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TEĀTRIS

NORMUNDS AKOTS

Patērētāju sabiedrī-
bas vēlme pielīdzi-
nāt izrādi produk-
tam "Dirty Deal Teat-

ro" (DDT) jaunākā iestudēju-
ma "Triptihs" veidotājiem ir 
piespēlējusi izdevību pārbau-
dīt mākslas sfērā tādu plaši 
pazīstamu mārketinga triku 
kā "trīs vienā". Trīs dramatur-
gi – Justīne Kļava, Kārlis Krū-
miņš un Klāvs Mellis – sapa-
koti vienas režisores Paulas 
Pļavnieces uzvedumā. Trīs 
viencēlieni – komēdija, de-
tektīvs un drāma – izrādīti 
vienā vakarā. Ja teātris ir iz-
virzījis mērķi izdabūt ko pa-
mācošu no indivīda un varas 
attiecībām, tad jāatzīst, ka tas 
nostrādā.

Justīnes Kļavas humora 
pilnais "Džeks Uzšāvējs" maz-
liet atgādina Tarantīno stilis-
tikā ieturētu dramaturģisku 
miniatūru par "lielajām bai-
lēm", kas klīst varas spēļu labi-
rintos un deformē mūsu ek-
sistenci. Stāstiņš par diviem 
brāļiem dīvainīšiem (Jānis 
Kronis un Ivars Krasts), kas 
mazpilsētiņas policijas iecir-
knī izmeklē absurdo "apgrāb-
stīšanas lietu", asprātīgi salā-
dē viena šaujamrīka aptverē 
visus tos mūsdienu fragmen-
tāro apziņu ietekmējošos "ar-
gumentus'', kas piespiež cilvē-
kus savu dzīvi pārvērst paro-
dijā, un ar lielu blīkšķi izšauj 
uz mūsu bailēm. Trīs skais-
ti līķīši finālā – teatrāli vis-
notaļ cienījams impulss pa-

lūkoties no malas uz tām vie-
dokļu un uzskatu konstruk-
cijām, ar kurām ikdienā at-
taisnojam paši savu drosmes 
trūkumu. Režisore scenogrā-

fiski ieskicētā provinces iecir-
knī uz skatuves to visu traktē 
kā farsu, kurā aktieri aizrau-
tīgi cenšas mums atklāt me-
diju simulētās dzīves realitā-

tes jokaino pusi. Smiekli neiz-
paliks, vienīgi neviendabīgais 
spēles izkāpinājums liek do-
māt, ka centienos panākt su-
līgāku spēli aktieriem šur tur 

pietrūkst pārspīlējumam ne-
pieciešamās atjautības.

Kārļa Krūmiņa interesi 
par pusaudžu un jauniešu tē-
mām teātrī jau var uzskatīt 

par tādu kā viņa radošo mek-
lējumu ampluā. Viencēliens 
"Skittles" ar dramaturģiski 
izveicīgi samudžināto kon-
fliktu starp skolēniem un pe-

Triptihs par bailēm

IEVA RODIŅA,  
"kroders.lv"

Sevišķi patlaban, ieilguša-
jos pandēmijas apstākļos, šā-
das izrādes ir īpaša vērtība – 
tās ļauj sajust pusizretināto 
skatītāju zāli elpojam vieno-
tā ritmā. 

Izrādi skatos krietni pēc 
pirmizrādes, un pirmais, kas 
paliek atmiņā pēc noskatīša-
nās, ir aktrises Vitas Vārpiņas 
izcilais tēlojums Rutes Vulfas 
lomā – itin kā pieklusināts, in-
troverts, vienlaikus ārkārtī-
gi koncentrēts un precīzs ak-
tierdarbs. Vitas Vārpiņas lo-
mugrāfijā līdzīgu varoņu šķie-
tami ir daudz – tās ir sievietes 
ar stingru raksturu, pašpietie-

kamību un vienlaikus emo-
cionāli dziļu iekšējo pasauli, 
taču Rute Vulfa, šķiet, ir viens 
no sarežģītākajiem un augstā-
kajiem aktrises pēdējo gadu 
meistarības punktiem. 

