starp 
maniem darbiem un vecmeistariem. 
Tas arī ir veids, kā atdot viņiem godu. Tu 
sastingsti pie Hieronīma Bosha audekla 
un atrodi tajā tik daudz avangarda, mo-
dernisma, tik daudz subjektīvisma un 
iztēles… krietni vairāk, nekā mūsdienu 
teātrī. Tā ir mana dvēseles barība. Atklā-
ti sakot, es nesacenšos ar saviem kolē-
ģiem. Es sacenšos ar Hieronīmu Boshu.

Jūs ciešot no bezmiega.
Lielākoties es zīmēju un rakstu nak-

tī. Tas ir brīnumains laiks strādāšanai, tā 
ir satriecoša un auglīga radošā vientulī-
ba. Laiks, kad „pūces” jau aizmigušas, 
bet „cīruļi” vēl nav cēlušies. Zilā stunda, 
mijkrēslis. Man tikko iznāca grāmata 
The Hour Blue. Man vispār patīk zilā 
krāsa, es pat rakstu un zīmēju tikai ar zi-
lu lodīšu pildspalvu.

Vienā no grāmatām jūs rakstījāt, ka 
uzskatāt savu mākslu par sagatavoša-
nos nāvei, un tā tas esot kopš agras jau-
nības. Kāpēc?

Kopš mazām dienām es esmu apzi-
nājies nenovēršamo nāves apdraudē-

jumu. Divreiz esmu bijis komā, zaudē-
jis mazo brāli… Man liekas, ka mūsu 
civilizācijā nāve ir aizliegta, noklusēta. 
Kā māksliniekam man ir iekšēja nepie-
ciešamība izvilkt virspusē to, ko mēs 
sevī nogremdējam, un iedvest sajūtu, 
ka spēsim kļūt par kaut ko citu pēc nā-
ves. Ja nāve ir neatvairāma, tad kāpēc 
gan to apzināti nemeklēt? Es nerunāju 
par pašnāvību, saprotams. Es, piemē-
ram, nogalinu sevi savai mākslai, jo es 
tajā dzīvoju. Man liekas, ka manis radī-
tais – tā ir mana nemirstība. Jo ikvienā 
darbā – izrādē, skulptūrā, gleznā, grā-
matā – es esmu atstājis daļiņu savas 
ādas, savas asins, un, atklādams to, es 
uzvaru nāvi, vienlaikus pats tai tuvoda-
mies. 6

kopš mazām dienām es esmu apzinājies nenovēršamo nāves apdraudējumu. 
Gatavošanās nāvei, 2010. Publicitātes foto

ES RADU SAVU PASAULI, KAS IR 
REALITĀTES KONTRASTS, ES 

VĒRŠU SAVU DARBU PRET 
VISPĀRPIEŅEMTO CINISMU, 
AIZSTĀVU CILVĒKA DABAS 

SKAISTUMU UN TRAUSLUMU
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ĪRU PUISIS AR 
ŠEKSPĪRU AZOTĒ

Makbets Mančestras Starptautiskajā mākslas festivālā

GUNA ZELTIŅA

ru izcelsmes aktieris un re-
žisors Kenets Branags 
(Branagh, 1960) jeb Brana 
(kā šis uzvārds tiek latvis-
kots tagad) neapšaubāmi 
ir viens no pazīstamāka-
jiem Šekspīra interpretiem 
mūsdienu teātrī un kino. 

Šovasar Mančestras Starptautiskajā 
mākslas festivālā pirmizrādītais Mak-
bets ir divdesmit piektais Šekspīrs viņa 
iestudējumu un filmu versiju kontā. Pa-
saules ekrānus savulaik pārstaigājusi 
gan Branas Henrija V kino versija, gan 
Liela brēka, maza vilna ar režisoru pašu 
Benedikta un Emmu Tompsoni Beatri-
čes lomās, gan citas režisora filmas. Lon-
donas Olimpisko spēļu atklāšanas cere-
monijā viņš daudzus pārsteidza ar Kali-
bana runu no Šekspīra lugas Vētra. Pie-
cu Zelta globusu un citu prēmiju lau-
reāts Brana 2012. gada nogalē tika ie-
celts bruņinieku kārtā un atzinās, ka 
Bekingemas pilī piedzīvojis milzu saviļ-
ņojumu. Taču rudmatainā „īru brīnum-
bērna” ceļā uz panākumiem un karalie-
nes bruņinieka godu nav trūcis arī ērkš-
ķu un akmeņu (nu, labi, akmentiņu!).

sīkstais belFāstas ieDziMtais
Kenets Brana, vidējais no trim bērniem 
amatnieku protestantu ģimenē, dzimis 
un uzaudzis Belfāstā, Ziemeļīrijā. Kad 
Kenam bija deviņi gadi, ģimene pārcē-
lās uz Berkšīru Anglijā, lai paglābtos no 

nemieriem. Jau skolas gados viņš apgu-
va angļu akcentu, lai izvairītos no sko-
lasbiedru izsmiekla un terorizēšanas. 
Taču arī šodien slavenais aktieris neno-
liedz savu „īru mantojumu”, uzsverot, ka 
joprojām jūtas kā īrs un Belfāstu patībā 
un identitātes apziņā nav iespējams iz-
ravēt. Teātri viņš sācis spēlēt jau skolā, 
pēc tam izglītojies Karaliskajā Dramatis-
kās mākslas akadēmijā.

Apvienotajā karalistē viņš izpelnījās 
ievērību kā viens no britu aktieru „jaunā 
viļņa” pārstāvjiem – līdzās  Fionai Šovai, 
kas arī ir kļuvusi par atzītu Šekspīra in-
terpreti, un citiem. Jau 1984. gadā Brana 
spēlē titullomu lugas Henrijs V uzvedu-
mā Karaliskajā Šekspīra trupā Adriana 
Noubla režijā. Izrāde gūst lielus panāku-
mus, un šis iestudējums arī veido pama-
tu Branas filmas versijai 1989. gadā. Ko-
pā ar Deividu Perfitu Brana nodibina 
Renesanses teātra trupu (Renaissance 
Theatre Company, 1987), kur viņš veik-
smīgi iestudē gan Romeo un Džuljetu, 
spēlējot Romeo, gan Divpadsmito nakti. 
Sadarbībā ar Birmingemas Repertuāra 
teātri šī trupa īsteno projektu Ceļojošais 
Renesanses Šekspīrs (Renaissance Sha-
kespeare on the Road, 1988), kur tiek uz-
vestas trīs britu klasiķa lugas. Šajā pro-
jektā kā režisore debitē pazīstamā aktri-
se Džūdija Denča ar Liela brēka, maza 
vilna iestudējumu, kur Kenets Brana ir 
Benedikts, bet ievērojamais aktieris De-
reks Džekobi režisē Hamletu ar Branu 

titullomā. Šis aktiera darbs no kritiķu 
puses tiek uztverts pretrunīgi, to nesau-
dzīgi salīdzinot ar līdzšinējo slaveno 
Hamleta interpretu sniegumu. Branam 
nākas lasīt (turklāt tas ir iegrāmatots bri-
tu jaunākajā teātra vēsturē), ka viņam 
nepiemīt ne Lourensa Olivjē magnē-
tisms, ne Džona Gilguda skanīgās, liegās 
balss pievilcība, ne Aleka Ginesa inteli-
ģence (Tanitch, Robert. The London Sta-
ge in the 20th Century. London: Haus, 
2007).

Kāds cits varbūt „mestu plinti krū-
mos”, tikai ne šis sīkstais, apņēmības pil-
nais īru zēns. Jau nākamajā gadā (1989) 
viņš kopā ar Emmu Tompsoni Renesan-
ses teātrī spēlē galveno lomu Džona Os-
borna lugas Atskaties naidā uzvedumā, 
ko režisē Džūdija Denča. Šekspīram uz 
dažiem gadiem gan tiek pagriezta mu-
gura, līdz Brana Šefīldas teātrī parādās 
kā Ričards III. Viņš spēlē un veido režijas 
arī Londonas Karaliskajā Nacionālajā 
teātrī, vienu no iestudējumiem pārcel-
dams arī uz Brodveju (2003). Brana iz-
dzīvo arī mums pazīstamā Čehova Iva-
nova likteni jaunā šīs lugas Toma Sto-
parda versijā (2008). Daži kritiķi to pa-
sludina par gada izrādi, aktierim tiek 
piešķirta Kritiķu līgas (Critics’ Circle) 
balva par labāko vīriešu lomu, taču viņš 
netiek nominēts  Olivjē balvai, par ko iz-
ceļas  brēka britu presē.

Tikai šogad, desmit gadus kopš Bra-
nas pēdējās Šekspīra lomas teātrī, viņš 

Ārzemju teātris
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atkal iestudē Šekspīru – Makbetu kopā 
ar amerikāņu režisoru Robu Ešfordu, 
kurš pagājušogad ieguva Olivjē balvu 
par Jūdžina O’ Nīla lugas Anna Kristi ie-
studējumu Londonā ar Džūdu Lovu un 
Rūtu Vilsoni galvenajās lomās un nesen 
režisēja Tenesija Viljamsa lugas Kaķis uz 
nokaitēta skārda jumta uzvedumu 
Brodvejā ar Skārletu Johansoni.

Divi NeMaJestātiski karaļi  
Šekspīra vēsturiskajās lugās ir ne ma-
zums nacionālā sentimenta un patrio-
tisma stīgu, jūsmīgu rindu par „šo svētī-
to zemi”, tās varonīgo garu un Dieva 
svaidītajiem karaļiem. Taču šo lugu da-
ba ir ambivalenta, un Henrijs V ir ticis 
interpretēts arī kā antiheroiska pretkara 

drāma. Šādu ambivalentu izpratni ap-
liecināja arī Brana savā Henrija V ekra-
nizācijā. Viņa uzdevums nebija viegls, jo 
ne tikai britu, bet arī Eiropas kultūras at-
miņā dzīvoja Lourensa Olivjē patriotis-
kā filma, kas, uzņemta Otrā pasaules ka-
ra laikā (1944), bija veltīta Lielbritānijas 
gaisa spēkiem un uzsvēra britu karavīru 
varonību; Azenkūras kaujas skatā, kas 
atgādināja vesternu stilizāciju, neviens 
pat netika nogalināts! Savukārt Brana 
savā filmā atļāvās akcentēt kara bezjē-
dzību, brutalitāti un šausmas: kauju 
skati, ar kuriem viņš papildināja Šekspī-
ra tekstu, bija gari un asiņaini, kareiv-
jiem, tostarp paša Branas varonim, bur-
tiski slīkstot purva žampā. Joprojām at-
ceros viņa Henrija dubļiem un asinīm 

notašķīto, apjukušo un sāpju pilno seju, 
– tā bija tāda „kara netīrā seja”, ko tik 
drīz neaizmirst.

Man savulaik laimējās redzēt Niko-
lasa Hitnera uzvedumu Londonas Na-
cionālajā teātrī (2003) ar melnādaino 
Adrianu Lesteru Henrija lomā. Arī šis ie-
studējums akcentēja kara demitoloģizā-
ciju: mēģinājumi sākās Irākas kara laikā 
un pirmizrāde notika īsi pēc Buša paslu-
dinātās uzvaras. Izrādē bieži tika izman-
toti videoklipi, kur skanēja publiskas ru-
nas un cita informācija sakarā ar karu, 
uz skatuves atradās TV operatori ar ka-
merām, kas fiksēja kara norisi, it kā no 
jauna pārrakstot lugu un piemērojot to 
televīzijas ziņu dienestam. Taču Adriana 
Lestera varoņa seju šajā izrādē es pie la-

kenets brana visai pārsteidzošā, bet saskaņā ar lugu ļoti loģiskā kārtā ir atspēries no kara tēmas, jo viņa skotu karavadonis un 
vēlākais asiņainais valdnieks Makbets vispirms ir godprātīgs, varonīgs, savai zemei un karalim uzticīgs kareivis. Publicitātes foto
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bākās gribas nevaru atcerēties.
Tikpat sarežgīts un velnišķi grūti in-

terpretējams Dižā Barda gabals kā Hen-
rijs V ir arī Makbets. Un arī te Brana visai 
pārsteidzošā, bet saskaņā ar lugu ļoti lo-
ģiskā kārtā ir atspēries no kara tēmas, jo 
viņa skotu karavadonis un vēlākais asi-
ņainais valdnieks vispirms ir godprātīgs, 
varonīgs, savai zemei un karalim uzti-
cīgs kareivis. Un arī te, tāpat kā Henrijā 
V, Branas mērķis nebūt nav laupīt sa-
vam varonim harismu vai patriotisma 
jūtas. Tieši otrādi: saskarsmē ar saviem 
līdzbiedriem – karavīriem aktieris atklāj 
gan cilvēcisku vienkāršību un sirsnību, 
gan skaļi neafišētu misijas apziņu. Arī 
Makbetā, tāpat kā Henrijā V, viņš ir viens 
no savējiem, kas cīnās par savu zemi un 
savu karali, lai arī šī cīņa ir necilvēciska 
un baisa. Problēma slēpjas tajā, kas ar 
šo drosmīgo karavīru notiek pēc tam, 
kad viņš neļauj karam beigties un tas 
turpinās viņa galvā un dvēselē.

Izrāde tika spēlēta vecā, vairāk kā 50 
gadus pamestā Viktorijas laika baznīcā, 
taču norises vieta tika turēta slepenībā 
līdz pēdējam brīdim. Katrs no apmēram 
300 laimīgajiem skatītājiem biļeti saņē-
ma melnā aploksnē ar savu vārdu un 
norādi par piederību kādam no skotu 
augstmaņu klaniem (kas arī uzturēja kā-
das īpašas sazvērestības vai slepena 
pakta līdzdalības sajūtu), un tikai pēc 
krietna laiciņa varējām sekot sava klana 
„ganei” – gidei, kas nelielās grupas pa-
vadīja līdz izrādes norises vietai, Svētā 
Pētera baznīcai. Krēslainās baznīcas tel-
pas altāra daļā smaržoja puslokā iedeg-
tas sveces; tās turpināja iedegt sieviete 
garā tērpā un baltā galvassegā (kā izrā-
dījās, tā bija lēdija Makbeta). Askētiska-
jā, garenajā telpā skanēja lielisks, vīru 
balsu izpildīts korālis. 

