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KAS KULTŪRĀ KURZEMĒ?
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Kas ir teātris?
Inguna Spuleniece, “Kurzemnieks”

“

Teātris ir visur” – apliecināja
M.Čehova Rīgas Krievu teātra
vadošais aktieris Jakovs Rafalsons,
kurš meistarklases dalībniekiem no Kuldīgas, Jelgavas, Maskavas un citurienes
atklāja, kā aktiermākslas knifiņus
var izmantot ikdienā. Kopā ar
J.Rafalsonu starptautiskajā skatuves
mākslas festivālā “Teātris ir visur” Kuldīgā bija arī festivāla un M.Čehova teātra
direktore un aktrise Dana Bjorka.
NEREDZAMAIS KĻŪST REDZAMS
Savu uzstāšanos aktieris sāk ar lūgumu
ieslēgt gaismu zālē: “Gribu redzēt publiku,
man svarīgas jūsu acis.” Un tad turpina:
“Teātris ir apbrīnojams. Dejām vajag speciāli
mācīties, vokāls jātrenē – uz ielas taču tāpat
vien neviens nedzied un nedejo. Bet teātrī
cilvēki runā tāpat, kā to dara katrs uz ielas,
teātra ierocis ir vārds. Turklāt Šekspīrs teicis:
“Visa dzīve ir teātris, cilvēki – aktieri tajā.”
Kāpēc tad cilvēki nāk uz teātri? Ir kāds
noslēpums: teātrī neredzamajam jākļūst
redzamam. Pieņemsim, ka jūs darbojaties
kādā teātrī, izlasāt lugu, tiek sadalītas lomas.
Režisors saka: “Spēlējiet!” Bet luga ir šifrs, kas
jāatšifrē. Režisors mudina: “Meklējiet!” Bet es
neko neesmu pazaudējis. Luga guļ uz galda,
bet to vajag nolikt, turklāt nolikt tā, lai tā
stāvētu. (Vārdu spēle no krievu valodas: “Pjesu
nado postavitj, da tak, štob ona stojala.”) Lai
pēc tam kopā ar režisoru pusotrā mēnesī no
šī materiāla visi kopā uzkonstruētu milzīgu
planieri. Atnāk skatītāji, un ar viņu elpu tas
paceļas. Vai arī nepaceļas... Neviens teātris nav
pasargāts no neveiksmes.”
IZSTĀSTĪT STĀSTU
“Galvenais mūsu uzdevums – būt līdz
galam godīgiem, lai uztaisītu skatītājam interesantu izrādi. Bieži skatītājs jau zina lugas
saturu. Kāpēc tad viņš nāk, ja zina, kas notiks? Jāpanāk, lai skatītājs izrādes laikā domā:
“Lūk, kas! Kad lasīju lugu, to nepamanīju!”
Tādēļ vispirms ar režisoru kopā jāvienojas,
kādu stāstu skatītājam stāstīt. Tas nav sižets,
bet stāsts. Nesen mūsu teātrī bija “Karaļa Līra”
pirmizrāde. Lugu zina gandrīz visi, bet kāds
ir stāsts? Karalis, trīs meitas. Lugas sākumā
viņš grib, lai viņas atzīstas tēvam mīlestībā,
lai karalis saprastu, kā sadalīt karaļvalsti. Pēc
tam viņas visas, izņemot jaunāko meitu, tēvu
nodod. Tas ir stāsts par meitu nodevību? Zālē
skatītāji redz, ka viņas melo, bet karalis Līrs,
cilvēks gados, ar apbrīnojamu prātu, to nepamana? Tā taču nevar būt! Tātad virspusē ir
stāsts par meitu nodevību, bet vēlāk jāsaprot,
ka Līrs ir tā pārsātinājies no tā, kas viņam
pieder, ka intelektuāli uzskata sevi augstāku
par visiem citiem. Viņa noteikums: lai ir meli,
nodevība, bet es pēc tam piepildīšu savu ego,
parādīšu savu intelektuālo pārākumu. Bet
pēkšņi tas viss sabrūk. Stāsts ir par intelekta
bankrotu taisnības un patiesības priekšā.”
RITMS UN TEMPS
“Eksistē tādi jēdzieni kā ritms un temps.
Temps ir ātrums, bet ritms – izrādes pulss,
pamatu pamats. Pie visaugstākā ritma pilnīgi
var nebūt tempa. Kad strādāju Voroņežas
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“Aktierim jāspēlē sausām acīm, jāraud skatītājiem, bet mūsdienās bieži ir otrādi,”
uzsver M. Čehova Rīgas Krievu teātra vadošais aktieris Jakovs Rafalsons.
teātrī Krievijā, mēs spēlējām Lopes de Vegas
lugu “Muļķīte”. Izrāde bija divas stundas
gara. Biju vēl jauns puišelis, mūs sūtīja spēlēt
izbraukumā divos dienā, tad pārbraukt uz
citu pilsēteli, nospēlēt vēlreiz, bet pēc tam
atgriezties Voroņežā, lai spēlētu trešo izrādi.
Pieredzējušie aktieri jau autobusā pateica:
“Mēs spēlēsim tā, lai uz otro izrādi nepaspētu.” Brīnījos, kā tas ir! Vai jāspēlē lēnām? Kas
tad notiks ar skatītājiem, kuri aiz garlaicības
nomirs? Nē, mēs bez mazākā tempa panācām
visaugstāko ritmu. No vienas skatuves malas
uznāca aktieris, lēni pārgāja uz otru pusi, pasaucot vēl vienu. Tad abi, apkārt skatīdamies,
devās uz skatuves otru pusi. Visi skatītāji bija
sasprindzinājuši uzmanību – neviens neko
nesaprata, bet visi bija noturēti pulsā. Tā mēs
pa skatuvi skraidījām trīs ar pusi stundas.”
IZBĒGT NO KONFLIKTA
“Tas noder arī ikdienā. Pieņemsim, ka
jums jāspēlē aina, kurā vīrs atnāk no darba
un jāsākas konfliktam. Sieva to uzsāk, vīrs
iesaistās, ir kliegšana, brēkšana, skandāls.
Ko darīt, jo īstenībā jau neviens no mums to
traci negrib, mums gribas izvairīties no konflikta. Sieva sāk, bet vīrs viņas teikto norij,
viņa turpina, viņš atkal norij un klusē. Viss
viņā pamazām krājas, krājas, krājas... Un
tad seko blieziens pa galdu un uzbrēciens:
“Tu vienreiz apklusīsi!!!” Viss. Konflikts ir
beidzies. Tas ir amats, ko dzīvē mēs ļoti labi
mākam, bet, līdzko uzkāpjam uz skatuves,