Britu dramaturga Rober-
ta Aika un līdz ar to arī Dai-
les teātrī tapušā iestudējuma 
centrā ir tieši Rute Vulfa – ār-
ste, kura, pieturoties pie sa-
vas pārliecības, nokļūst ētiskā 
konfliktā, jo neielaiž pie mir-
stošas pacientes katoļu pries-
teri. Stāsts izseko tam, kā ik-
dienišķs profesionāls kon-
flikts noved pie vispārcilvē-
ciskas diskusijas par pasau-
les iedalījumu "grupējumos". 
Sociālās lomas, ko mēs gri-
bot vai negribot pieņemam 

un "spēlējam", mūsu profe-
sionālie un personīgie lēmu-
mi un to nozīme, kas rikoše-
tā negaidot var atgriezties pie  
mums, – tas viss izrādē izspē-
lēts precīzās cēloņsakarībās. 
Kaut arī uz skatuves ir vien-
padsmit aktieru liels ansamb-
lis, izrādei izdodas radīt pie-
tuvinājuma iespaidu – lielā 
mērā tādēļ, ka stāsta centrs ir 
tieši Vitas Vārpiņas psiholo-
ģiskās reakcijas uz notiekošo. 

Ansamblī līdzās psiholo-
ģiskam lomu zīmējumam vē-
rojami arī groteskā zīmēti tēli, 
kuru galvenais uzdevums ir 
radīt spilgtu tipāžu galeriju, 
piešķirot papildu krāsas cen-
trālajai sižeta līnijai. Precīzi 
ar dotajiem uzdevumiem tiek 

galā Gints Grāvelis (Maikls 
Kroplijs), Ērika Eglija-Grāve-
le (Rebeka Robertsa), Dainis 
Gaidelis (Braiens Siprijans). Fi-
ligrāna epizodiskajās lomās ir 
aktrise Ilze Ķuzule-Skrastiņa, 
kura spurainā pusaudža, savu 
dzimumidentitāti meklējo-
šā Semija, lomā partnerībā ar 
Vitas Vārpiņas Ruti attīsta ne-
parastu, trauslu "mātes-bērna" 
attiecību līniju. Jau lugā defi-

nētais uzdevums aktieriem 
spēlēt pretējā dzimuma vai 
ādas krāsas lomas viscaur iz-
turēts arī izrādē, kaut arī Lat-
vijas kontekstā neizskan pilnī-
bā trāpīgi un aktuāli. Piemē-
ram, Artūra Skrastiņa Čārli-
jas – Rutes partneres – parā-
dīšanās uz skatuves sākotnēji 
rada nedaudz mulsinošu ie-
spaidu, jo nav atrasts pārlieci-
nošs veids, kā nepārprotami 

atklāt to, ka šis tēls ir sieviete, 
nevis transvestīts, kamēr vēlā-
kajā darbībā aktieris ar traus-
lumu un jūtīgu partnerību at-
tīsta tēla līniju.

Telpas transformācijas, 
kuras rada Rūdolfa Bekiča 
scenogrāfija kombinācijā ar 
Edija Feldmaņa gaismu parti-
tūras akcentiem, balstās kon-
trastā starp publisko un pri-
vāto telpu. Izgaismota pilnībā 

Saruna par būtisko
Intelektuāls teātris – tā gribētos raksturot Gata Šmita 
iestudējumu "Ārsts" Dailes teātrī. Izrāde, kas piesaka 
sarežģītu formu un piepilda to ar spraigu, taču ne ārišķīgi 
"kliedzošu" saturu
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P U B L I C I TĀT E S 
( M Ā R C I S 
B A LT S K A R S )  F O T O

Trīs skaisti līķīši finālā – teatrāli visnotaļ cienījams impulss palūkoties no malas uz tām viedokļu un uzskatu  
konstrukcijām, ar kurām ikdienā attaisnojam paši savu drosmes trūkumu

P U B L I C I TĀT E S  ( A G N E S E  Z E LT I Ņ A )  F O T O

Trīs dramaturgi – Justīne Kļava, Kārlis Krūmiņš un Klāvs Mellis – sapakoti vienas režisores Paulas Pļavnieces uzvedumā, trīs viencēlienus – 
komēdiju, detektīvu un drāmu – izrādot vienā vakarā.