Taču tas spēji apraujas, un spēles tel-
pu starp abās pusēs novietotajiem skatī-
tāju soliem piepilda kaujas troksnis: kā 
no zemes izaug (spēles laukumu klāj īs-
tas zemes kārta) karavīri teju autentis-
kos, pelēkrūtotos skotu kara tērpos ar 
svārciņiem un smagiem zābakiem. Viņi 
kaujas nikni, ar īstiem zobeniem, un 
starp dedzīgajiem kareivjiem sākumā 
pat grūti atšķirt Keneta Branas Makbe-
tu, kurš cīkstas kā īsts drošsirdis. No 
griestu lūkas uz aktieriem līst īsts lietus, 
kas zemi tūlīt pārvērš dubļu jūrā; dubļi 
nereti apšļaksta nožogojuma sienas vai 
pat netālu sēdošos skatītājus. Patiesi 
spēcīgi, fiziski  īsti un baisi.

 Šai „īstajai” pasaulei līdzās atveras 
sirreālā, mistiskā pasaule: altārim pretē-
jā pusē parādās ”noslēpumaino māsas” 
– raganas. Šajā uzvedumā tās ir jaunas, 
skaistas un seksīgas raganiņas – aktrises 
ar neparasti lokaniem augumiem un 
spocīgu, tinteszilu grimu iekrāsotām se-
jām, kurās nedabiski mirdz acis un zobi. 
Kā īstas velna radības vai tēli no kādas 
mūsdienu multenes, tās rotaļājas un ķir-
cinās ar nogurušajiem karavīriem Mak-
betu un Benkvo. Abi to arī uztver kā sir-
reālus, smieklīgus murgus, bet, kad pār-

steidzošie pareģojumi sāk piepildīties, 
Kenets Brana gluži fiziski liek mums sa-
just, kā izmainās viņa varonis. Šaubās 
un sirdsapziņas mokās viņa varonis no 
godīga kareivja pārvēršas par slakteri, kā 
olis ripodams lejā pa asiņaino troņa ce-
ļu, no kura vairs nevar atkāpties. Jā, ne-
apšaubāmi nāk prātā Akira Kurosavas 
Makbeta versija – filma Asiņainais tronis 
ar Toširo Mifuni galvenajā lomā un tās 
stindzinošajiem skatiem. Taču pretstatā 
Mifunes „dzelzs kareivim” Kenets Brana 
atklāj, kā viņa varonī „zelts” pārvēršas 
cietā, nejūtīgā matērijā. Mūžīgā tēma, 
bet joprojām tik mūsdienīga – īpaši uz 
ārējiem panākumiem un standartiem 
orientētā sabiedrībā.

Protams, viņu uz šī ceļa pagrūž arī 
Aleksas Kingstones lēdija Makbeta, ar 
kuru Branas varoni saista patiesas, kais-
līgas jūtas un bezvārdu saprašanās. Viņa 
ir tā, kas stiprina vīra gribu šaubu brī-
žos. Taču arī pats karavadonis nav ne-
kāds maigais jēriņš, kuru godkārā sieva 
aizved neceļos, – viņā pašā ir bijusi dzī-
va šī vēlme iet vēl tālāk, sasniegt, tā sa-
kot, augstākos standartus. Branas Mak-
bets runā par ātri skrejošo laiku, kas iz-
nīcina cilvēku mūžu, skandē slaveno 
monologu par to, ka dzīve ir īsa epizode, 
kas ilgst tikai mirkli un tūlīt arī beidzas, 
taču nepamana, kā izsīkst, sairst viņa 
paša esība un cilvēciskais kodols. Kad 
pamana, protams, ir šausmās, – bet ir 
jau par vēlu. Branas varonim vēl izdodas 
izķepuroties no sava prāta aptumsuma, 
tomēr, kad salūst lēdija Makbeta, viņam 
neatrodas neviena patiesas līdzjūtības 
vārda reiz tik karsti mīlētajai sievai. Skrē-
jienā pēc varas mīlestība ir izdzisusi, iz-
beigusies, nomirusi bada nāvē. Tik vien-

kārši, tik traģiski, tik cilvēciski.
Šis Makbeta traktējums ir visai tradi-

cionāls, bez jelkādiem avangardismiem; 
arī teksta īsinājumi ir minimāli. Bet tieši 
šo nevairīšanos no tradicionāla aktier-
spēles veida un inscenējuma stila vairā-
ki britu vadošie kritiķi, tostarp Maikls 
Billingtons, izceļ kā īpašu izrādes vērtī-
bu. Jo tas tiek realizēts ārkārtējā piesāti-
nājumā, iekšējā un ārējā spriedzē un di-
namikā: īsākā no Šekspīra traģēdijām 
tiek nospēlēta divās stundās ar nelielu 
„astīti”, bez pauzēm un pārtraukumiem. 
Ainas un epizodes mijas teju mežonīgā 
ātrumā, kareivji un kalpi burtiski rikšo 
pa spēles telpu, raganu skatā altāra daļā 
pēkšņi izšaujas īstas elles ugunis u.tml. 

Īsi, skarbi, klipveidīgi asiņaini skati un 
tiem sekojošas psiholoģiskās saliņas – 
Makbeta nožēla, kas ietverta ārkārtīgi 
vienkāršās, organiskās aktieriskās iz-
pausmēs un varbūt tieši tālab šķiet ne-
parasti iedarbīga. Iestudējumā netrūkst 
biblisku asociāciju, un izrādes priekš-
vārdā Brana raksta, ka, pēc viņa domām, 
šī luga, kas tik daudz runā par ne-dieviš-
ķo un kur galvenajiem varoņiem, šķiet, 
nav nekā svēta, īpašu rezonansi iegūst 
tieši baznīcā. Un iegūst, pat raisot asoci-
ācijas ar viduslaiku moralitē lugām, jo 
arī šis ir stāsts par godīgu vīru, kurš at-
dod savu dvēseli velnam, lai iegūtu va-
ru, bet sastopas un izbauda visu tās tuk-
šumu, veltīgumu, zudību. K. Branas va-
ronis finālā jau it kā dzīvo viņpus laba 
un ļauna, kādā savā, paralēlā realitātē 
un apmātībā, kas raisa ļoti mūsdienīgas 
asociācijas ar izdegšanas sindromu, kas 
seko teju ikvienam drudžainam skrējie-
nam pēc varas, naudas, laimes. Izcils 
Keneta Branas aktiersniegums, kas pār-
steidz ar savu vienkāršību un dziļumu. 
M. Billingtons raksta, ka Branas Mak-
bets viņam ir kā „zelta atmiņas par Lou-
rensu Olivjē” un iestudējuma veidotāji 
daudz dziļāk ietiekušies Šekspīra lugas 
noslēpuma atminēšanā, nekā šīs pašas 
lugas jaunais traktējums Globe teātrī. 
Kenets Brana vēlreiz pierādījis, cik lie-
lisks Šekspīra aktieris viņš ir. Cerams, ka 
pēc šādām uzslavām aktiera sirdi vairs 
nekādi sīki „akmentiņi” negrauž.

Taču šī ir arī spilgta ansambļa izrā-
de, kur uzmirdz gan melnādainais Mak-
dufa lomas tēlotājs Rejs Ferons, gan citi 
aktieri, kuri darbojušies Karaliskajā 
Šekspīra trupā vai Renesanses teātrī. Iz-
rādi noslēdz Makbeta uzvarētāju pacel-

to zobenu „ugunskurs”, ļaunums šķiet 
sakapāts un iznīcināts, un baznīcas vit-
rāžas logā atspīd gaisma. Pieņemu, ka 
šajā patētiski patriotiskajā un šķīstījoša-
jā brīdī ietrīsējās ne viena vien britu ska-
tītāja sirds. Manējā ietrīsējās tālab, ka šī 
izrāde stiprināja pārliecību un ticību 
tam, cik neizsakāmi daudz arī šodien te-
ātrī var sasniegt ar izteiksmes vienkāršī-
bu un dziļumu. Ja tam tici no visas sirds 
un esi īsts profesionālis. Jo arī sponsoru 
dotos tūkstošus var izlietot gan dārgiem, 
ārišķīgiem efektiem, gan izsmalcinātai 
un rūpīgi izvēlētai vienkāršībai. Nezin 
kādēļ man liekas, ka gudrākais nākamī-
bas teātris un režisori virzās tieši pa šo 
otro ceļu. 6

CIK NEIZSAKĀMI DAUDZ ARĪ 
ŠODIEN TEĀTRĪ VAR SASNIEGT AR 

IZTEIKSMES VIENKĀRŠĪBU UN 
DZIĻUMU
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Ārzemju teātris

arasti recenzijas 
tiek rakstītas nā-
kamajā dienā vai 
dažas dienas vē-
lāk pēc izrādes 

noskatīšanās, kamēr vēl atmiņas ir ļoti 
skaidras un analīzi ir iespējams veikt 
pēc iespējas precīzi. Šis nav tas gadī-
jums, jo izrādes, par kurām es rakstīšu, 
esmu redzējis pirms vairāk nekā trijiem 
mēnešiem Kunstenfestivaldesart 2013, 
kas risinājās trīs nedēļas maijā. Tā ir in-
teresanta pieredze atgriezties pie izrā-
dēm un novērtēt, kuras no izrādēm ir at-
stājušas iespaidu un kuras ir aizslīdēju-
šas, pat ja bijušas nevainojami veidotas. 
Kādas izrādes paliek atmiņā? No seš-
padsmit mākslas darbiem, kurus šajā 
festivālā redzēju, runāšu par tiem, kuri 
ir palikuši ar mani, kādus jautājumus šie 
darbi ir risinājuši un kāds ir bijis veids, 
kādā tas darīts.

sceNāriJs zauDētai kultūrai
Beļģu mākslinieces Mettes Edvardsenas 
darbs Laiks ir aizmidzis pēcpusdienas 
saulē ir izrāde, kura sākas jau ar izvēli 
apmeklēt šo izrādi. Darbs radies, iedves-
mojoties no Reja Bredberija romāna 451 
grāds pēc Fārenheita pēdējām lappusēm 
– tajās tiek aprakstīta sabiedrība, kurā 
katrs indivīds ir kāds klasisks darbs, 
katrs no cilvēkiem ir vārds vārdā iemācī-
jies kādu grāmatu, lai to runātu un pēc 
tam nodotu nākamajām paaudzēm. Iz-
vēloties iet uz šo izrādi, tev ir jāizvēlas, 

kuru grāmatu tu vēlies satikt un dzirdēt. 
Tad noteiktā laikā tev ir jāierodas Beļģi-
jas Karaliskajā bibliotēkā un tev ir iespē-
ja satikt izvēlēto grāmatu. Es biju izvēlē-
jies Trūmena Kapotes Atbildētās lūgša-
nas, un pie manis pienāca sieviete, kura 
sevi iepazīstināja kā šī grāmata. Tad mēs 
devāmies uz vienu no bibliotēkas noda-
ļām, un starp grāmatu plauktiem pie ne-
liela galdiņa viņa runāja šī romāna pir-
mās nodaļas. Pēc pusstundas viņa pār-
trauca runāt grāmatas tekstu, un mēs 
devāmies uz bibliotēkas vestibilu. Veids, 
kā šī „grāmata” runāja, bija ļoti precīzs, 
lai ne brīdi nerastos sajūta, ka tā ir uz-
stāšanās. Šajā gadījumā netiek piedāvā-
ta teksta interpretācija vai iespēja klau-
sītājam labāk saprast tekstā ierakstīto 
nozīmi, bet gan lēnām un mierīgi tiek 
runāts teksts, pa brīžam paskatoties uz 
grāmatas „lasītāju”. Grāmata tiek runāta 
tā, lai sajūta būtu pēc iespējas tuvāka 
tam, kā tas ir, lasot grāmatu. Grāmatas 
lasīšanā lasītājam ir visa vara, un klausī-
tāja uzmanība darbā, kas ir veltīta šim 
procesam, ir ļoti svarīga. No paša klausī-
tāja pilnībā ir atkarīgs, vai viņš būs dzir-
dējis šī romāna pirmās nodaļas. Taču šis 
darbs ir mākslas darbs jau tāpēc vien, ka 
notiek. Man šī izrāde kļuva par vienu no 
vispolitiskākajām izrādēm festivālā, jo 
tā runā par kultūras vietu mūsu sabied-
rībā. Laikā, kad kultūra bieži tiek izman-
tota politikā kā vislabākais upuris un 
piemērs tam, kā tiek griezti budžeta iz-
devumi, lai arī kultūra budžetā jau no 

sākta gala ieņem vienu no vismazāka-
jām iedaļām. No politiķu puses kultūra 
tiek definēta kā nepamatoti izdevumi, 
kas nepieciešami kādai šaurai, garīgi at-
palikušai grupai, kura nevienam citam 
sabiedrības loceklim patiesībā nav vaja-
dzīga, ja nespēj sevi atpelnīt. Un šis 
darbs ļoti precīzi izspēlē scenāriju, kurā 
naids pret grāmatām būs uzvarējis vai, 
iespējams, jau ir uzvarējis, tādēļ nekas 
cits neatliek, kā izmantot Reja Bredberi-
ja piedāvāto glābšanas riņķi un klausī-
ties grāmatas gluži kā viņa aprakstītajā 
distopijā, kurā grāmatas ir aizliegtas. Šis 
darbs uzdod jautājumu, cik tālu mēs 
esam no tās pasaules, kuru apraksta  
Rejs Bredberijs, un tādējādi izrādei ir 
daudz plašāka nozīme, nekā tikai viens 
mans personisks piedzīvojums, klauso-
ties grāmatu.

