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Režisores Ingas Tropas-Fi-
šeres jauniestudējums "Ek-
spedīcija "Jāzeps"" Jaunajā 
Rīgas teātrī, kurš inscenēts 
pēc Raiņa lugas "Jāzeps un 
viņa brāļi" (1919) motīviem, 
ir ļoti trāpīgs un būtisks tie-
ši tagad.

ARMANDS 
KALNIŅŠ

Sākot darbu pie tā, die-
zin vai kāds no izrādes vei-
dotājiem iedomājās, ka tas 
tik ļoti sasauksies ar karu 
Ukrainā, jauno situāciju pa-
saulē un no tā izrietošo, arī 
visai personiskajās izvēlēs. 
Vai lugas izvēle iestudēša-
nai uzskatāma par intuīciju, 
to, ko nav iespējams ar prātu 
vien izskaidrot? Iespējams.

"Jāzeps un viņa brāļi" 
tiek uzskatīta par Raiņa vis-
personiskāko lugu, jo sižets 
netieši, bet nepārprotami 
saistīts ar autora piedzīvoto 
nodevību (par to daudz ko 
var tiešāk uzzināt, izlasot, 

ILZE KĻAVIŅA 

Dailes teātra iestudējums 
"ROTKHO" pārspēj jaunākos 
radoši veiksmīgos repertuāra 
meklējumus uz teātra lielās 
skatuves ("Smiļģis", "Degun-
radži" u. c.). Nelielā raksta ie-
tvarā iespējams tikai minēt 
spilgtākos momentus poļu 
režisora Lukaša Tvarkovska 
un viņa komandas radītās iz-
rādes koptēlā. Izrādes caurvi-
ju slāņu daudzums plūst pāri 
malām, pelnīti gaidot, lai kat-
ram no tiem veltītu atsevišķu 
analīzi. 

Uzmanības vērtu punktu 
sarakstu jāsāk ar pašu ska-
tīšanās procesu. Man ir lai-
mējies Daugavpilī stāvēt pie 
Marka Rotko gleznu oriģinā-
liem un sajust virsmas krā-
su toņu vibrāciju. Šo pazī-
mi uzsver teorētiķi, rakstu-
rojot glezniecības abstrak-
tā ekspresionisma virzienu, 
taču, esot Rotko tuvā distan-
cē, ir maģiski, ka teorētiskais 
apzīmējums kļūst par jutek-
lisku realitāti. Pat ja man ne-
raisījās asaras, kuru savākša-
nas performanci bija iecerē-
jusi māksliniece Marta Zari-
ņa-Ģelze, un zīmīgi, ka dra-
maturģe Anka Herbuta viņai 
velta iespaidīgu epizodi izrā-
dē "ROTKHO", apliecinot, ka 
jūtīgu cilvēku uztverē krāsu 
valoda skan spēcīgāk. Rotko 
krāsas skan. Skaņa līdzinās 

sanoņai vai tamlīdzīgi nosau-
camai kustībai, vai enerģijai, 
un par šo plūsmu asociatīvi 
liecina gandrīz nepatraukts 
un brīžiem uzsvērti skaļš su-
ģestējošs fons, ar ko kompo-
nists Lubomirs Gželaks pie-
pilda Dailes teātra telpu, pa-
darot gaisu starp skatuvi un 
zāli šķietami vielisku. Tikties 
ar Rotko nozīmē to piedzīvot. 
"ROTKHO" vairākos slāņos 
būvētais saturs un forma pie-
dāvā baudu acīm un ausīm, te 
ir ko redzēt, dzirdēt, domāt lī-
dzi un piedzīvot vārda vispla-
šākajā nozīmē. 