cīt, kāpēc, bet, kā teica Haru-
ki Murakami, varbūt tāpēc, ka 
"mūs lielā mērā ietekmē tā vie-
ta, kur esam dzimuši un uzau-
guši. Mūsu domāšanas un ju-
šanas veidu ietekmē gan zeme, 
gan temperatūra, gan valdo-
šie vēji". Katrā gadījumā Klāvs 
Mellis mēģina pateikt kaut ko 
līdzīgu, piedāvājot režisorei 
visai intriģējošu viencēliena 
struktūru, kas veidota, asprā-
tīgi velkot paralēles ar pazīsta-
mo tautas deju. Izspēlējot tei-
cēja pieteiktās tūres, abi aktie-
ri – Ance Strazda un Jānis Kro-
nis – it kā vadās no personāžu 
mainīgajiem pašsajūtu stāvok-
ļiem un tukšajā skatuves tel-
pā ieskicē režisoriski konturē-
tus domas tēlus, kuru pamīšus 
runātie teksti liek aizdomāties 
par tām izjūtu–sajūtu kombi-
nācijām, kas ikdienas dzīvē pa-
stāvīgi šūpo mūsu attiecības.

DDT savu iestudējumu 
stratēģiju beidzamajā laikā 
ir ievirzījis tādā kā nišā starp 
doc.* un latviskotu britu teāt-
ri**, kur viens no svarīgāka-
jiem izrādes komponentiem 
ir teksts. Tieši tekstā ir ielik-
ta saturiskā jēga vai iezīmē-
tas problēmas, par kurām te-
ātris šodien grib runāt vai 
likt publikai domāt. Turklāt 
to var darīt visdažādākajos lī-
meņos: sākot no sadzīviskā un 
beidzot ar metafizisko. Savie-
nojumā ar režisoru kultivēto 
"grafisko aktierspēli" DDT iz-
rādes arvien biežāk kļūst par 
saistošiem priekšnesumiem, 
kuros ir vērts ieklausīties. 
Volfgangs Velšs saka: "Redze ir 
distancēšanās maņa, bet dzir-
de ir vienotības maņa", un te-
ātris piedāvā mums to izkopt, 
lai kopīgi pārvarētu bailes, kas 
bieži liek cilvēkam rīkoties ne 
tā, kā vajadzētu, un iemācīties 
stāties tām pretī visās varu 
spēlītēs.
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dagogiem, kurā svarīgu lomu 
spēlē arī jūtīgā pusaudžu sav-
starpējo attiecību sfēra, nav 
izņēmums. Četru audzēkņu 
cītīgi veidotais dejas priekš-
nesums tiek svītrots no sko-
las jubilejas koncerta prog-
rammas, jo viena no ansam-
bļa dalībniecēm ir sagādājusi 
kādam puisim narkotikas, lai 
varētu kopīgi patusēt, un par 

to izslēgta no skolas. Tas nav 
recidīvs, viņa pati savu vainu 
ir atzinusi, nožēlojusi un visu 
izstāstījusi direktorei, taču 
vadības lēmumu viņas atzī-
šanās nav mainījusi. Notiku-
mam, kuru ar atvērtās plat-
formas principu, neveidojot 
psiholoģiski niansētus tēlus, 
bet akcentējot tekstā ielik-
to jēgas vektoru, uz skatuves 
izspēlē aktieri, ir savs formā-
lais un cilvēciskais aspekts. 
Sabiedrība vienmēr ir spies-

ta laipot, reizēm nosveroties 
par labu vienam, reizēm ot-
ram aspektam, un šī iekšējā 
kustība veido mūsu sabied-
rības seju, kurā var ieraudzīt 
arī jau pazīstamo baiļu rie-
vu. Cik tā būs dziļa, vai tā ļaus 
mums kādreiz izrauties no 
pirmā cēlienā atainotā farsa, 
lielā mērā būs atkarīgs tieši 
no šīs teātra uzrunātās paau-
dzes. Situācijas atrisinājums 
lugā netiek dots, taču skolē-
nu protests un dejotāju rīcī-
ba finālā ļauj cerēt, ka dros-
me mūs vēl nav pavisam pa-
metusi, ka varas manipulāci-
ju uzturētās bailes kopīgiem 
spēkiem var pārvarēt.