DokuMeNta NosPieDuMs
Saras Vanagtas darbs Putekļu audzēšana 
ir filma, kas veidota no Hāgas tribunāla 
video arhīva materiāliem, un mākslinie-
ces ar ogli un papīru fiksētajiem dažādu 
tiesas zāles virsmu – piemēram, tiesne-
ša krēsla, apsūdzētā galda vai tiesas zāli 
un publisko telpu nodalošā stikla – no-
spiedumiem. Šie zīmējumi saspēlējas ar 
izvēli, kas ir veikta, atlasot Hāgas tribu-
nāla videomateriālus. Dienvidslāvijas 
karš ir viens no vislabāk dokumentēta-
jiem kariem pasaules vēsturē – jau kara 
laikā tika veikti satelītuzņēmumi, nozie-
gumu vietas ir dokumentētas. Milzīgs 
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apjoms fotoattēlu dokumentē šī kara 
laikā veiktos noziegumus. Bet tā, kā tas 
ir viens no pirmajiem tik detalizēti fiksē-
tajiem kariem, tad tribunālam vēl nav 
izveidojusies prakse, kā šos attēlus iz-
mantot kā pierādījumus. Tieši tādēļ Sāra 
Vanagta izmanto Radovana Karadžiča 
lietu, jo viņš ik reizi, kad fotoattēls vai vi-
deo tika izmantots kā pierādījums, atra-
da veidu, kā šos attēlus apšaubīt. Piemē-
ram, par satelītuzņēmumiem viņš uzde-
va jautājumu, kurš no pikseļiem tiek de-
finēts kā cilvēks un kurš vienkārši ir 
plankums attēlā. Savukārt fotogrāfijas, 
kas tapušas, atrokot masu kapu, kurā ir 
apglabāti vairāki simti cilvēku, viņš ap-
šauba, jo neviens attēls neesot fiksējis 
visus mirušo cilvēku ķermeņus kopā, 
kas ļaujot apstrīdēt, ka šajā kapā ir bijuši 
daudzi simti mirušo. Mākslinieces zī-
mējumos fiksētie tiesas zāles virsmu no-
spiedumi uzdod jautājumus, cik ļoti vi-
ņas radītie attēli atšķiras no tiem satelīt-
uzņēmumiem, kuros ir redzama pļava, 
kas pēc pāris dienām uzrakta un liecina 
par masu kapa atrašanos šajā vietā. Fil-
mas nosaukums Putekļu audzēšana ir 
tāds pats kā Mena Reja 1920. gadā uz-
ņemtajai fotogrāfijai, kurā viņš ir nofo-
tografējis putekļiem klātu Marsela Di-
šampa slaveno darbu Lielais stikls, iz-
mantojot divas stundas garu ekspozīci-
ju. Šis attēls rada aerofotogrāfijas iespai-
du, kaut gan ir kaut kas pavisam cits. Pēc 
filmas aiz ekrāna ir iespējams apskatīt 

lielas papīra loksnes, uz kurām ar ogli ir 
fiksētas dažādas tiesas zāles virsmas. 
Daži no šiem attēliem varbūt liecina par 
kādām emocijām, piemēram, pildspal-
vas atstātiem robiem uz galda virsmas, 
bet liela daļa nojaušamo attēlu ir tikai 
paša skatītāja iztēles auglis. 

Šis darbs man bija ļoti būtisks, jo ru-
nāja par fotogrāfijas vietu konflikta si-
tuācijās. No vienas puses, attēli mums 
liek šādas situācijas saprast pa īstam, jo, 
ja nebūtu, piemēram, video par notiku-
miem Viļņā 1991. gada 13. janvārī, būtu 
vēl liels jautājums, kura šī notikuma ver-
sija uzvarētu. Reuters fotogrāfa slepkavī-
ba Irākas kara laikā bija izziņota jau tajā 
brīdī, kad tā notika, bet sabiedrība pa īs-
tam saprata, ka šāds noziegums ir veikts, 
tikai tad, kad Wikileaks publicēja video 
un sarunu ierakstus no Apache helikop-
tera uzbrukuma brīdī. Tikai tad cilvēki 
saprata, ar kādu nežēlību un ņirgāšanos 
tika veikts šis uzbrukums civiliedzīvotā-
jiem. No otras puses, ja šāda veida attē-
lus un videomateriālus izmanto tiesā, 
bet apsūdzētais ir tik intelektuāli spēcīgs 
kā Radovans Karadžičs, katrs attēls var 
tikt interpretēts apsūdzētajam par labu.

Zviedru mākslinieks Markus Orns 
savā darbā Maģiskā lode arī pēta attēlu 
ietekmi un vietu sabiedrībā. Maģiskā lo-
de ir 49 stundas un 13 minūtes gara fil-
ma, kura hronoloģiskā secībā rāda katru 
cenzūras izgriezto epizodi no zviedru 
kinofilmām, ko saglabājis Zviedrijas 

Valsts filmu arhīvs. Šīs 49 stundas aptver 
laika periodu, kurā darbojās Zviedrijas 
Filmu cenzūras birojs, proti, no 1911. 
līdz 2011. gadam. Zviedrijā kino sāka iz-
rādīt no 1897. gada, un jau tobrīd parā-
dījās bažas, ka kino var atstāt negatīvu 
iespaidu uz cilvēka prātu un rīcību. Tas 
tika pamatots ar “maģiskās lodes” teori-
ju, kura apgalvoja, ka kino attēli var glu-
ži kā burvju lode ieurbties cilvēka prātā-
un vadīt tā domas un rīcību. Šis video, 
kura pilnīgai novērtēšanai ir nepiecieša-
mas vairākas dienas, rāda, kā gadsimta 
laikā ir mainījušies uzskati, ko sabiedrī-
bai būtu kaitīgi un nevēlami redzēt. Lai 
arī cenzūras birojs Zviedrijā tagad ir at-
zīts par nevajadzīgu un slēgts, tas liek 
domāt, kā cenzūra tādās demokrātiskās 
valstīs kā Zviedrija tiek piemērota jopro-
jām.

Nav JāPatīk visieM
Jozefa Voutersa izrāde Zooloģijas insti-
tūts nesen izmirušajām sugām ir insta-
lācija, kurā 36 objekti apskata būtiskā-
kos notikumus cilvēces vēsturē, sākot 
no pirmā cilvēka, kurš atstāja Āfriku, 
līdz 2012. gada 7. novembrim, kad Ham-
merfestas ostu Norvēģijas ziemeļos at-
stāja naftas pārvadājumu kuģis, lai pa 
neaizsalušo Ziemeļu Ledus okeānu do-
tos uz Japānu. Šī instalācija stāsta par to, 
kāda daudzu gadsimtu garumā bijusi 
cilvēka ietekme uz dabu, par to, kā daž-
reiz neapdomība var novest pie traģis-

Laiks ir aizmidzis... Noteiktā laikā tev ir jāierodas beļģijas 
karaliskajā bibliotēkā un tev ir iespēja satikt izvēlēto grāmatu.

buenosairesā kino ir ļoti daudzu cilvēku aizraušanās, ko tad arī 
Kinodarbiniekos apspēlē Mariano Pensoti. Publicitātes foto
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kām sekām. Piemēram, Eižens Šīffelins 
1890. gadā Ņujorkā palaida 60 strazdus, 
lai iepazīstinātu Ameriku ar putniem, ko 
pieminējis Šekspīrs, bet tie, nesastopot 
dabiskos pretiniekus, savairojās nekon-
trolējamā daudzumā. Cits objekts savu-
kārt stāsta par to, kā no 1955. gada zoo-
loģiskajos dārzos flamingo sāk barot ar 
pigmentu, lai saglabātos tiem raksturīgā 
rozā krāsa. Ilgu laiku taksidermija bija 
veids, kā muzejā iepazīstināt apmeklē-
tājus ar dzīvniekiem. Kāda ir tās vieta 
mūsdienu muzejā un kādi ir veidi, kā 
muzejā stāstīt par tām problēmām, kas 
skar dabu pašlaik. Tas ir kopīgs uzde-
vums gan zinātniekiem, gan mākslinie-
kiem, gan, iespējams, arī teātra režiso-
riem. Izrādes laikā Jozefs Vouterss ir 
gids, kurš izstāsta stāstu par katru ob-
jektu. Instalācija ir izvietota parkā bla-
kus Briseles Dabas muzejam, un tā savā 
veidā runā par mākslinieka lomu, izglī-
tojot par dabu un cilvēka lomu tajā. 
Katrs no 36 objektiem meklē atšķirīgu 
stratēģiju, kā vēstīt par attiecīgo notiku-
mu. Jozefs Vouters savā darbā apmeklē-
tājus ne uz ko nemudina un nesaka, ka 
tieši es kā šī darba apmeklētājs varu kaut 
ko mainīt. Tomēr viņš ar savu darbu no-
vieto skatītāju konkrētā kontekstā, parā-
dot, kāda bijusi cilvēka ietekme uz dabu 
daudzu tūkstošu gadu laikā un kādā da-
bas vēstures posmā mēs atrodamies ta-
gad.

Sāras Vanhē darbs Lekcija ikvienam 
arī ir notikums, kas iedarbojas plašāk, 
nekā četrdesmit minūtes gara perfor-
mance. Šo lekciju Sāra Vanhē festivāla 
laikā lasīja visdažādākās vietās un visda-
žādākām sabiedrības grupām: baznīcās, 
korporāciju rīta sapulcēs, Briseles turī-
gākās sabiedrības kluba pusdienās, ģēr-
btuvē pēc futbola treniņa, kurā piedalī-
jās arābu minoritātes pārstāvji, un citur. 
Man kā teātra apmeklētājam, kuram ir 
biļete uz šo izrādi, ir citi nosacījumi. Es 
kopā ar citiem tieku iepazīstināts ar vie-
tām un situācijām, kurās šī lekcija lasīta, 
un pēc lekciju fotogrāfiju prezentācijas 
tiek nolasīta vēl viena lekcija, atkarībā 
no auditorijas – flāmu, franču vai angļu 
valodā. Uzrakstīt lekciju, kas adresēta 
visiem, liekas kaut kas absolūti neiespē-
jams, un tā arī ir. Taču savā ziņā šī lekcija 
patiešām ir domāta visiem. Tai nav jāpa-
tīk visiem, bet domāta tā ir visiem, jo ru-
nā par situāciju, kurā esam, par problē-
mām, kuras skar gandrīz ikvienu, un uz-
dod jautājumu par katra klausītāja atbil-
dību. Katrs no tiem, kas dzird šo lekciju, 
ir atbildīgs par to, kāda būs viņa rītdie-
na. Un katram no klausītājiem ir dota ie-
spēja kaut ko mainīt. Šo lekciju ir grūti 
aprakstīt, jo uzreiz rastos sajūta, ka tiek 
aprakstīta kāda power coaching (līderī-
bas kursu – V. S.) sesija, taču tā drīzāk ru-
nā par katra indivīda atbildību esošajā 
situācijā un katra indivīda iespējām šo 
situāciju izmainīt. Kā izmainīt? Tas jau ir 
ļoti individuāls jautājums. Sāras Vanhē 
Lekcija ikvienam arī ir darbs, kuru ne-
vienam nav iespējams piedzīvot pilnībā. 

Man nav ne jausmas, kā tas ir: atrasties 
kādā no situācijām – klubā, treniņā vai 
baznīcā, kur negaidīti tiek pateikts, ka 
tiks lasīta „lekcija ikvienam”. Man nav 
iespējams uzzināt, kāda ir cilvēku reak-
cija, jo es šo lekciju piedzīvoju, esot tai 
sagatavots. Bet šis darbs nenoliedzami 
uzdod jautājumu par to, kas varētu būt 
tas, kas mūs vieno. Cik utopiska ir ideja 
uzrakstīt kaut ko, kas būtu domāts vi-
siem? Man tas šķiet neiespējami, lai gan 
šai māksliniecei izdevās pietuvoties pa-
šas nospraustajam mērķim.

Tie bija notikumi, par kuriem man 
vēl vairākus mēnešus pēc festivāla ap-
meklējuma nākas domāt. Tie bija noti-
kumi, kuri ietilpa šī festivāla performan-
ču, instalāciju un filmu sadaļā, un šie 
darbi uzdeva ļoti interesantus jautāju-
mus.

saDzirDēt cita stāstu
Kunstenfestivaldestarts piedāvāja arī ļoti 
labas teātra izrādes. Argentīniešu dra-
maturga Mariano Pensoti (šī paša reži-
sora izrāde Paisums un bēgums bija ska-
tāma Homo Novus 2007. gadā – V. S.) iz-
rāde Kinodarbinieki stāsta astoņus pa-
ralēlus stāstus, spēles telpa ir divstāvīgs 
kubs, kura pirmajā stāvā tiek izstāstīti 
četru filmu režisoru dzīvesstāsti, kuriem 
paralēli otrajā stāvā tiek stāstītas un iz-
spēlētas filmu epizodes no šo režisoru 
filmām. Stāstus aktieri runā mikrofonā, 
kamēr aktieri izspēlē etīdes, kas ilustrē 
stāstīto. Tas tiek darīts ļoti precīzā dina-

miskā veidā, kurā ir daudz humora un 
skumju, jo katra varoņa apsēstības un 
aizraušanās tiek iznīcinātas stāsta laikā. 
Buenosairesa ir viena no visfilmētāka-
jām pilsētām pasaulē, un kino ir ļoti 
daudzu cilvēku aizraušanās, ko tad arī 
apspēlē Mariano Pensoti.