Vēriens un feiks

Pārsteidz ne vien meista-
rība, ar kādu tiek vadīta skatī-
tāja uztvere izrādes laikā, bet 
arī plašā, jūtīgā iedziļināša-
nās  tēmā – īstums vai dubli-
kāts. Stāsts balstās uz dažiem 
dokumentāliem faktiem no 
Rotko dzīves, no kuriem cen-
trālais – mākslinieka gleznas 
viltojuma pārdošana astoņu 
miljonu vērtībā. Epizodes ri-
sina autentiskuma un mani-
pulāciju tēmu no ļoti atšķirī-
giem rakursiem, viss sākas ar 
"Wolt" kurjera ikdienišķu pie-
gādi (viena no Artura Skrasti-
ņa lomām šajā izrādē), kad 
sūtījums izrādās sajaukts, īs-
tais ēdiens atrodas citā mai-
siņā. Kurjera tēlā aktieris uz-
runā zālē sēdošos skatītājus, 
izvirzot vienu no daudzajiem 

izrādes jautājumiem par vil-
tojumu, t. i. – par aktiera un 
lomas attiecībām, skatītāja – 
aktiera attiecībām. Kas, galu 
galā, ir tas, ko redz auditorija, 
kam skatītājs notic, kas ir īsts 
un kas feiks? Par savdabīgu īs-
tuma atskaites punktu kļūst 

pavāri (jo ēdiens galu galā ir 
fiziskās realitātes nepārpro-
tams fakts), visur klātesošos 
ķīniešu virtuves darbiniekus 
atveido neprofesionāli aktieri 
Jaņa Huana un Sjaočeņs Vans.

Galvenie notikumi noris 
kādā ēstuvē Ņujorkā, kur pa-

gājušajā gadsimtā pusdieno 
mākslinieks Rotko, bet vien-
laikus blakus zālēs un citā 
laikmetā satiekas viņa māk-
slas vērtības noteicēji – māk-
slas galerijas īpašniece Anna 
Frīdmena (Rēzija Kalniņa), 
piekrāptais kolekcionārs Do-

meniko de Sole (Artūrs Skras-
tiņš), te arī citi ieinteresētie 
personāži, tādi kā ciniskiem 
darījumiem gatavais muze-
ja direktors (Mārtiņš Upe-
nieks), žurnālists Džeimss 
Valčers, mākslinieks Orions 
Anastapolu, viesmīle Desti-

Rotkho maģiskās kustības
Dailes teātra iestudējums "ROTKHO" piedāvā līdz šim nebijušu teatrālu pieredzi formas vēriena, radošas 
intensitātes un satura laikmetīguma ziņā

Piedot nepiedodamo?

PUBLICITĀTES (JĀNIS DEINATS) FOTO

Dodamies ekspedīcijā, varbūt neapzināti galvenokārt meklējot Jāzepu, ne viņa kļūmīgos brāļus. Skatuve ir šaura, tumsas bedre 
ir cieši blakus zinību un atziņu tornim.

PUBLICITĀTES ( ARTURS PAVLOVS) FOTO

Izrādes "ROTKHO" vairākos slāņos būvētais saturs un forma piedāvā baudu acīm un ausīm, te ir ko redzēt, dzirdēt, domāt līdzi 
un piedzīvot vārda visplašākajā nozīmē.

piemēram, Roalda Dobro-
venska vērtīgo romānu "Rai-
nis un viņa brāļi"). "Jāzepu" 
jau ilgāku laiku uzskatu par 
nozīmīgāko latviešu lugu, 
pie šādas atziņas nonācu pa-
kāpeniski. Sākotnēji, pārfrā-
zējot Gunāra Priedes lugas 
"Es jūs piespiedīšu mīlēt Rai-
ni" (1973) nosaukumu, mani 
vidusskolas laika latviešu li-
teratūras skolotājs Saulītis 
ieinteresēja lasīt (ne piespie-
da) dižākā, kā viņš uzsvēra, 
latviešu rakstnieka darbus. 
Viņš mācību gada sākumā 
paziņoja, ka neievēros mā-
cību programmu (kaut kas 
gandrīz neiedomājams pa-
domju laikos) un visu gadu 
apgūsim Raini. Šekspīru, Ib-
senu vai Čehovu varēsim vē-
lāk paši "atrast". Ļāvos tam, 
kaut ne viss tolaik bija pilnī-
bā uztverams un izprotams. 
"Jāzepu un viņa brāļus" kā 
sev būtiskāko novērtēju ti-
kai pēc lugas iestudējuma 
Dailes teātrī (1981). Saisto-
ša šķita ne tikai vērienīgā ie-
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ny Hope u. c. Aktieru ansam
bļa simultānajai izteiksmīga
jai spēlei var veltīt atsevišķu 
rakstu. Atsevišķa tēma ir An
kas Herbutas koncentrētie un 
ietilpīgie dialogi (poļu teksta 
tulkojuma autore – Ingmāra 
Balode), kas risina konkrētu 
cilvēku attiecības starp māk
slas autoru, pircēju, starp
niekiem, vienlaikus tas ir fi
lozofisks vispārinājums par 
mākslinieka sajūtām, attiecī
bām ar mākslu un dzīvi.