Klāvs Mellis savu nedaudz 
haotisko ekspromtu "Ludzas 
kadriļa", varbūt pašam ne-
maz to neapjaušot, ir veltījis 
tām sīkajām bailītēm no ik-
dienas vienmuļības un ap-
nicības, kas ložņā pa katrām 
ilgstošām attiecībām un nere-
ti arī saēd tās. Tekstā bezgalī-
gi atkārtotie vārdu salikumi 
"man ir apnicis" un "man rieb-
jas" būtībā ir tie indikatori, 

kas norāda, ka dzīve ir ieslīdē-
jusi kārtējā rutīnas fāzē, no kā 
nevienas attiecības šajā pasau-
lē nav pasargātas, un pašiem 
vien tās būs jāpaskrāpē, lai no-
skaidrotu, uz ko tad īsti mūsu 
attiecības balstās. Disonan-
ses ir nenovēršamas, kaut kas 
otrā vienmēr kaitinās, kaut 
kas liksies neiespējams, taču, 
ja fundamentā ir iecementē-
ta abpusēja mīlestība, attiecī-
bu ēka nesagrūs. Nezinu, vai 
kāds spēj viennozīmīgi pasa-

un paplašināta perifērijā, ska-
tuves platforma kļūst par tādu 
kā slimnīcas uzgaidāmo tel-
pu vai sapulču zāli – vietu, kur 
krustojas daudzu cilvēku do-
mas un rīcība, radot dažādas 
sekas. Platformas centrā pa-
zeminājumā savukārt iekār-
tota Rutes Vulfas privātā tel-
pa – drošības saliņa, kurā visu 
izrādes laiku atrodas tējkan-
na ar verdošu ūdeni, kas ik pa 
brīdim ieslēdzas, radot dūmu 
(enerģijas, atmiņu, emociju?) 
mutuļus. 

Varones "izkāpšanu" no 
profesionālajām "kurpēm" un 
kļūšanu par "vienkārši cilvē-
ku" iezīmē arī Keitas kostīmi, 
kuros pārsvarā ievērots "uni-
sex" princips. Izrādes tēlu sistē-
mā nav izteikti vīrišķīgu/ sie-
višķīgu iezīmju – ir profesio-
nāli cilvēki, kuri veic savus pie-
nākumus. Tajā pašā laikā tieši 
caur šo neitralitāti uzskatāmi 
kļūst tie priekšstati, kas saistīti 
ar tradicionālajām dzimumu 
lomām sabiedrībā, un šādā 
kontekstā izrāde paironizē, 
piemēram, par sievietēm-poli-
tiķēm u. tml. Precīzs tipāžu at-
spoguļojums ir redzams otrajā 
cēlienā, kad Rute Vulfa nokļūst 
sarunu šovā, kura dalībnieki 
izvēlēti pēc teju absurda dažā-
dības principa. Tajā pašā laikā 
tieši Rutes Vulfas tēlā (un arī 
izrādes nosaukumā) konsek-
venti saglabāts dzimumnei-
trāls profesijas apzīmējums – 
"ārsts", nevis "ārste", akcentējot 
izrādē izspēlētās tēmas univer-
salitāti (ne velti Aika lugas pa-
matā ir Artura Šniclera darbs 
"Profesors Bernardi").

Sarunas no konkrētā at-
gadījuma apspriešanas pār-

aug par personisko ambīci-
ju un simpātiju-antipātiju ri-
sināšanu kolēģu starpā. Iestu-
dējums "Ārsts" stāsta par spēju 
un vēlēšanos novilkt robežu 
starp profesionālo un perso-
nīgo teritoriju un par turēša-
nos pie savas pārliecības pat 
tad, ja tā vairāk nodara ļaunu 
nekā labu. Un vienlaikus tas ir 
arī stāsts par to, cik patiesībā 
trafarets ir šībrīža pasaulē ak-
tuālais daudzveidības un da-
žādības princips, turpinot cil-
vēkus šķirot un iedalīt plauk-
tiņos vai kastītēs. Rutes Vulfas 
pārliecība par to, ka viņa ne-
pieder nevienai sociālajai vai 
reliģiskajai grupai, kā izrādās, 
arī liecina par piederību kon-
krētai – elitārajai – sabiedrī-
bas daļai. 