Vācu teātra kompānijas She She Pop 
darbā Atvilktnes uzstājās sešas sievietes. 
Trīs no viņām savu bērnību un jaunību 
pavadījušas Rietumvācijā, trīs – Aus-
trumvācijā. Izrāde ir veidota kā šo sie-
viešu satikšanās. Tiek izstāstīts stāsts par 
to, kam viņas kā bērni ir ticējušas un ko 
domājuši cilvēki katrs savā Vācijas pusē. 
Šis darbs pieskaras ļoti būtiskai tēmai, jo 
apstrīd tādu populāru filmu kā Goodbye, 
Lenin, no kuras noprotams, ka pilnīgi 
visi, kas dzīvoja Austrumvācijā, to vien 
darīja, kā meloja, ka tic šai iekārtai. Cil-
vēki katrs savā robežas pusē dzīvoja ar 
lieliem aizspriedumiem par to, kāda ir 
dzīve un cilvēki otrā pusē. Šī izrāde ru-
nāja arī par to, ka 1989. gads, kad Berlī-
nes mūris sabruka, bija laimīgākais brī-
dis daudzu cilvēku dzīvē, taču laiks tikai 

pusgadu vēlāk daudzu dzīvēs bija arī 
pats nelaimīgākais. Šajā izrādē darbībai, 
mūzikai un dejām ir tikai viens mērķis – 
palīdzēt klausītājiem sadzirdēt stāstus, 
kas šos stāstu stāstītājām ir ļoti svarīgi. 

Krisa Verdonka H, gadījums bija iz-
rāde, kurā ar Daniila Harmsa Gadījumu 
starpniecību atklāts biogrāfisks stāsts 
par pašu autoru un viņa laiku. Izrādē 
piedalījās trīs beļģu aktieri un sešas is-
landiešu dziedātājas un aktrises. Izrādē 
tiek lietota klaunāde, tomēr visu laiku 
tiek saglabāta sajūta, ka stāsts ir absolūti 
dokumentāls un notikumi, kurus 
Harmss apraksta Gadījumos, ir notikuši 
ar viņu vai viņa acu priekšā. Viens no 
brīnumainākajiem izrādes pārsteigu-
miem ir neredzamais orķestris, kas iz-
pilda izrādes mūziku. Mūzikas instru-
menti kustās un skan, taču mūziku rada 
mehānismi, kas spiež klaviatūru un pūš 
trompetē. Šis neredzamais orķestris, kas 
pārvietojas pa skatuvi un veido sava vei-
da horeogrāfiju, rada ļoti spēcīgu tēlu, 
kas vēsta par visiem tajā laikā pazudu-
šajiem cilvēkiem.

Šis festivāls, kurā lielu lomu spēlē 
performances, liek domāt par to, kādu 
vietu mūsdienu mākslā ieņem teātra 
formas. Šajā festivālā teātrim, protams, 
izdevās apburt un aizraut, bet, liekas, 
vislielāko iespaidu atstāja darbi, kuri 
pārkāpa pāri vēlmei aizraut notikšanas 
brīdī. Darbus Lekcija ikvienam, Maģiskā 
lode vai Laiks ir aizmidzis pēcpusdienas 
saulē nevienam nav iespējams pilnībā 

izbaudīt, katram ir iespēja iegūt tikai ne-
lielu fragmentu no visa darba kopuma, 
taču tieši tas šos darbus padara tik īpa-
šus. Jo tas, ko katram skatītājam izdodas 
redzēt un dzirdēt, ir tikai impulss, lai iz-
tēlotos, kas ir palicis neredzēts un ne-
piedzīvots. Un tieši šī impulsa radīšana 
un plašā telpa personīgajām domām ir 
ļoti vērtīga. Atmiņai, protams, patīk pa-
gājušo laiku idealizēt, un tur es neko ne-
varu darīt. Bet, rakstot šo rakstu, iespē-
jams, nonācu pie atbildes, kāda māksla 
atstāj manī vislielākās pēdas. 6

P.s. autori un izrādes nosaukumi angļu vai 
oriģinālvalodā:
Mette Edvardsen “Time Has Fallen Asleep in the 
Afternoon Sunshine”
Sarah Vanagt “Dust Breeding”
Markus Öhrn “Magic Bullet”
Jozef Wouters “Zoological Institute for Recently 
Extinct Species”
Sarah Vanhee / CAMPO “Lecture for Everyone”
Mariano Pensoti “Cineastas”
She She Pop “Schubladen”
Kris Verdonck / A Two Dogs Company “H, an In-
cident”

DARBS ĻOTI PRECĪZI IZSPĒLĒ 
SCENĀRIJU, KURĀ NAIDS PRET 

GRĀMATĀM BŪS UZVARĒJIS
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Teorija

radicionāli latvie-
šu teātrī dominē 
teksts kā drama-
turģiska darba 
pamats, tāpēc 

vairumā gadījumu skatītājs tieši no izrā-
des teksta izloba iestudējuma idejisko 
jēgu. Režisors Oļģerts Kroders, vairākas 
reizes iestudējot Viljama Šekspīra traģē-
diju Hamlets, interpretējis latviešu tul-
kojuma tekstu, ikreiz pietuvinot traģēdi-
ju konkrētā vēsturiskā brīža sabiedrības 
uztverei. Pētījuma pamatā ir režijas ek-
semplāri Valmieras un Liepājas teātra 
izrādēm, kā arī autores intervijas ar O. 
Kroderu 2011. gada 9. augustā un 11. 
decembrī un R. Rudāku 2011. gada 15. 
decembrī.

Morāles un varas disharmonija ir 
galvenais Oļģerta Krodera vadmotīvs vi-
sos V. Šekspīra traģēdijas Hamlets iestu-
dējumos. Ikkatrā no tiem režisors atšķi-
rīgi pārstrādājis lugas tekstu, balstoties 
uz Kārļa Egles tulkojumu latviešu valo-
dā un retos gadījumos ņemot palīgā cit-
valodu tulkojumus un oriģinālu. To, ka 
visi iestudējumi runā par sava laika un 
tieši Latvijas problēmām, apliecina 
viens nemainīgs teksta labojums. Kad 
Hamlets kapracim vaicā – uz kāda pa-
mata tad jaunais princis sajuka, Kapra-
cis atbild: „Uz mūsu pašu pamata”, aiz-
stājot oriģinālā uzsvērto – uz Dānijas 
pamata.

varas MašiNēriJa
1972. gada iestudējums valmieras teātrī 
1972. gada iestudējuma Traģisks stāsts 
par Hamletu, Dānijas princi pamattēma 
ir inteliģenta cilvēka liktenis sabiedrībā, 
kas balstās uz nežēlīgu varas mašinēriju 
un tiekšanos pēc varas jebkādiem lī-
dzekļiem. Tā ir iezīme, kas vieno seno 
Dāniju ar 20. gadsimta 70. gadu PSRS. 
Šo noskaņu var nojaust arī zemtekstā, 
kur ieskanas 70. gadu politiskās problē-
mas Latvijā, taču vēstījumam piemīt arī 
aizejošo 60. gadu dumpīgums. Galve-
nais varonis saprot, ka vajadzētu cīnīties 
pret ļaunumu, tikai nezina – kā, jo vara 
ir tik nesatricināma un nežēlīga. 

Iestudējuma koncepcijai pakļauti 
vairāki būtiski teksta labojumi, ko izda-
rījis pats režisors. Vēl citi tapuši iestudē-
juma gaitā, diskusijās ar aktieriem pre-
cizējot skatītājiem domāto vēstījumu. 
To apliecina arī aktieris Rihards Rudāks: 
„No Staļina laikiem visiem bija paliku-
šas bailes no varas. Labāk piesargāties, 
nerunāt, nemuldēt. Daudzi bija šajā 
mašinērijā ierauti iekšā. Un ja nu kāds 
bija brīvāk domājošs, tad viņš bija pa-
kļauts iespējamām represijām.” Viens 
no represiju veidiem bija ievietošana 
psihiatriskajā slimnīcā, kas tieši sasau-
cas ar Hamleta „ārprāta” skatu izrādē un 
Klaudija attieksmi pret to. Izrādē skan 
Klaudija teksts: „Ja sajūk dižciltīgs,/ Tāds 
mums jo stingrāk jātur pavadā.” O. Kro-

dera veiktais labojums ir tuvs Aleksand-
ra Aniksta tulkojumam krievu valodā: 
„Безумье сильных требует надзора!”1 
(Stipro ārprāts prasa uzraudzību – V. L.), 
kamēr K. Egles tulkojumā šis teksts iz-
skan neitrālāk: „Dažs prātā jukušais/ Ir 
stingri jāapsarga.” 

Iestudējuma pamatdomai – vardar-
bība nekādā veidā nevar sadzīvot ar hu-
mānisma idejām – pieskaņota ārkārtīgi 
būtiska teksta izmaiņa. Hamleta mono-
logā Būt vai nebūt tulkojuma teksts „Kas 
prāta cienīgāk?” ir mainīts, un izrādē 
Hamlets saka: „Kas cilvēka gan cienī-
gāk?” Šī izmaiņa ir specifiska tieši O. 
Kroderam, jo oriģinālā teksts skan 
„Whether ‘tis nobler in the mind to 
suffer”2, kam noteikti precīzāk atbilst 
tulkojuma variants „kas prāta cienīgāk 
(cildenāk)”. Mazliet tuvāk O. Krodera 
versijai ir minētais A. Aniksta tulkojums 
krievu valodā: „Что благородней 
духом” (Kas cēlāks dvēselē – V. L.). Ar vie-
na vārda nomaiņu režisors iedevis mo-
nologam būtisku akcentu – uz eksisten-
ciālo jautājumu par cilvēka kā humānas 
būtnes sūtību jārod atbilde nevis ar prā-
tu, bet sirdsapziņu. 

Hamlets, lai gan šaubu plosīts, to-
mēr izvēlas to ceļu, kas biežāk raksturīgs 
sabiedrībai – aci pret aci, zobu pret zo-
bu. O. Kroders rāda, ka šis ceļš neglābja-
mi noved ne tikai pie fiziskas, bet arī pie 
garīgas bojāejas. Viens no iemesliem, 

Viljama Šekspīra traģēdija “Hamlets”  
Oļģerta Krodera režijā

VĒSMA LĒVALDE 

TEKSTS UN TĀ 
INTERPRETĀCIJA
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kas salauž Hamletu, ir ārkārtīgi rafinētā, 
spēcīgā varas mašinērija visapkārt, no 
kuras palikt sāņus, neupurējot kā garī-
go, tā fizisko brīvību, nav iespējams. Pa-
saule ir notrulinājusies un iebaidīta. O. 
Kroders to iezīmē jau pirmajā Hamleta 
monologā, nomainot tulkojuma tekstā 
vārdus: „Cik smaga, smacīga un plieka-
na,/ Un sekla šķiet man visa pasaule,” 
pret savu versiju: „Cik trula, smacīga un 
pliekana,/ Cik sekla šķiet man visa pa-
saule!” 

Tajā pašā monologā Hamlets pauž 
bezspēcīgu naidu pret Klaudiju, un reži-
sors atteicies no vairumam padomju 
skatītāju nesaprotamās līdzības ar antī-

kās literatūras tēlu:  „kā saules dievs/ 
Pret satīru”. „Satīra” vietā ielikts lamu-
vārda nozīmē lietots apzīmējums „pērti-
ķis”, kas ir emocionāli precīzāks un ska-
tītājiem vieglāk uztverams. Monologa 
nobeigumā tulkojums: „Ak, kauna pilna 
steiga, jau tik ātri/ Un veikli iekrist grēka 
palagos!”aizstāts ar ekspresīvi sulīgāku 
teicienu: „Ar kauna pilnu steigu pretīgu/ 
Jau viņa gāžas grēka palagos!”

O. Krodera variants maina Ģertrū-
des tēla traktējumu. Ja tulkojuma versijā 
rodas iespaids, ka karaliene ir vieglprātī-
ga un baudkāra sieviete, kas pēc pirmā 
vīra nāves viegli atdodas nākamajam, 
tad O. Kroders niansēti atklāj Hamleta 

domas – viņas precības ar Klaudiju lieci-
na par radikālu morālo degradāciju. Mā-
te ir pirmā, kas nodod Hamletu. Tas ir 
smags trieciens Hamletam, kura attiecī-
bās ar māti pavīd pat Edipa komplekss. 
Hamleta un mātes dialogs, kura laikā 
viņš nodur aiz aizkariem paslēpušos Po-
loniju, pirmajā Valmieras iestudējumā 
teksta labojumu rezultātā ir ieguvis 
daudz ekspresīvāku skanējumu, pada-
rot to gandrīz līdzīgu mīlnieku ķīviņam. 
Lugas variants – Karaliene: „Tu labāk ap-
kaunies un nemels blēņas!” Hamlets: 
„Jums jākaunas par jūsu liekulību!” Izrā-
des variants – Karaliene: „Nu diezgan 
būs! Ir tukša tava runa!” Hamlets: „Nu 
diezgan būs! Ir ļauna jūsu runa!” 

Vara balstās uz apkārtējo nodevību, 
labi izveidotu spiegu un ziņotāju tīklu. 
Tieši tas, ka Hamlets soli pa solim atklāj 
aizvien jaunu nodevību – pēc mātes se-
ko studiju biedri Rozenkrancs un Gil-
denšterns, tad arī gandrīz vai par ideālu 
uzskatītā Ofēlija, pamazām sagrauj 
Hamleta garu. Abi Hamleta studiju bied-
ri kļūst par nodevējiem, ziņotājiem ka-
raļa ietekmē, turklāt var nojaust, ka vi-
ņiem pat nav izvēles. Ja lugā Klaudijs ie-
saka: „Tāpat pie gadījuma novērot,/ Ja 
mums kas nezināms to nospiestu,/ Lai 
atklājuši viņam līdzētu,”

Tad izrādē skan nepārprotama pa-
vēle: „Tāpat pie gadījuma jāvēro,/ Vai 
princi nenospiež kas nezināms,/ Tas jā-
atklāj, lai varētu to ārstēt!” 