Izrādes ideja par to, kas 
īsts un kas atdarinājums, no
lasāms arī skatuves iekārto
jumā, kur kreisā puse spogu
ļo labo pusi. Pamazām skatu
ves realitāte, ko nosaukt par 
realitāti ir grūti, mainās, tel
pas kompozīcija sarežģās. Tel
pai piemīt patstāvīga iekšēja 
gravitācija, kas sastāv no pie
cām kustīgām, noslēgtām bū
vēm, un skatītāji redz iekšā 
notiekošo septiņās tiešraižu 
projekcijās, no kurām četras 
ir platekrāna monitori. Vien
laikus darbojas sešas kame
ras, no tām trīs vada paši ak
tieri. Tādējādi scenogrāfa Fab
jēna Ledē iecere veido kustī
bu kompozīciju telpā, ko gais
mu mākslinieks Euģenijs Sa
baļausks papildina ar gaismu 

kustību laikā. Maģiska vieno
tā sinhronitāte sastāv no atse
višķām precīzi komponētām 
plūsmām, te kustas horeo
grāfa Pavela Sakoviča dejiskās 
partitūras iedvesmotie aktie
ri, kustīgas ir video mākslinie
ka Jakuba Leha ieprogrammē
tās attēlu virknes. Krāsaino ka
leidoskopu papildina arī akvā
riju dzīvo būtņu kustība. Atzī
šos, ka pēc vienas noskatīšanās 
reizes gandrīz nepamanāma, 
bet mērķtiecīga ir kostīmu 
mākslinieces Svenjas Gasenas 
koncepcija, kas izrādes varo
ņus ietērpj atpazīstamu tipā
žu (mākslas mecenāts, kurjers, 
pavārs, žurnālists) tērpos.

Jutekliski un jūtīgi

Kameru pietuvinājumi 
aktieru sejām pieprasa ne
pārtrauktu iekšējo darbību. 
Viena no neaizmirstamām 
un programatiskām epizo
dēm ir četru personāžu para
lēlo dialogu aina pirmajā cē
lienā. Skatuves kreisajā pusē 
sēž – Rotko ar sievu Melu (lo
mās Juris Bartke vičs un Vita 
Vārpiņa), skatuves pretē
jā pusē otri divi gaida uz ki
noproves lomām, lai nospē
lētu Rotko un viņa sievu (ak
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Atbildēt var tikai tad, ja kāds 
uzdod jautājumu, un 

"ROTKHO" jautā jūtīgi, dziļi, 
mūsdienīgi, nevienkāršojot īstenību, 
teātri un ilūziju pilno pasauli.

 UZZIŅA
Anka Herbuta, "ROTKHO", 
iestudējums Dailes teātra 
Lielajā zālē

	Režisors: Lukašs Tvarkovskis, 
dramaturģe Anka Herbuta, 
scenogrāfs Fabjēns Ledē, 
kostīmu māksliniece Svenja 
Gasena, horeogrāfs Pavels 
Sakovičs, komponists 
Lubomirs Gželaks, video 
mākslinieks Jakubs Lehs, 
gaismu mākslinieks Euģenijus 
Sabaļausks, izrādes vadītāja 
Indra Laure, producente  
Ginta Tropa.

	Lomās: Juris Bartkevičs, 
(Rotkho), Kaspars Dumburs, 
Ērika Eglija-Grāvele, Jaņa 
Huana, Andrejs Jakubčiks, 
Rēzija Kalniņa, Artūrs Skrastiņš, 
Mārtiņš Upenieks, Vita Vārpiņa, 
Toms Veličko, Sjaočeņs Vans.

	Nākamās izrādes:   
28., 29. aprīlī. 

studējuma forma, izcilā Il
māra Blumberga scenogrāfi
ja (jūdu zemes pirmatnējais 
spēks, izsmalcinātā Ēģipte), 
tērpi, bet daudz svarīgāk – 
izrādes idejas, meklējot spē
ju piedot smago pāridarīju
mu, atriebības alkas, saulai
nākas nākotnes cerības.  