Izrādes "Ārsts" un "Elpa" 
savā ziņā piesaka jauno Dailes 
teātra seju, kurā jaunus vaib-
stus ievilkusi ne tikai vadī-
bas maiņa, bet arī pandēmijas 
laiks – tas ir mēģinājums arī 
no Lielās skatuves pietuvinā-
ties skatītājam, piedāvājot in-
telektuālu, lakonisku un nian-
sētu teātra pārdzīvojumu. Sa-
runu par būtisko.

n Roberts Aiks, "Ārsts", 
iestudējums Dailes 
teātra Lielajā zālē
Režisors: Gatis Šmits, 
scenogrāfs Rūdolfs Bekičs, 
kostīmu māksliniece Keita, 
gaismu mākslinieks Edijs 
Feldmanis, mūzikas konsultants 
Juris Vaivods. 
Lomās: Vita Vārpiņa, Artūrs 
Skrastiņš, Ilze Ķuzule-Skrastiņa, 
Dainis Gaidelis, Aldis Siliņš, 
Imants Strads, Gints Grāvelis, 
Ērika Eglija-Grāvele, Lelde 
Dreimane, Ģirts Ķesteris, Dārta 
Daneviča.

Savienojumā ar režisoru 
kultivēto "grafisko aktierspēli" 
DDT izrādes arvien biežāk kļūst 
par saistošiem priekšnesumiem, 
kuros ir vērts ieklausīties.

ARMANDS ZNOTIŅŠ

Darba kārtībā atkal pa-
rādījušies tiešsaistes koncer-
ti – un "Sinfonietta Rīga" kon-
certs no Cēsīm jau noticis –, 
taču 2020. gada Jaunās mū-
zikas festivāls "Arēna" noritē-
jis, kā plānots. Tajā piedalījās 
viesmākslinieki, arī – latviešu 
interpreti, nākamā gada mai-
jā festivāla organizētāji sola 
vokāli simfoniskās mūzikas 
koncertu, taču patlaban noslē-
gums pienācis kamermūzikas 
formātā – 1. novembrī Refor-
mātu baznīcā uzstājās Ieva Sa-
liete pie klavesīna taustiņiem 
un Linda Leimane pie elek-
tronikas pults, bet 3. novem-
brī Latvijas Nacionālās biblio-
tēkas Ziedoņa zālē – pianists  
Reinis Zariņš. 

Klavesīns un laikmetī-
gā mūzika – tas izklausās ne-
daudz savādi. Lai gan patiesī-
bā nekā dīvaina tur nav – 20. 
gadsimta koncertapritē klave-
sīns atgriezās ar Fransisa Pu-
lenka un citu franču meista-
ru opusiem, savukārt Latvi-
jā pāris paaudžu vēlāk skaņ-
darbus klavesīnam solo radī-
ja Pēteris Vasks, Juris Karlsons 
un Rihards Dubra. Ieva Salie-
te, gluži dabiski, nolēmusi re-
pertuāru paplašināt – kā pir-
mā viņai atsaucās Santa Rat-
niece ar partitūru "Mira", bet 
tagad tai pievienojušies divi 
tikpat veiksmīgi darbi – Gun-
degas Šmites "Aurum" un Lin-
das Leimanes "Ģeometriskais 
kontrapunkts". 