Hamleta lomas atveidotājs Rihards 
Rudāks nodevības tēmu izrādē un 70. 
gadu sabiedrībā komentē šādi: „Gara 
brīvības nebija tajā nozīmē, ka tu visu 
laiku tiki izsekots. It sevišķi, ja tu biji 
kaut kādā veidā brīvdomātājs. Un arī ša-
jā uzvedumā, pilī, netrūkst spiegu – kaut 
vai Rozenkrancs un Gildenšterns.” Tuvo 
cilvēku nodevība ir tas, kas Hamletu soli 
pa solim tuvina atriebībai. Vēršoties pret 
ļaunumu ar tiem pašiem zemiskajiem 
ieročiem, Hamletam jāiet bojā, vai arī 
viņš pārvērtīsies par sistēmas zobratu. 

brūkošas sistēMas sPoGulis
1984. gada iestudējums liepājas teātrī 
1984. gadā O. Krodera iestudētais Ham-
lets atklāj varas mehānisma un pastāvo-
šās sabiedriskās sistēmas šķobīšanos, 
dramatisku cilvēka cīņu par jēgpilnu ek-
sistenci bez skaidra mērķa redzējuma. 
Tā vairs nav humānisma un tirānijas 
konfrontācija, bet emocionāla saruna ar 
skatītāju par to, kas notiek ar cilvēku ne-
stabilā laikā.

Līdz ar konceptuālām atšķirībām 
mainījusies arī tēlu galerija, bet izrādes 
teksts vietām pauž citu zemtekstu nekā 
Valmieras iestudējumā. Oļģerts Kroders 
ieviesis Nerra lomu – viņam uzticēts pie-
teikt izrādes pamatdomu. Nerrs runā 
prologu, kas daļēji aizgūts no Horācija 
teksta lugas finālā: „Ja kaut ko tādu gri-
bat ieraudzīt,/ Kas satriekt spēj un prā-
tus skumdināt,/ Tad īstā vietā esat nāku-
ši./ Jūs liecinieki būsit zemiskiem/ Un 
asiņainiem, pretdabiskiem darbiem;/ 

Hamleta lomas atveidotājs rihards rudāks: „Gara brīvības nebija, jo tu visu laiku tiki 
izsekots.” Foto – eiženija Freimane
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Gan grēkiem dīvainiem un slepkavī-
bām,/ Gan likteņiem, ko vada nozie-
gums./ Bet noslēgumā ļauni nodomi/ 
Un nodevības cietīs neveiksmi – / Kas 
citam bedri rok, pats iekšā krīt./ Tā bija 
vakar, šodien būs un rīt!”. Pievienojot 
pēdējās divas rindiņas no Hamleta tek-
sta 1. cēlienā, te tiešā veidā pausta reži-
sora pārliecība, ka ikviena uz noziegu-
mu balstīta vara izraisa pretdarbību un 
agri vai vēlu beigs pastāvēt. 

Daļa Hamleta teksta piešķirta Ner-
ram, tā radot dialogu un liekot skatītā-
jiem ieklausīties konkrētās monologa 
frāzēs. Taču Nerra nozīme mazinās brīdī, 
kad uz skatuves uznāk ceļojošo aktieru 
trupa. Jo režisors nepārprotami visu uz-
manību pārnes uz „īstajiem” aktieriem. 
Izkārtojot mizanscēnu tā, ka Pirmais ak-
tieris monologa laikā ir skatuves centrā, 
izgaismots, režisors uzsver šā tēla nozī-
mīgumu un Šekspīra domu, ka „aktieri ir 
laikmeta spogulis un īsa hronika”. 

Vislielākās atšķirības, salīdzinot ar 
pirmo iestudējumu, ir Klaudija traktēju-
mā. Šis karalis nav brīvs no iekšējām 
pretrunām un meklē Hamletā sabiedro-
to, kas uzsvērts ar abu aktieru nelielo ga-
du starpību. Karalis arī patiesi mīl Ģer-
trūdi, tomēr realitātē viņš ir valdnieks, 
kas apņēmies stingri vadīt valsti, un 
slepkava, kas uz troni gājis ar pārliecību, 
ka mērķis attaisno līdzekļus. 

Otrajā O. Krodera Hamletā mainījies 
ir arī pats titulvaronis. Jo mainījusies ir 
pasaule, kurā viņš mīt, un mainījies ir 
viņa pretspēks – vara. Pirmajā iestudē-
jumā viņš kā jūtīgs un naivs ideālists pa-
mazām krāj pierādījumus par izdarīto 
noziegumu un tuvāko cilvēku nodevību, 
apspiež sevī dabisko pretošanos vardar-
bībai, līdz pārkāpj robežu, kas viņu šķī-
rusi no tās. Savukārt otrajā iestudējumā 
šī robežas pārkāpšana tiek rādīta kā vie-
nīgais iespējamais ceļš, jo pasauli neva-
da labestība, to vada varmācība. Un sa-
biedrība izliekas to nemanām. 

Režisors īsinājis slaveno monologu 
Būt vai nebūt. Saglabājot būtisko laboju-
mu „Kas cilvēka gan cienīgāk”, izsvītrota 
ievērojama monologa daļa, izslēdzot ap-
ceri par to, vai labākais risinājums nebū-
tu atņemt sev dzīvību. Hamlets vairs ne-
tiek traktēts kā ideālists, kurš nes sevī sā-
pi par nespēju ietekmēt pasaulē valdošo 
netaisnību. Režisors daudz vairāk kon-
centrējies uz Hamletu kā cilvēku, kuram 
jāizšķiras par noteiktu rīcību, analizējis 
viņa psiholoģiju un licis skatītājiem no-
prast, ka šis cilvēks nav spējīgs uz samie-
rināšanos vai uz izlīgšanu. 

Daudz konsekventāk nekā pirmajā 
Hamletā O. Kroders mainījis Fortinbra-
sa tēlu, atņemot viņam jebkādu cēlumu 
un no varoņa pārvēršot vardarbīgā mili-
tāristā. Izrādes finālā Fortinbrass parā-
dīts kā kroplis bez kājām – kara invalīds, 
ko uz skatuves uzved koka ratiņos. Mili-
tārisms, O. Krodera izpratnē, ir cilvēces 
kroplības izpausme. 1984. gadā, atkār-
toti iestudēdams V. Šekspīra traģēdiju, 
O. Kroders mainījis arī nosaukumu. Tas 

vairs nav Traģisks stāsts par..., tas ir tikai 
Hamlets, dāņu princis. Stāsts jau reiz ir 
izstāstīts, tagad režisors pēta, kāda ir 
Hamleta loma pasaulē, kas ir agresīva, 
nestabila un neprognozējama. 

iroNiJa Par varu
2008. gada iestudējums Valmieras teātrī
2007. gada nogalē O. Kroders Valmierā 
sāk darbu pie ceturtā Hamleta iestudē-
juma savā radošajā biogrāfijā (1997. ga-
dā viņš lugu iestudējis Nacionālajā teāt-
rī – red.) un nākamā gada sākumā to no-
dod skatītāju vērtējumam. Lugas teksts, 
salīdzinot ar 1972. gada un 1984. gada 
iestudējumiem, ir ievērojami īsāks. Arī 
nosaukumā palicis tikai viens vārds – 
Hamlets. Uzruna skatītājiem ir tieša, bez 
izpušķojumiem par „traģisko stāstu” vai 
„princi”.

Pats režisors šoreiz pilnīgi atklāti at-
zīst: „Šim iestudējumam grauds vai ide-
ja radās no pašreizējās situācijas Latvijā. 
No tā, ka mēs 15 gadus samērā mierīgi 
ciešam, ka mums taisa uz galvas, pa kak-
tiem kaut ko runājam, ka kaut ko kaut 
kā vajadzētu darīt. Nu, pilnīgi kā 
Hamlets!”3 Tēlu galerijā vairs nav Nerra, 
taču novatorisks risinājums atrasts Ho-
rācija tēlam. O. Kroders lomu uzticējis 
vienai no savām iemīļotajām aktrisēm – 
Elīnai Vānei, skaidrojot, ka „vīrietis fak-
tiski nav spējīgs uz tādu mīlestību, kāda 
Horācijam ir pret Hamletu.” Viņš uzsver, 
ka jau Šekspīrs tekstā licis saprast, ka 
Horācijs patiesi mīl Hamletu. Turklāt 
sieviete vienmēr intuitīvi sajūt otru per-
sonu labāk nekā vīrietis. Tāds pamato-
jums atklāj vēl vienu Horācija tēla iespē-
jamo skaidrojumu – viņš savā veidā var 
būt arī Hamleta otrs, iekšējais „es”. Labā, 

ideālā daļa, kura paliek šai pasaulē ne ti-
kai tāpēc, lai pildītu Hamleta uzdevumu 
visu izstāstīt, bet arī tāpēc, ka pārstāv iz-
šķiršanās pozitīvo daļu – „būt”. Jo pēdējā 
iestudējuma koncepcija meklējama tie-
ši „būt vai nebūt” interpretācijā. „Ja tu 
esi spējīgs palikt tāds, kāds tu esi, tad ir 
„būt”. Ja tu pakļaujies sabiedrības prin-
cipiem un iekļaujies visā tajā sistēmā, 
tad tu esi pazaudējis sevi,” skaidro O. 
Kroders. Saskaņā ar šo koncepciju, izrā-
de sākas ar jau Liepājas iestudējumā iz-
mantoto prologu, ko šoreiz runā Horā-
cijs. Klaudijs šajā iestudējumā ir tēlots 
kā jauns cilvēks, pagļēvs un dumjš, ko 
vara kā rīks neinteresē, viņam tikai patīk 
to publiski demonstrēt un baudīt tās 
sniegtos labumus. Viņš ir savdabīgs 
pretstats Hamletam – tās pašas paau-

dzes cilvēks ar absolūti citu vērtību sis-
tēmu. Faktiski šī paaudžu tuvināšanās 
aizsākās jau Liepājas iestudējumā, ko 
varētu skaidrot ar režisora vēlmi asāk ie-
zīmēt Hamleta un Klaudija pretrunu kā 
centrālo asi. Tomēr Klaudija raksturs ir 
pavisam cits. Ja iepriekšējie karaļi bija 
apzināti vardarbīgi, tad 2008. gada Klau-
dijs ir tikai instruments citu rokās, nav 
jēgas, ja atriebību vērš personiski pret 
viņu. Karali nogalinot, nekas nemainī-
sies, jo aiz viņa stāv Polonijs un citi, kas 
patiesībā tur varu savās rokās. Līdz ar to 
nozīmīga loma piešķirta Polonijam. Šajā 
ziņā iestudējums sasaucas ar pirmo 
Hamletu. Atšķirība tā, ka 1972. gada Po-
lonijs bija ideoloģiskais padomnieks 
spēcīgai, tirāniskai personai. Šajā gadī-
jumā Polonijs ir kā leļļu teātra aktieris, 
kurš vada publiski redzamo karali. 

Hamlets šajā iestudējumā vairs nav 
inteliģences rupors un sirdsapziņa, viņš 
ir „ierindas” cilvēka prototips un cenšas 
aptvert, ko iesākt valstī, kas „gāžas no 
eņģēm”. Līdz ar to Hamleta monologos 
vairs nav saklausāmas vispārinātas ek-
sistenciālas problēmas, tie ir ļoti tieši un 
konkrēti. Monologu Būt vai nebūt skā-
rušas vēl lielākas izmaiņas nekā iepriek-
šējos iestudējumos, režisors padarījis 
jautājumu pavisam tiešu: „Būt vai nebūt 
– tāds ir jautājums./ Kā cilvēcisko cieņu 
saglabāt?” Tā nav izšķiršanās starp „dzī-
vot” un „mirt” – šis Hamlets pilnīgi no-
teikti neprāto par pašnāvību, viņš meklē 
cienījamu jēgu savai eksistencei. 

Hamleta pēdējie vārdi lugā ir: „Miers. 
Klusums.” Izrādē viņa pēdējie vārdi ir: 
„Un tālāk klusums.” Nekāda miera nav 
un nebūs. To simbolizē Fortinbrass, kas 
pēdējā iestudējumā ir tādas varas iemie-

sojums, kāds pirmajā Hamletā bija Klau-
dijs. Viņa fināla teksts skan nepārprota-
mi: „Jums zināt būs:/ Man uz šo valsti 
senas tiesības,/ Pie tām mēs turpmāk 
cieši turēsimies,/ Un nebūs te nekāda 
jucekļa./ Bet šitos līķus drīzāk vāciet 
prom./ Nav šādam skatam īstā vieta 
šeit.” No Šekspīra „Es savu ieguvumu 
skumīgs saņemu” te nav ne miņas. 6

1 Шекспир, Уильям. Трагедии. 
Пер. с англ. А. Аникст. Авторский 
сборник. Правда, 1983, c. 128–268.

2 Shakespeare, William. Tragedies. 
Vol.1. Intr. by T. Tanner; ed. S. Barnet. 
Everyman’s Library, 1992, p. 2–151.

3 Adamaite, U. Oļģerts Kroders. Ham-
lets. Diena, 2008. gada 3. aprīlis.

JA TU PAKĻAUJIES SABIEDRĪBAS 
PRINCIPIEM UN IEKĻAUJIES VISĀ 

TAJĀ SISTĒMĀ, TAD TU ESI 
PAZAUDĒJIS SEVI
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ad 90. gados sā-
kās mūziķu ak-
tīvāka ekspor-
tēšanās ārpus 
Latvijas, pirmie 

bija dziedātāji un instrumentālisti. Mū-
su gadsimta pirmajā desmitgadē pasau-
lē devās diriģenti. Nu pienācis operreži-
soru laiks. Izklausās gandrīz neticami, 
taču veseli trīs Latvijas režisori – Alvis 
Hermanis, Viesturs Kairišs un Andrejs 
Žagars – nupat eksponē savu veikumu 
uz prominentu Eiropas opernamu ska-
tuvēm. 