Luga nav bieži iestudē
ta Latvijas teātros. Varbūt 
padomju laikā vēlmi insce
nēt kavēja tajā izmantotie 
Bībeles motīvi, jūdu temati
ka, tā laika kareivīgā ideolo
ģija, kura neļāva pievērsties 
piedošanas iespējām savam 
brālim – naidniekam? Var
būt luga ir šķitusi pārlieku 
sarežģīta, jo tā prasa rūpīgu 
iedziļināšanos, ilgāku iestu
dēšanas laiku, neierastu vē
rienu? Viens no interesantā
kajiem lugas iestudējumiem 
tapis Zviedrijā, Stokhol
mas Oriona teātrī (2000), 
tajā iesaistot starptautisku 
aktieru ansambli. Tas tika 
izrādīts arī Rīgā.  

Saprotams, ka lugu pilnā 
apjomā iestudēt ir gandrīz 
neiespējami. Tāpēc, kā no
rāda jaunās izrādes nosau
kums, dodamies ekspedīci
jā, varbūt neapzināti galve

nokārt meklējot Jāzepu (ne 
viņa kļūmīgos brāļus)? Lu
gas motīvi ir prasmīgi kon
centrēti. Jāzepa brāļu skaits 
ir samazināts, nu viņi ir de
viņi, ne divpadsmit, pagājībā 
zuduši ir Zebulons, Gads un 
Dans. Līdzšinējos iestudēju
mos ne visus brāļus varēja 
uzskatāmi pamanīt kā atšķi
rīgus tēlus, vairāk viņi šķi
ta kā grupa/bars. Jaundar
bā tomēr katram ir rakstu

rīga individualitāte, viņi da
žādi iekļaujas smagajos no
tikumos. Jāņa Grūtupa Jūda 
(spilgts tēls) savā ziņā šķiet 
taisnprātīgs, mēģina balan
sēt starp  dažādajām "patie
sībām", rast neiespējamo "vi
dusceļu", taču tas loģiski no
ved pie līdzdalības ļaunumā. 
Agresīvākie ir Ritvara Logi
na Levijs un Ivara Krasta Si
mons, jo viņu "dabiskās tie

sības" tiek apdraudētas. Sa
vukārt lecīgāks – Gerda La
poškas Izašars, bet līdzskrē
jēji ir Dāvida Pētersona Naf
talis un Matīsa Ozola Azers, 
bez viņu iesaistes ļaunprā
tības nav iespējamas. Kaja 
Hermaņa Beņjamiņš sim
bolizē to Jāzepu, kāds paze
motais brālis vēlētos būt, bet 
nespēj, lai kā censtos. Toma 
Harjo Jāzeps (loma ir sarež
ģīta, daudzveidīga, labajam 

mijoties ar slikto) patiešām, 
kaut atriebjoties, mēģina iz
līgt, rast sapratni. Tomēr, uz
zinot par vardarbību pret 
Dinu, viņš tiek vēlreiz ie
grūsts "melnajā atriebības 
bedrē". Gaišās Dinas lomā 
sirsnīgi emocionāla ir Aga
te Krista. Parasti noziegums 
pret Jāzepa mīļoto tiek pie
minēts, šajā izrādē – attēlots 
visā tā brutalitātē. 

Nav pieklusināts jautā
jums par to, kāda ir Jāzepa 
vaina. Viņš labi apzinās savas 
spējas un izredzētību, var tikt 
uzskatīts par iedomīgu, jo ir 
tiešs, turklāt izrāda garīgo 
pārākumu, tādējādi kaitinot 
savus brāļus darbarūķus (vai 
līdzīgas dusmas pret citādo 
nav vērojamas mūsu sabied
rībā?). Vainīgs, jo citi viņu ne
saprot, vainīgs, jo nemēģina 
mazināt plaisu ar tiem, kuri 
viņu nepieņem, "nav integrē
jies"? Eduarda Pāvula Jēkabs 
Dailes teātra iestudējumā kā 
dzimtas galva bija monumen
tāls, Gundars Āboliņš šajā 
lomā ir klusinātāks, šķiet, no
jauš neatrisināmo. Esot pa
tiess un atzīstot, ka Jāzepu 
mīl vairāk, viņš faktiski arī 
kļūst vainīgs (grūti iedomā
ties, ka citi brāļi to spēs pie
ņemt). Virspusēji lūkojot, Jā
zepam bagātajā Ēģiptē klājas 
labi, viņam ir mīlošā un at
balstošā Asnate, kuru izteiks
mīgi izdzīvo Kristīne Krūze, 
gudrais padomdevējs Potifers 
Kaspara Znotiņa atturīgajā 
eksistencē. Viss Jāzepa dzīvē 
ārēji varētu šķist labi, tikai tā 
trauma – bedre dvēselē –, ko 
neizdodas aizbērt.