Vispirms par Lindas Lei-
manes jaundarbu, jo pirmat-
skaņojumā elektronisko ska-
ņu celiņu neizdevās īstenot at-
bilstoši komponistes vēlmēm 
– vēlāk noklausījos īsto versi-
ju un pārliecinājos, ka iespaids 
par darba māksliniecisko po-
tenciālu atbilst īstenībai. Kla-
vesīna spēlētajām pasāžām te 
pretstatīti puantiliski skāru-
mi un plašāki skaņu lauki, uz 
šādi veidotajiem kontrapunk-
tiem iespējams paraudzīties 
vairākos rakursos – identifi-
cējot gan ģeometrisku figū-
ru akustiskus izvērsumus un 
tiem analogus procesus laikā, 
gan arī konceptuālu ideju ri-
sinājumus un tiem atbilstošas 
emocionālas dabas vijīgumu 
un grāciju. Un ne jau velti te 
piesaucams jēdziens "kontra-
punkti", kas likts arī 1. novem-
bra programmas nosaukumā 
– Linda Leimane šajā sezonā ir 
Latvijas Nacionālā simfoniskā 
orķestra rezidējošā komponis-
te, iepriekšējā gadā ar orķestri 
sadarbojās Gundega Šmite, tā 
rezultātā abu autoru darbi Lat-
vijas koncertzālēs dzirdami re-
gulāri, un arī Gundegas Šmites 
"Aurum" klavesīnam solo mu-
zikālās estētikas un kompozi-
cionālo principu ziņā salīdzi-
nāms ar Leimanes "Ģeomet-
risko kontrapunktu". Tas pats 
pastiprinātais jūtīgums pret 
skaņu un tās introverto rak-
sturu, dinamiski tembrālajos 
paplašinājumos neiztrūkstot 
arī dramatiskām zemstrāvām, 

un tas pats lakoniskais formas 
veidojums, katrreiz pievēršot 
uzmanību ar atšķirīgām into-
natīvām niansēm un tematis-
kā materiāla transformācijām. 

Ieva Saliete ir novatore ne 
tikai latviešu komponistu par-
titūru pirmatskaņojumos – 
Reformātu baznīcā viņa snie-
dza jaunu versiju Stīva Reiha 
kanoniskajam opusam "Elek-
triskais kontrapunkts", klau-
sītājiem ļaujot novērtēt gan 
solistes profesionalitāti skaņ-
darba dramaturģiskās arhi-
tektonikas iedzīvinājumā, 
gan arī pašas mūzikas pakā-
peniski ieskanējušos harmo-
nisko vertikāļu skaistumu. 
Ieva Saliete ir patiesi meista-
rīga arī tad, kad jāspēlē mūzi-
ka, ko radījis autors, kuram at-
skaņotājmākslinieki piešķīru-
ši visu gadsimtu laikmetīgākā 
komponista godu – Johans Se-
bastiāns Bahs, un Jaunās mū-
zikas festivāla "Arēna" kon-
certā trīs kontrapunkti un fi-
nāla lappuses no Baha "Fūgas 
mākslas" izskanēja ar solis-
tes priekšnesumos jau pieras-
to dziedošo klavesīna toni, uz-
turot saskanīgu dialogu starp 
dažādiem stiliem un pasaules 
skatījuma modeļiem. 

Festivālā "Arēna" īsteno-
tā  3. novembra koncertpro-
gramma saucās "Tilti", un šeit 
Reinis Zariņš droši parādīja 
mākslinieciskas, simboliskas 
un arī ārpusmuzikālas para-
lēles, rezultātu liekot saukt par 
vienu no konceptuāli spožāka-
jiem un precīzākajiem priekš-
nesumiem ilgākā laika posmā. 
Starp citu, arī šeit saskatāmas 
kontrapunktiskas saites un sa-
balsojumi, kas nāk jau no Rei-
ņa Zariņa "karantīnas laika 
koncertiem" ar viņu pašu kā 
stāstnieku, no Vestarda Šim-
kus monogrāfiskajām pro-