Liels prieks, ka 2012. gadā operreži-
jas laukā atgriezās Alvis Hermanis. 
1995. gadā Rīgas operā iestudētā Jāņa 
Mediņa opera Uguns un nakts bija lieci-
nājums, ka opera ir Hermanim piemē-
rota teritorija – iestudējums bija mūs-
dienīgs, ironisks, ar vērienu inscenēts 
un ar mūziku saskanīgs. Laiks gāja, un 
Hermanis par operu likās pavisam aiz-
mirsis līdz brīdim, kad tikšanās ar diri-
ģentu Ingo Mecmaheru atkal uzlika Her-
mani uz pareizām sliedēm – pērnvasar 
Zalcburgas festivālā rādītie Cimmerma-
ņa Zaldāti liecināja, ka šī nudien ir Her-
manim kā radīta darbības joma, un tie, 
kas šovasar Zalcburgā redzēja Mecma-

hera un Hermaņa kopīgi iestudēto re-
pertuāra retumu, Herisona Bērtvistla 
operu Gaveins, runā līdzīgi. 

Tiktāl meklējumi un atradumi mūzi-
kas modernisma pasaulē, bet kontras-
tam taču vajadzīgs arī kas melodisks – tā 
nu novembrī varēsim Berlīnes Komiska-
jā operā novērtēt Alvja Hermaņa iestu-
dēto Mocarta šedevru Così fan tutte (Tā 
dara visas). Tā ir, iespējams, kontrastai-
nākā Mocarta opera, kurā ir liels skais-
tums (kādi ansambļi!), ekspresīvs drais-
kums, gudra ironija, ilūziju trūkums un 
bezgalīgas skumjas, ko jaunība nepa-
zīst. Var iestudēt kā karnevālu vai farsu 
(pavisam neslikta un visai smieklīga bija 
Kaspera Holtena versija mūsu Nacionā-
lajā operā), taču var pavisam citādi – ir 
redzētas teju Markesa vai Sepulvedas 
spalvas cienīgas skatuves ainas. Ko izvē-
lēsies Alvis Hermanis?

Andrejs Žagars sāka eksportēties 
2008. gadā ar Verteru Erfurtē, sekoja 
Kņazs Igors Esenē, Rožu kavalieris Bu-
dapeštā, Karmena Boloņā, Masku balle 
Pēterburgas Mihaila teātrī, Trubadūrs 
Klāgenfurtē un Zagrebā, Manona Lesko 
Tallinā, šopavasar Loengrīns Viļņā un 
Bratislavā, kā arī Prokofjeva Duenja Per-
mā. Turpinot Vāgnera vilni, Andrejs Ža-

gars septembra beigās nāk klajā ar Tann-
heizeru Maskavas Staņislavska un Ņe-
miroviča-Dančenko teātrī.

Pirms pirmizrādes Maskavas prese 
vēlīgā tonī prognozē, ka varot gaidīt vā-
cu operrežijas paraugu vai sliktākā gadī-
jumā veiksmīgu vācu stila imitāciju. In-
trigu uzkurina arī fakts, ka šī opera Krie-
vijā iestudēta brīnum reti, kādā kultūras 
ziņu lapā pat teikts, ka tikai vienu reizi – 
1919. gadā, kas gan nebūs taisnība, jo 
var atrast atsauksmes arī par cara laika 
iestudējumiem. No preses tekstiem re-
dzams arī, ka visi informēti par operna-
ma epopeju Latvijā, taču, cik gadījās la-
sīt, informācija ir korekta. 

Žagars, protams, nebūtu viņš, ja ne-
vēlētos kādas ekstravagances. Šajā reizē 
apvienotas divi Tannheizera varianti – 
t. s. Drēzdenes (1845) un Parīzes (1861) 
versija, kurā izvērstāka bakhanāle, loka-
nāka Venēra, vietumis dāsnāka instru-
mentācija. Pats svarīgākais tomēr – da-
žādās versijas ir attiecīgi vācu un franču 
valodā, un Andrejs Žagars tās abas sa-
vienojis. Ar interesi gaidām atsauksmes.

Visubeidzot Viesturs Kairišs – arī vi-
ņu, tāpat kā Alvi Hermani, vēlos saukt 
par operskatuvei dzimušu režisoru. Viņa 
debija – Jevgeņijs Oņegins bija šedevrs, 

Ceļvedis

LATVIJAS 
REŽISORU 
EKSPORTS

ORESTS SILABRIEDIS

Līdz sezonas beigām apmeklējamas pirmizrādes 
ievērojamos pasaules opernamos
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kurš noteikti vēl varēja dzīvot; Mocarta  
Burvju flauta fascinēja ar ideju vērienu, 
kaut gan maķenīt slēpās Ilmāra Blum-
berga ēnā, bet tā jau ir vienmēr, kad sce-
nogrāfiju taisa Blumbergs. Mazāk veik-
smes piemita Pučīni Triptiham, kur 
Viesturs Kairišs likās zaudējis sev piemī-
tošo brīnišķīgo ironiju un kļuvis pārmē-
ru patētisks. Toties Valkīru un Zīgfrīdu 
no Vāgnera Nībelunga gredzena var pil-
nā mērā saukt par izcilu veikumu, no 
kura daudz neatpaliek arī Dievu mij-
krēslis.

Jūnijā triumfējis Rīgas Operas festi-
vālā ar saviem Vāgnera inscenējumiem, 
Viesturs Kairišs devās uz Berlīni, kur 
Komiskajā operā iestudēja šī gada liel-
jubilāra Bendžamina Britena Sapni va-
saras naktī. Britena mūzikas valoda ir 
tonāla, to tikai reizumis iekrāso kādas 
dodekafoniskas nianses. Britens lieliski 
pārzina mūzikas vēsturi, tāpēc ar ne-
vainojamu gaumes sajūtu viņš te izspē-
lējies no sirds patikas. Galvenie varoņi 
Titānija un Oberons ir nevis soprāns un 
tenors, kā varētu gaidīt, bet gan sop-
rāns un kontrtenors – vīrieša balss tips, 
kas akurāt ap operas pirmizrādes laiku 
atkal atgriezies uz koncertskatuves un 
ko savulaik aktīvi popularizēja visu 
mūsdienu kontrtenoru kustības pio-
nieris Alfrēds Delers (Oberons Britena 
operas pirmuzvedumā). Tenora pava-
donis klasiskā opershēmā parasti ir ba-
ritons, un varētu gaidīt, ka tieši tādam 
balss tipam būs sacerēta gariņa Paka 
loma, bet nekā – Britens Paks ir runā-

jošs aktieris. Britenam neraksturīgā 
kārtā viņa skatuves un dzīves partne-
rim tenoram Pīteram Pīrsam tika kom-
ponēta nevis kāda no vadošajām lo-
mām, bet gan doti Stabules/Tisbes pie-
nākumi, kuros ietilpst arī dziedājums 
trešā cēliena lieliskajā parodijā. Runa ir 
par virtuozi uzrakstīto Tisbes un Pira-
ma traģiskās mīlas stāstu – asprātīgu 
un stilistiski spožu atsauci uz 19. gad-
simta pirmās puses operas skanisko 
veidolu, ieskaitot sveicienu Doniceti 
operas Lucia di Lammermoor ārprāta 
skatam ar flautas solo. Renesanses deju 
stilizācija, Bergamo nerru deja, naksnī-
ga ambience, maigi kori, zibsnīgas so-
loepizodes – tas un vēl daudz kas cits 
proporcionāli precīzi sašūtā drānā dara 
šo Britena operu par vienu no visu lai-
ku augstākajām opermākslas virsot-
nēm. 

Nākošā gada aprīlī Ķelnes operā 
Viesturs Kairišs rādīs mums savu versiju 
par Kārļa Marijas fon Vēbera operu 
Burvju strēlnieks – salīdzinoši reti iestu-
dētu darbu. Vēbera skatuves darbi ir vā-
cu romantiskās operas pamatu pamats 
– var teikt, ka viņš pavēra ceļu tam abso-
lūtajam teātrim, ko līdz zināmai pilnībai 
izkops Rihards Vāgners. Burvju strēl-
nieks ir visai šerminošs gabals (apburtas 
lodes, baisas gravas) taču tajā netrūkst 
arī rotaļīguma un līksmes. Berlīnes Ko-
miskajā operā Makša lomā nesen bija 
redzams pliks tēviņš, un tas nav nekas 
pārsteidzošs, ja zinām, ka režisors bija 
slavenais spānis Kaliksto Bieito. Kas ro-

tās Viestura Kairiša izrādi, to uzzināsim 
pavasarī. 6

latviJas režisoru iestuDēJuMi

6 Bendžamina Britena Sapnis vasaras 
naktī Berlīnes Komiskajā operā – režisors 
viesturs kairišs, scenogrāfe Ieva Jurjāne, 
pirmizrāde 15. septembrī, izrādes 21. un 
29. septembrī, 4., 10., 26. oktobrī, 2014. ga-
da 8. jūlijā

6 Riharda Vāgnera Tannheizers Maskavas 
K. Staņislavska un V. Ņemiroviča-Dančen-
ko muzikālajā teātrī – režisors andrejs ža-
gars, scenogrāfs Andris Freibergs, kostīmu 
māksliniece Kristīne Pasternaka, pirmizrā-
de 27. septembrī, izrādes 29. septembrī, 3. 
oktobrī, 12. un 14. novembrī

6 Volfganga Amadeja Mocarta Così fan 
tutte jeb Mīlētāju skola Berlīnes Komiskajā 
operā – režisors alvis Hermanis, pirmizrā-
de 3. novembrī, izrādes 9. un 15. novembrī, 
1., 10., 15., 19. decembrī, 2014. gada 1., 9., 
31. maijā un 28. jūnijā

6 Kārļa Marijas Vēbera Burvju strēlnieks 
Ķelnes operā – režisors viesturs kairišs, 
scenogrāfe Ieva Jurjāne, pirmizrāde 2014. 
gada 12. aprīlī, izrādes 15., 19., 21., 24., 27. 
aprīlī

viestura kairiša iestudētais bendžamina britena Sapnis vasaras naktī jau piedzīvojis pirmizrādi berlīnes komiskajā operā.  
Foto – iko Frīse
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Hronika
latviJas NacioNālā oPera
6 22. maijā, Jaunajā zāle,  jauno horeogrā-
fu radošo darbu vakars. Piedalās baleta solis-
ti. horeogr. Elza Leimane-Martinova, Raimonds 
Martinovs, Milana Komarova u. c. 
6 No 3. līdz 17. jūnijam latvijas Mākslas 
akadēmijas Dizaina nodaļas studentu mācī-
bu projektu izstāde Vāgners un Rīga. 
6 2. jūnijā, lNo akadēmijas pirmās sezo-
nas noslēguma koncerts. Piedalās LNO Aka-
dēmijas audzēkņi, LNO orķestris, diriģ. Mārtiņš 
Ozoliņš. Koncerta programmā: V. A. Mocarta, Dž. 
Rosīni, G. Doniceti un R. Leonkavallo skaņdarbi. 
6 No 4. līdz 9. jūnijam 16. rīgas operas fes-
tivāls. riharda vāgnera tetraloģija Nībelun-
ga gredzens. Diriģ.Korneliuss Meisters, diriģ. 
asist. Joana Malvica. Reinas zelts. Rež. Stēfans 
Herheims, scenogr. un kost. māksl. Heike Šēle. 
Votāns – Ralfs Lukass, Donners – Armands Si-
liņš, Fro – Andris Ludvigs, Loge – Jērans Elia-
sons, Fafners – Krišjānis Norvelis, Fazolts – Ri-
hards Mačanovskis, Alberihs – Olivers Cvargs, 
Mīme – Bengts Ula Morgnijs, Frika – Martina Di-
ke, Freija – Dana Bramane, Erda – Ļubova Soko-
lova, Voglinde – Julianna Bavarska, Velgunde – 
Aira Rūrāne, Floshilde – Kristīne Zadovska. 
Valkīra. Rež. Viesturs Kairišs, scenogr. un kost. 
māksl. Ilmārs Blumbergs. Zīgmunds – Mihaels 
Veiniuss, Votāns – Egils Siliņš, Hundings – Jo-
hans Šinklers, Zīglinde – Liene Kinča, Brinhilde 
– Katrīna Gerstenbergera, Frika – Martina Dike, 
Gerhilde – Dana Bramane, Ortlinde – Aira Rūrā-
ne, Valtraute – Elena Sommere, Švertlaite – Ir-
ma Pavāre, Helmviga – Julianna Bavarska, Zīg-
runa –Natālija Krēsliņa, Grimgerda – Ilona Bage-
le, Rosveisa – Ļubova Sokolova.  Zīgfrīds. Rež. 
Viesturs Kairišs, scenogr. un kost. māksl. Ieva 
Jurjāne. Zīgfrīds – Jonijs van Hals, Mīme – 
Bengts Ula Morgnijs, Ceļinieks (Votāns) – Egils 
Siliņš, Alberihs – Markuss Jupiters, Fafners – 
Krišjānis Norvelis, Brinhilde – Sabīne Pasova, Er-
da – Ļubova Sokolova, Meža putns – Kristīne 
Gailīte. Dievu mijkrēslis. Rež. Viesturs Kairišs, 
scenogr. un kost. māksl. Ieva Jurjāne. Zīgfrīds – 
Larss Klēvemans, Brinhilde – Katrīna Gersten-
bergera, Gunters – Markuss Jupiters, Gutrune, 
Trešā norna, Voglinde – Liene Kinča, Hāgens – 
Johans Šinklers, Alberihs – Kosma Ranuers, Val-
traute, Pirmā norna – Ļubova Sokolova, Otrā 
norna, Velgunde – Aira Rūrāne, Floshilde – Kris-
tīne Zadovska. 
6 5. septembrī, sezonas atklāšana, operas 
ēkas 150. jubilejai veltīts koncerts. Rež. Eli-
ta Bukovska, dir. Modests Pitrens, Aleksandrs 
Viļumanis, Mārtiņš Ozoliņš, Farhads Stade, 
Andris Veismanis. Piedalās LNO koris un or-
ķestris, baleta trupa un operas solisti, viesso-
listi Egils Siliņš, Aleksandrs Antoņenko, Inese 
Galante, Inga Kalna, Dmitro Popovs 
6 8. septembrī, Gaetāno Doniceti Lucia di 
Lammermoor, titullomā debitē LNO soliste In-
ga Šļubovska. 
6 12. septembrī, Pēteris Čaikovskis Jevge-
ņijs Oņegins. Tatjanas lomā debitē LNO Akadē-
mijas audzēkne Gunta Cēse. 
6 18. septembrī, Latvijas Gāzes Gada bal-
vas pasniegšana. Leģendārs mūžs mākslā – 
Žermēna Heine-Vāgnere, balva par mūža iegul-
dījumu – Vladimirs Okuņs, balva par ilggadīgu 
un augstvērtīgu darbu LNO tehniski administra-
tīvajā jomā – Elga Skane, labākā operas soliste – 
Liene Kinča, labākais operas solists – Egils Si-
liņš, labākā baleta soliste – Sabīne Guravska, 
spilgtākā debija – baleta soliste Ieva Rācene, la-
bākā orķestra māksliniece – altu grupas mūziķe 
un koncertmeistare Silvija Krauze, balva par īpa-