Skatuve ir šaura, it kā "sa
spiesta", bet ir arī ieguvums 
šajā teātra piespiedu situāci
jā: tumsas bedre ir cieši bla
kus zinību un atziņu tor
nim, zīmīgi, ka tik viegli no 
vienas vides nonākt citā, ra
dikāli atšķirīgajā. Visi da
žādie izrādes norišu atbal
sta elementi – telpa, kostī
mi, mūzika, gaismas, kustī
bas, video – ir saskaņoti un 
iedarbīgi.

Nozīmīga mūsdienī
gu akcentu paspilgtināšanā 
ir atziņa, ka var piedot (tas 
gan nav pats par sevi sapro
tams vai obligāts) pāridarī
tājam to, kas noticis ar upu
ri pašu, ja ļaundaris saprot 
un patiesi nožēlo savu rīcī
bu. Skaidrs, ka atriebība gan
darījumu neradīs, turklāt tā 
var radīt smagākas sekas 
turpmāk. Bet kā/vai iespē
jams piedot citam, vājākam 
(bērniem, sievietēm, veciem 
cilvēkiem) nodarīto ļaunu
mu? Izrāde nesniedz vien
nozīmīgas atbildes, piemē
ram, par to, kā rīkoties šā
dās situācijās, pie savas per
soniskās atbildes jānonāk 
pašam. Jautājums par to, kā 
rīkoties – atriebties vai pie

dot –, joprojām nav teorē
tisks vai tāds, kuru savā dzī
vē varēs viegli atbildēt (ce
rībā, ka situācija būs vien
kāršāka). Tas diemžēl kļu
vis nolādēti praktisks un iz
vairīties no tā nav iespējams. 
Piedot? 

Rotkho maģiskās kustības

1  https://www.lsm.lv/raksts/kultura/teatris-un-deja/foto-jaudigi-un-verienigi--dai-
les-teatra-jaundarbs-rotkho-nodots-skatitaju-vertejumam.a447861/

2  Kriptomākslas pirmsākumi meklējami 2010. gadā. Tā attīstījās uzreiz pēc tādām va-
lūtām kā "Bitcoin" un "Ethereum". Lielākoties tieši šo valūtu blokķēdēs tiek glabāti digitālie 
mākslas darbi un tur arī balstīta to tirdzniecība (blokķēde ir īpaša datubāze/platforma, kur 
dažāda tipa informācija tiek glabāta blokos, kas ir savstarpēji saistīti). Kriptomāksla diezgan 
ātri kļuva populāra, pārsvarā pateicoties šai iespējai decentralizēti tirgoties. Ir virkne digitā-
lo tirgu, tostarp "Zora", "SuperRare", "Nifty Gateway", kā arī platforma "Foundation", kur ie-
spējams iegūt savā īpašumā un pārdot digitālos mākslas darbus. Kopš 2017. gada novembra 
NFT ir iztērēti 174 miljoni dolāru.

tieru pāri atveido Ērika Eg
lija un JK Opoles teātra poļu 
aktieris Andrejs Jakubčiks). 
Poļu–angļu valodas dialogā, 
kas ironiski daļēji notiek ar 
"Google" vārdnīcas palīdzību, 
skan atzīšanās mīlestībā te
ātra mākslai. Aktieris skaid
ro, ka mīl teātri, jo tajā kat
ru vakaru piedzimst īstenība, 
kas katru vakaru mirst. Vien
laikus šajā ainā Juris Bartke
vičs meistarīgi nospēlē to, kā
pēc Rotko ir izrādes centrā
lais varonis. Viņš ar apvaldī
tu sasprindzinājumu atveido 
vārdos skopo, bet ar piepildī
tām pauzēm uzlādēto māk
slinieku, sejas mīmikā nojau
šams, kā iekšēji top protesta 
lēmums par līguma laušanu. 
Rotko nepiekrīt, ka viņa glez
nas kalpos par fonu bagātī
gām pusdienām (tie, kuri šeit 
ēd, nespēj saprast manu māk
slu). Tikai daži vārdi, bet sajū
tu telpā – milzīga sacelšanās 

pret naudas vienībās pārvēr
sto mākslu.