grammām, no Venta Zilber-
ta ielūkošanās senaizmirstos 
latviešu autoru manuskriptos. 
Šajā kontekstā Reiņa Zariņa 
uzstāšanās jāatzīst par sevišķi 
vērtīgu, klāt nākot arī visiem 
pārējiem profesionālas kvali-
tātes kritērijiem – Ziedoņa zā-
les akustikai, balansam starp 
klasiskām vērtībām un Latvi-
jā mazāk zināmu mākslu, so-
lista izslīpētajai virtuozitātei 
Kuperēna un Ligeti opusos, 
noskaņu poēzijai Bartoka, Me-
siāna, Debisī partitūrās, lielo 
formas līniju un mūzikas dzi-
ļākā satura aptvērumam Ko-
riljāno, Rževska, Šūberta daiļ-
radē. Programmu šeit veidoja 
pieci komponistu pāri ar brī-
žiem paradoksālām līdzībām 
(Filipa Glāsa etīde pret Franci 
Šūbertu vai Ģērģa Ligeti etīde 
pret Fransuā Kuperēnu), kur 
par īpaši vērienīgu atklāsmi 
kļuva Ludviga van Bēthovena 
Septītās simfonijas otrā daļa 
Ferenca Lista klavieru valo-
dā ar tās turpinājumu Džona 
Koriljāno "Fantāzijā par kādu 
ostinato", taču daudz neatpa-
lika arī Bēlas Bartoka nakts-
mūzikas pretstatījums Oliv-
jē Mesiāna atšifrētajām put-
nu balsīm un ieskatam paša 
dvēseles noslēpumos. Fināls 
pienāca triumfāls, kur Klo-
da Debisī prelūdija "Uguņoša-
na" ar "Marseljēzas" atbalsīm 
meta tiltu uz Frederika Ržev-
ska "Ziemeļamerikas balā-
žu" noslēdzošo daļu ar neslēp-
ti politisku vēstījumu, un tad 
jau vairs tikai piedeva – Harol-
da Ārlena slavenā tēma no fil-
mas "Oza zemes burvis" kā vel-
tījums Kītam Džeretam. 

Skaidrs, ka Latvijā māk-
slas sociāli politiskā dimensi-
ja ir aktuālāka nekā jebkad – 
un savu Latvijas pirmatskaņo-
jumu joprojām gaida gan dau-
dzi Frederika Rževska opusi, 
gan arī, piemēram, Kornēliu-
sa Kārdjū "Tēlmaņa variācijas". 
Turpretī, atgriežoties pie Ievas 
Salietes, ar nepacietību gaidī-
šu jaundarbus klavesīnam no 
Platona Buravicka un Annas 
Ķirses, no Artura Maskata un 
Jēkaba Jančevska. Varbūt izdo-
das pierunāt arī Aldoni Kalni-
ņu un Arvīdu Purvu, bet pla-
šāka mēroga koncerti klavesī-
nam ar orķestri – tas noteik-
ti ir īstais darbs kā Lindai Lei-
manei, tā Gundegai Šmitei.  

P U B L I C I TĀT E S  F O T O

Ieva Saliete ir novatore ne tikai latviešu komponistu 
partitūru pirmatskaņojumos, bet ir patiesi meistarīga 
arī, kad jāspēlē visu gadsimtu laikmetīgākā komponista – 
Johana Sebastiāna Baha – mūzika.

Skaidrs, 
ka Latvijā 
mākslas sociāli 
politiskā 
dimensija ir 
aktuālāka nekā 
jebkad.

Klavesīns un klavieres  
Jaunās mūzikas festivālā

n "Triptihs. Džeks 
Uzšāvējs, Skittles, 
Ludzas kadriļa", 
iestudējums "Dirty Deal 
Teatro" 
Dramaturgi: Justīne Kļava, 
Kārlis Krūmiņš, Klāvs Mellis, 
režisore Paula Pļavniece, 
scenogrāfe Austra Hauks, 
horeogrāfs Rūdolfs Gediņš, 
skaņu mākslinieks Reinis 
Indāns, gaismu mākslinieks 
Jānis Sniķers, tērpu māksliniece 
Elīna Pērkone.
Spēlē: Ance Strazda, Inta Tirole, 
Anna Klēvere, Ivars Krasts, 
Jānis Kronis, Agris Krapivņickis, 
Andis Strods. 

* doc. – izrādes, kurās sižetā tiek iz-
mantoti dokumentāli fakti.
** Britu teātris – teātra forma, kurā 
saturiskais moments vairāk tiek sais-
tīts ar tekstuālo komponenti.