šiem mākslinieciskiem sasniegumiem 2012. 
/2013. gada sezonā – Marina Rebeka, sezonas 
spilgtākais notikums – Riharda Vāgnera tetralo-
ģija Nībelunga gredzens. Skatītāju balva – Otello 
(horeogr.Alla Sigalova, horeogr. asist. Aleksejs 
Avečkins, scenogr. Andris Freibergs, kost. māksl.
Ināra Gauja). 
6 22. septembrī, volfgangs amadejs Mo-
carts Dons Žuans. Donnas Annas lomā debitē 
LNO Akadēmijas audzēkne Jūlija Vasiļjeva. 

latviJas NacioNālais teātris
6 24. aprīlī, Okartes Jaunā zāle, Jānis sud-
rabkalns Trubadūrs uz ēzeļa. Dramatizējuma 
autori – Jānis Peters un Valdis Lūriņš, rež. Valdis 
Lūriņš, scenogr. Ivars Noviks, kost. māksl. Kristī-
ne Abika. Dzejnieks – Gundars Grasbergs, Alter 
Ego – Mārtiņš Brūveris, Sieviete, Biruta, Klodija – 
Dita Lūriņa, Pianists – Raimonds Pauls. 
6 14. maijā, aktieru zāle, rasa bugavičute 
Meitenes. Rež. Elmārs Seņkovs, scen. Aigars 
Ozoliņš. Piedalās Dace Bonāte, Lolita Cauka, 
Astrīda Kairiša, Lāsma Kugrēna, Līga Liepiņa, In-
ta Tirole, Gunta Virkava, Māra Zemdega un Aga-
te Zemniece. 
6 30. maijā, Okartes Jaunā zāle, Džons 
Maksvels kutzē Rudens Pēterburgā. Rež. Pē-
teris Krilovs, scen. un kost. māksl. Kristīne Abika. 
Dostojevskis – Ivars Puga, Pāvels – Artuss Kai-
miņš, Anna Sergejevna – Daiga Kažociņa, Matre-
na – Ance Strazda vai Marija Linarte, Sergejs Ņe-
čajevs – Uldis Anže, Kersti – Madara Botmane, 
Maksimovs – Ģirts Liuziniks, Mihailovs – Jānis 
Vimba, Ivanovs – Jānis Āmanis. 
6 12. septembrī, lielā zāle,... bagātā kun-
dze... (pēc andreja upīša darbu motīviem). 
Rež. Ināra Slucka, scen. Aigars Ozoliņš, kost. 
māksl. Ieva Kundziņa, horeogr. – Olga Žitluhina, 
video māksl. – Māris Kalve, operat. – Uldis Jan-
cis. Emma Kārklis – Inga Misāne, Kārkliene Līga 
Liepiņa, Kārkls – Ģirts Jakovļevs, Oļģerts Kurmis 
–Normunds Laizāns, Frīdis – Juris Lisneres, 
Kalnkāja kundze – Zane Jančevska, Kalnkāja 
kungs – Jānis Skanis, Juze – Kristīne Sīmane–
Ambaine vai Aleksandra Blauberga, Krišs – Uldis 
Norenbergs, Kriša sieva – Ilze Rudolfa, Viesmīlis 
– Jurģis Spulenieks, Freiberga kundze – Lolita 
Cauka, Helēna Freiberga – Zane Dombrovska, 
Lūks, rakstnieks – Mārtiņš Brūveris, Raudoņa 
kungs – Egils Melbārdis, Raudoņa kundze – An-
na Klēvere, Platlapas kundze – Anete Saulīte, 
Akordeonists – Valdis Zilveris, Aktieris – Volde-
mārs Šoriņš, Erna Leja – Indra Burkovska, An-
tons – Juris Jope, Policijas priekšnieks – Mārcis 
Maņjakovs, Policists – Juris Hiršs, Kāda kundze 
– Evija Skulte, Sieviete gados ar bērnu – Ingrīda 
Andriņa, Pārdevēja – Gunta Virkava, Alma – Sa-
nita Pušpure. 
6 12. septembrī, aktieru zāle, Jevgeņijs 
Griškovecs Satisfakcija. Rež. Dāvis Auškāps 
(LKA Maģistrantūras mācību darbs), scen. Aigars 
Ozoliņš, kost. māksl. Agnese Kaupere. Alek-
sandrs Verhozins – Ivars Puga, Dima – Ivars Kļa-
vinskis, Sekretāre, virtuves palīdze Nastja – Līga 
Zeļģe, Gio, zāles pārzinis Miša – Mārtiņš Egliens, 
Boldirevs, Gio miesassargs, pavārs – Kaspars 
Aniņš, Fiļutins, Gio miesassargs, Paša – Mārtiņš 
Upenieks. 
6 12. septembrī, Okartes Jaunā zāle, reg-
nārs vaivars Titāniks, rež. Regnārs Vaivars, 
scen. Aigars Ozoliņš, kost. māksl. un horeogr. 
Anta Priedīte. Edgars – Gundars Grasbergs, Kris-
tīne – Madara Botmane, Aija – Maija Doveika, 
Rūpnīcas strādnieks, direktors, Juris – Ģirts 
Liuziniks, Rūpnīcas strādnieks, krodzinieks, or-
manis – Artis Drozdovs, Draudzene, viesnīcas 

zēns, Alfrēds – Marija Bērziņa, Rūpnīcas strād-
nieks, Fotogrāfs, Ādolfs – Artūrs Krūzkops, Or-
ķestris – Jānis Pauls vai Pēteris Ozoliņš

latviJas Dailes teātris
6 12. jūnijā, kamerzāle, Sabojātie, pēc sā-
ras keinas lugas motīviem (Radošo meklēju-
mu cikla „Brīva skatuve” ietvaros, sadarbībā ar 
radošo apvienību „HArF”). Rež. Viesturs Roziņš, 
scen. un kost. māksl. Valters Kristbergs, mūz. 
autors Kristaps Rasims, horeogr. Kārlis Božs, 
gaismu māksl. Jānis Sniķers. No angļu val. tulk.
Rūdolfs Kristbergs. Īans – Dainis Grūbe, Kareivis 
– Gints Andžāns, Keita – Jolanta Znotiņa. 
6 17. septembrī, Mazā zāle, konors Makfēr-
sons Slazdā (sadarbībā ar Teātra attīstības ap-
vienību Daile). Rež. un vizuālās koncepc. Aut. 
Jans Villems van den Boss (Lielbritānija), kost. 
māksl. Ilze Vītoliņa, gaismu māksl. Māra Vaļiko-
va. No angļu val. tulk. Eduards Liniņš. Brendans 
– Artūrs Skrastiņš, Džeks – Juris Žagars, Finbārs 
– Egons Dombrovskis vai Ivars Auziņš, Džims – 
Pēteris Gaudiņš, Valērija – Vita Vārpiņa vai Inese 
Kučinska. 
6 19. septembrī, kamerzāle, rasa bugavi-
čute Biedre Zariņa. Rež. Dmitrijs Petrenko, 
scen. Artūrs Arnis, kost. māksl. Anastasija Golu-
beva, gaismu māksl. Mārtiņš Kudiņš. Ilga – Olga 
Dreģe, Astra – Lidija Pupure, Pauls – Mārtiņš Po-
čs, Paula – Inita Dzelme. 
6 20. septembrī, lielā zāle, Nils laburs Šei-
pings. Rež. Dž. Dž. Džilindžers, scen. Kristians 
Brekte, kost. māksl. Ilze Vītoliņa, horeogr. Inga 
Krasovska, gaismu māksl. Igors Kapustins, vi-
deo māksl. Dace Jokste. Tulk. Dž. Dž. Džilin-
džers. Eva – Elīna Dzelme un Ilze Ķuzule-Skrasti-
ņa, Dženija – Dārta Daneviča un Ieva Segliņa, 
Ādams – Artūrs Dīcis, Filips – Gints Andžāns, Per-
formanču dalībnieki – Elīna Dzelme, Ilze Ķuzule-
Skrastiņa, Dārta Daneviča, Ieva Segliņa, Artūrs 
Dīcis, Gints Andžāns. 
6 22. septembrī, pagraba telpas, Pīters 
stroens Kauli (Radošo meklējumu cikla Brīva 
skatuve ietvaros). Rež. Gundars Silakaktiņš, 
scen. Vents Vīnbergs, kost. māksl. Jurate Sila-
kaktiņa, kust. konsult. Kārlis Božs, gaismu 
māksl. Harijs Zālītis. Tulk. Sabīne Dombrovska. 
Rubens – Lauris Subatnieks, Regs – Lauris Dzel-
zītis, Beks – Gints Grāvelis, Mūns – Aldis Siliņš, 
Benijs – Pēteris Liepiņš. 

JauNais rīGas teātris
6 12. septembrī, lielā zāle, tenesijs vil-
jamss Ilgu tramvajs (ar Dienvidu Universitātes, 
The University of the South, Sewanee, Tennessee, 
īpašu atļauju). Rež. Inese Mičule, scen. Rudolfs 
Bekičs, kost. māksl. Kristīne Jurjāne. Blanša Di-
buā – Elita Kļaviņa, Stella – Sandra Kļaviņa vai 
Iveta Pole, Stenlijs Kovaļskis – Andris Keišs, Mičs 
– Ivars Krasts, Junisa – Iveta Pole vai Sandra Kļa-
viņa, Stīvs – Gatis Gāga, Ārsts – Ģirts Krūmiņš vai 
Gundars Āboliņš, Medmāsa – Regīna Razuma, 
Jauns vīrietis – Georgijs Surkovs vai Jēkabs Ju-
ris Jurjāns. 

M. ČeHova rīGas krievu teātris
6 11. maijā, lielā zāle, izaks Dunajevskis 
Līgavaiņi, (operete),  Nikolaja Adujeva un Ser-
geja Antimonova librets.  Rež. Jurijs Laptevs, 
scen. un kost. māksl. Pjotrs Okuņevs, Olga Šaiš-
melašvili. Ivans Samsonovičs – Jurijs Safronovs, 
Agrafena Savična – Olga Ņikuļina, Filats Ignatje-
vičs Štobiševs – Boriss Ploskihs vai Oļegs Tete-
rins, Romāns Kazimirovičs Gusjs-Pļešakovskis – 
Aleksejs Korgins, Kuprijaničs – Oļegs Teterins vai 
Jevgeņijs Šurs, Tēvs Valerians – Rihards Lepers, 
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Jefims Isajevičs – Aleksandrs Poļiščuks, Pendri-
ka madāma – Tatjana Lukašenkova, Žundrikovs 
– Vadims Grosmans, vecenīte – Ņina Ņeznamo-
va, piedzīvotāja – Svetlana Šiļajeva, finanšu in-
spektors – Andrejs Možeiko, mājas komitejas 
priekšsēdētājs – Sergejs Gorohovs, Jermolajs – 
Sergejs Gorohovs, Bobkovs – Daņila Solovjovs, 
meistarienes – Jana Herbsta, Jana Ļisova, Jūlija 
Berngardte, mammucis ar bērniem, meistariene 
– Tamāra Sudņika, pionieris – Daņila Maligins, 
bērni – Adele Rihtere, Daņila Kaļinka, viesis no 
dienvidiem – Jevgeņijs Čerkess, īrniecīte – Gaļi-
na Baženova, matrozis – Igors Nazarenko, inva-
līds – Artūrs Trukšs, večiņa – Marats Efendijevs. 
Orķestris: Ludmila Mogiļevska (klavieres) – Gi-
dons Grīnbergs vai Leonards Antoņevičs (vijole), 
Indriķis Veitners vai Mārcis Kūlis (klarnete), Nor-
berts Skraucis vai Bruno Priekulis (kontrabass), 
Uģis Krūskops vai Ivars Kalniņš (sitamie instru-
menti), Kaspars Gulbis vai Artūrs Noviks (akor-
deons). 