Šrēdingera kaķis un 
NFT (non-fungible 

token)

Tvarkovska izrādē zūd ie
tvari starp teātri un multime
diju tehnoloģiju radīto iespai
du, vēl vairāk, ietvari robežo
jas ar suģestiju, apzināti izai
cina skatītāju uztveri. Nepie
krītu Toma Čevera vērtēju
mam, ka simultānā darbība 
vairākos plānos ir pašmērķī
ga: "Otrā cēliena pēdējā daļa 
(..) krietni zaudē savu iedar
bību tehnoloģiskās varēša
nas pierādīšanā."1 Manuprāt, 
paņēmieni ne tikai demons
trē skatuves iespējas, bet arī 
pēta tās iedarbības robežas. 
Otrā cēliena epizodes turpi
na izpētes līnijas, stāstot par 
netveramām, neikdienišķām 
un daudziem nesaprotamām 

PUBLICITĀTES ( ARTURS PAVLOVS) FOTO

Kameru pietuvinājumi aktieru sejām pieprasa nepārtrauktu iekšējo darbību.

Visi dažādie izrādes norišu 
atbalsta elementi – telpa, 

kostīmi, mūzika, gaismas, kustības, 
video – ir saskaņoti un iedarbīgi.

 UZZIŅA
"Ekspedīcija "Jāzeps"", 
iestudējums  
Jaunajā Rīgas teātrī

	Režisore: Inga Tropa-Fišere, 
scenogrāfs Miķelis Fišers, 
kostīmu māksliniece: Evelīna 
Deičmane-Vida, komponiste 
Anna Ķirse, gaismu mākslinieks: 
Lauris Johansons, horeogrāfs: 
Dmitrijs Gaitjukevičs, video 
risinājumi: Austra Hauks, skaņu 
režisore: Elīna Karaseva

	Lomās: Toms Harjo, Gundars 
Āboliņš, Kaspars Znotiņš, Agate 
Krista, Kristīne Krūze, Jānis 
Grūtups, Ritvars Logins, Ivars 
Krasts, Jevgēnijs Isajevs, Dāvids 
Pētersons, Matīss Ozols, Gerds 
Lapoška, Kajs Hermanis.

	Nākamās izrādes:  
23., 24. martā

parādībām. Kā iespējams, 
ka kaķis ir vienlaikus dzīvs 
un miris? Vai tiešām kādam 
šķiet vērtīgi nopirkt citiem 
nepieejamu digitālās pasau
les daļu jeb NFT, ko sauc arī 
par kriptomākslu2? Man uz 
to nav atbilžu, taču šķiet sva
rīgi tās meklēt. 

Atbildēt var tikai tad, ja 
kāds uzdod jautājumu, un 
"ROTKHO" jautā jūtīgi, dzi
ļi, mūsdienīgi, nevienkāršo
jot īstenību, teātri un ilūzi
ju pilno pasauli. Vai multidi
mensionālais, teatrāli jutek
lisku pieredzi sniedzošais ie

studējums ar blīvu, intensīvu 
noslēpumainību, kas stāsta 
par identitāti, virtuālo reali
tāti un pērkamību, ko Dailes 
teātra direktors raksturo ar 
epitetiem sarežģītākais, dār
gākais, vērienīgākais projekts 
pēdējo divu gadu laikā, ir bijis 
riska vērts? Jā, tas atsver kat
ru ieguldītā darba minūti un 
naudas vienību. 

P. S. Man laimējās piedzī
vot Tvarkovska "ROTKHO" 
2022. gada 11. martā Dailes 
teātrī, mani iespaidi nav krip
tomākslas sarakstos, tie ne
pārdodas. 
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