latviJas leļļu teātris
6 10. maijā, Mazajā zālē, brāļi Grimmi Sar-
kangalvīte. Rež. Valters Sīlis, dram. Jānis Balo-
dis, māksl. Uģis Bērziņš, komp. Edgars Ragins-
kis. Sarkangalvīte – Audra Pētersone, Vecmāmi-
ņa – Anrijs Sirmais, Māmiņa, Vilks – Dace Vītola. 
6 17. maijā, lielā zāle, Franks vēdekinds 
Paavasara atmoda. Rež. Ivars Lūsis, scen. Ai-
gars Ozoliņš, tērpu māksl. Ieva Veita, komp. Sil-
vestrs Zemgals. Morics – Daumants Švampe, 
Melhiors – Miķelis Žideļūns, Vendla – Lienīte Osi-
pova, Bergmaņa kundze – Laila Kirmuška, Ga-
bora kundze, Kalēja sieva – Audra Pētersone, 
Otto, Fligengots – Edgars Kaufelds, Ernests, Ha-
bebalds – Aleksandrs Jonovs, Hansiks, Cungen-
šlags – Artūrs Putniņš, Marta – Dana Lāce, Ilza – 
Santa Didžus, Meitene – Jūlija Meščerjakova, 
Zonnenštihs – Pēteris Šogolovs, Cilvēks maskā, 
Ārsts – Valdis Vanags, Tea – Aleksandra Brunere. 
6 13. septembrī, Mazā zāle, ērihs kestners 
Dvīņu nedarbi („Проделки близнецов”) 
(krievu tr. ). Rež. Ģirts Šolis, māksl. Reinis Pēter-
sons, komp. Goran Gora. Luīze Palfija, Irēne Ger-
laha, kalpone (Rēzija) – Lilija Sūna, Lote Kerne-
re, māte (Luīzlote Kernere) – Irīna Kalniņa, tēvs 
(Ludvigs Palfijs) – Rodions Kuzmins. 

valMieras DrāMas teātris
6 27. aprīlī. lielā zāle, viljams šekspīrs 
Makbets. Rež. un muzik. tēmas aut. Vladislavs 
Nastavševs, scen. Rudolfs Bekičs, kost. māksl. 
Monika Pormale. Lēdija Makbeta – Inga Siliņa, 
Makbets – Inese Pudža, Anta Aizupe, Kārlis Nei-
manis, Rihards Jakovels, Režisors un Upuri 
(Dankans, Benkvo, lēdija Makdufa) – Vladislavs 
Nastavševs vai Aigars Apinis. 
6 13. jūnijā, lielā zāle, roberto kavozi Ap-
rēķina laulības. Rež. Dž. Dž. Džilindžers, scen. 
Mārtiņš Vilkārsis, kost. māksl. Ilze Vītoliņa, gais-
mu māksl. Krišjānis Strazdīts. Filipo Fanti – 
Imants Strads, Marko Fanti – Aigars Apinis, Luka 
Fanti – Ingus Kniploks, Arevika – Ieva Puķe, Irina 
– Elīna Vāne. 
6 14. augustā, Mazā zāle, leonards Geršs 
Taureņi ir brīvi. Rež. Reinis Suhanovs (LKA reži-
jas kursa diplomdarbs), scen. Rudolfs Bekičs, 
kost. māksl. Anna Heinrihsone, gaismu māksl. 
Mareks Lužinskis. Dons Beikers – Mārtiņš Meiers, 
Beikeres kundze – Dace Eversa, Džila Tēnere – 
Inese Pudža, Ralfs Ostins – Kārlis Neimanis. 
6 22. septembrī, lielā zāle, boriss Paster-
naks Doktors Živago. Dramatiz. aut., atdzejot., 
rež. Indra Roga, scen. Mārtiņš Vilkārsis, kost. 
māksl. Anna Heinrihsone, horeogr. Inga Raudin-
ga, gaismu māksl. Igors Kapustins, skaņu partit. 
autors Kristaps Rasims, izr. skan A. Maskata un 
B. Okudžavas skaņd. Jurijs Živago – Kaspars Zā-

le, Pāvels Antipovs (Streļņikovs) – Imants Strads, 
Larisa Gišāra (Antipova) – Elīna Vāne, Antoņina 
Gromeko (Živago) – Ieva Puķe, Komarovskis – 
Agris Māsēns, Miša Gordons, bezpajumtnieks – 
Mārtiņš Meiers, Amālija Ģišāra, Ustiņja, bēgle, 
Hrapugina, Marinas māte – Inese Ramute, Anna 
Gromeko, sanitāre, mademoiselle Flerī, bēgle 
Galiuļina – Dace Eversa, Oļa Demina, bezpa-
jumtniece, bēgle, Marina – Laura Siliņa, Filats, 
Šarikovs, Libērijs, Dudorovs – Māris Bezmers, 
Rodions Ģišārs, Galiuļins, Maskavas iedzīvotājs, 
Svirids – Aigars Apinis, izsūtāmais, komisārs 
Gincs, Jevgrafs Živago – Kārlis Neimanis, ārsts, 
Markels, patruļnieks, Pamfils Palihs – Mārtiņš 
Liepa, Andrejs Živago – Krišjānis Salmiņš, zaldā-
ti – Kristaps Skujiņš, Ričards Pūgulis. 

liePāJas teātris
6 13. septembrī, Pema Džemsa Piafa. Rež. 
Laura Groza-Ķibere, scen. Mārtiņš Vilkārsis, kost. 
māksl. Jolanta Rimkute (Lietuva), horeogr. Lie-
ne Grava, muz. noform. aut. Kārlis Auzāns. Piafa 
– Agnese Jēkabsone, Momona – Ilze Būde, Bru-
no, leģionārs – Kaspars Gods, Luijs Leplē, bār-
menis, Žaks, Vaimbēra kungs – Edgars Pujāts, 
Emīls, vācu kareivis, Luijs, amerikāņu jūrnieks – 
Kaspars Kārkliņš, Alberts, Reimonds, amerikāņu 
virsnieks, Īvs – Mārtiņš Kalita, Edijs, vācu karei-
vis, Lusjēns, Teo – Viktors Ellers, Marsels Ser-
dāns, policijas inspektors, ārsts, narkotiku pie-
gādātājs – Gatis Maliks, Mazais Luī, Žoržs, ameri-
kāņu jūrnieks, Šarls, Minders – Sandis Pēcis, 
Marlēna, Madeleina, medmāsa – Everita Pjata, 
Akordeonists Roberts Žuels – Normunds Kal-
niņš. 

DauGavPils teātris
6 10. maijā, eksperimentālā zāle, ivans vi-
ripajevs Valentīna diena. Rež. Georgijs Sur-
kovs, scen.,kost. māksl. Dace Sloka. Valentīna 
– Vera Hramņikova, Valentīns – Egils Viļumovs, 
Jekaterina – Žanna Lubgāne. 
6 31. maijā, lielā zāle, volfgangs amadejs 
Mocarts Teātra direktors (opera). Rež. Oļegs 
Šapošņikovs, scen.,kost. māksl. Stabiņa un Inga 
Bermaka, horeogr. Irina Saveļjeva, koncertm. 
Eduards Zariņš, vok. ped. Olga Salna. Daugav-
pils kamerorķestris, diriģ. Aivars Broks. Madame 
Herca – Diāna Silova vai Olga Vrešča, madmoi-
selle Zilberklanga – Julianna Bavarska vai Jeļe-
na Borele, monsieur Fogelzangs – Aleksandrs 
Šabanovs vai Jevgēnijs Salna, sekretārs – Sta-
ņislavs Šimanskis, Franks – Aleksandrs Koma-
rovs, Bufs – Viktors Jancevičs, Eilers – Vladimirs 
Dupaks, madame Pfeila – Irina Kešiševa-Grigor-
jeva, monsieur Hercs – Egils Viļumovs, madame 
Fogelzanga – Žanna Lubgāne, dejotāji – Mi-
roslavs Blakunovs, Māris Boka, Konstantīns 
Zaics, Artūrs Jackevičs, Jeļizaveta Petrova, Svet-
lana Morozova, Anna Gimbute, Anna Sultanova. 

GoDa teātris
6 1. septembrī, rasa bugavičute Tikai ne-
saki nevienam…. Rež. Leons Leščinskis, scen. 
Varis Siliņš, mūzika – Emīls Dreiblats. Ieva – Lau-
ra Jeruma (pirmizr. ) vai Anete Berķe, Juris (Bite) 
– Edgars Ozoliņš, Egils – Rolands Beķeris, Kris-
taps – Kaspars Gods. 

DirtY Deal teatro 
6 3. aprīlī, Otrais. Horeogr. Sintija Siliņa, 
māksl. Uģis Bērziņš, skaņa Artis Orubs, izpildīt. 
Evita Birule, Artis Orubs. 
6 25. aprīlī, Atpakaļ uz zemi. Rež. Andrejs Po-
lozkovs, māksl. Kate Krolle, spēlē Valters Sīlis. 
6 27. maijā, Labākais cilvēks Tahkurannā. 
Dramat., rež. Andris Kalnozols, scenogr. Kristīne 
Vītola, gaismu māksl. Gatis Spalvēns, mūz. au-
tors Uldis Sniķers, spēlē: Ivars Krasts, Lienīte Osi-

pova, Edgars Kaufelds un Jurģis Spulenieks. 
6 28. maijā, Porcelāna dūmi. Rež. Paula Pro-
zoroviča, scenogr. Marija Rozīte, gaismu māksl. 
Jānis Sniķers, mūz. noform. Sus Dungo un Uldis 
Sniķers, spēlē: Inga Tropa, Lauma Balode un 
Kaspars Aniņš. 
6 6. oktobrī, Noziegums un sods. Rež. Toms 
Auniņš un Normunds Griestiņs, scenogr. Toms 
Grīnbergs, kost. māksl. Kristians Aglonietis un 
Elza Ozolīte, mūz. Toms Auniņš un TV Maskava. 
Lomās: Raskoļņikovs – Toms Auniņš, Porfīrijs 
Petrovičs – Andrejs Zālītis, Svidrigailovs – Ar-
mands Berģis, Kalpone Nastasja, Avdotja Ras-
koļņikova – Anete Saulīte, Sofija Marmeladova – 
Kristīne Vismane. 
6 18. oktobrī, Marina Cvetaeva/Марина 
Цветаева. Rež. Georgijs Surkovs, scenogr. Lie-
ne Pavlovska, gaismu māksl. Jānis Sniķers. Spē-
lē: Valērija Surkova un Anta Aizupe. 

teātris tt
6 24. aprīlī, vecrīgas klubā DePo, roberts 
Mings Minga rēgi. Rež. Lauris Gundars, komp. 
Jēkabs Jančevskis, produc. Anna Putniņa. Ak-
tieri – Laura Siliņa, Jurģis Spulenieks, Kristaps 
Ķeselis. 
6 17. jūlijā, vecpiebalgas novada Kalna An-
tēnos, laura Gundara Latviešu kāzas. Rež. 
Lauris Gundars, kost. māksl. Iveta Šurma, pro-
duc. Anna Putniņa. Anita – Lienīte Osipova, Kār-
lis – Mārtiņš Počs, Andris – Artis Robežnieks, Ive-
ta – Anna Putniņa, Velta – Baiba Valante, Alise – 
Esmeralda Ermale, Aldis – Jānis Vimba, Jānis – 
Jānis Jarāns, Juris – Artūrs Putniņš, Edgars – Ed-
gars Lipors. 

ĢertrūDes ielas teātris
6 1. aprīlī, Kurtu? Kotu? Este. Tote. Horeogr. 
un rež. Kate Pumpiņa, dejotāji Donats Rudzītis, 
Jekaterina Sergejeva, Gabija Bīriņa, Edgars Si-
liņš un Rūta Auziņa, dzīvā mūz. Dāvis Burmeis-
ters, scenogr. Dace Sloka. JVLMA stud. Kates 
Pumpiņas diplomdarbs horeogrāfijā. Diplom-
darba vad. Zita Errsa. 
6 15. aprīlī, Ding An Sich jeb Lieta par sevi. 
Horeogr. Margarita Buharina, dejotāji Paulīna 
Druka, Anna Russke, Valērija Mergoļda, Ruslans 
Kurlovičs un Rihards Zirdziņš, mūz. Sandris Šī-
rants un Artūrs Dzintars, video proj. Santa Zem-
baha un Madara Dzintara. JVLMA stud. Margari-
tas Buharinas diplomdarbs horeogrāfijā. Dip-
lomdarba vad. Zita Errsa
6 13. maijā, Mūsu Silvija debesīs. Teksts un 
rež. Inga Gaile, spēlē Marta E. Martinsone, San-
dija Kalniņa, Mārtiņš Liepa un Pēteris Nebars, 
aizkadrā Ināra Slucka un Baiba. Berķe, māksli-
niece Ieva Kauliņa, skaņa Olivers Tarvids, gais-
mas Jūlija Bondarenko. LKA maģistrantūras 
stud. Ingas Gailes kursa darbs. Kursa darba vad. 
Māra Ķimele
6 20. junijā, Dzīvot dzīvi. Rež. Andrejs Jaro-
vojs, dramat. Agnese Rutkēviča, spēlē Madara 
Botmane, Kārlis Krūmiņš, Andis Strods un Inga 
Tropa, skaņas ainava Jānis Burmeisters, māksl. 
Ieva Kauliņa
6 7. septembrī, Jēzus Kristus Glābējs. Tek-
sta aut. Klauss Kinskis (Vācija), rež. Elīna Cērpa, 
dzīvā mūz. Sinans Arats (Turcija/Nīderlande), 
tulk. Inga Rozentāle, piedalās Sanita Balode, Fi-
lips Birzulis, Jānis Cērps, Dainis Īvāns, Andris Ka-
čanovskis, Liene Laviņa, Dmitrijs Petrenko, Izol-
de Prauliņa, Natālija Provočnaja, Juris Strenga 
un Benita Zemmere), kost. konsult. Līga Šulce, 
skaņa Ansis Kurmists, gaismas Dāvis Burmeis-
ters un Rūdolfs Kugrēns
6 30. oktobrī, Cik tuvu? Horeogr. Elīna Brei-
ce, izpild. Evita Birule un Edgars Šļakota, sceno-
gr. un kost. māksl. Uģis Bērziņš, gaismu māksl. 
Jūlija Bondarenko