• Starptautiskais skatuves mākslas festivāls “Teātris ir visur”
Kuldīgā notiek jau trešo gadu. To organizē nodibinājums
“Skatuves mākslas producentu fonds” sadarbībā ar Kuldīgas
novada pašvaldību.
• 20. un 21. oktobrī skatītājiem Kuldīgā un arī Padures pagastā
bija iespējams noskatīties astoņas profesionālas izrādes, kas
vestas gan no Rīgas, gan Maskavas, piedalīties aktiermākslas
un flamenko meistarklasē, vērot ielu teātri no Sanktpēterburgas, radoši izpausties pašiem un smelties pozitīvas emocijas.

sākam kaut ko murmināt. Vārdi ir vajadzīgi,
lai mēs slēptu domas. Mēs runājam vienu,
domājam citu, rīkojamies vēl citādāk. Dzīvē
mēs mēdzam būt dažādi: vienatnē dušā, uz
ielas, ģimenē, darbā. Un tas nenozīmē, ka
esam liekuļi. Tādi ir dzīves noteikumi. Būtu
smieklīgi, ja mēs šeit, tikšanās reizē, uzvestos
tā, kā uzvedamies vannasistabā. Bet skatuve
ir vienīgā vieta, kur var nespēlēt, neizlikties,
bet būt, izdzīvot situāciju.”
NEVIS KAS, BET KĀ
“Pēc šīs mūsu sarunas jūs teātri skatīsieties citādāk,” sola meistars. “Vai zināt, ar ko
atšķiras mākslinieciska gaume no nemākslinieciskas? Nemākslinieciska gaume saistīta
ar sižeta mīlestību. Līdzko sākās seriālu laiks,
visur bija sarunas: “Viņš viņu pameta? Viņa
no viņa aizgāja?” Mani neinteresē sižets.
Mani interesē – kā tas ir izdarīts. Bet tam ir
vajadzīgs labs režisors, kurš nevis tev pasaka,
kā turēt roku, to es arī pats izdomāšu, bet rāda
ainas risinājumu. Spēlēju Razpļujevu “Krečinska kāzās”. Razpļujevs ir nabadziņš, nelaimīgs,
viņam vajag naudu, bet Krečinskim vajag
robežsituāciju, risku. Ja viņš kaut ko ietu zagt,
tad noteikti paziņotu par to policijai. Pēkšņi
Razpļujevs no Krečinska saņem lielu naudas
summu, viņš dodas uz traktieri. Es spēlēju to
nelaimīgo vīru, kas ienāk un kautrīgi lūdz sev
buljoniņu ar tauku ezeriņiem nolikt uz galda
tur. Režisors mani pārtrauc: “Tu ko dari?”
Atbildu, ka viņš taču ir nelaimīgs, visu mūžu
līdzās Krečinskim, viņam rokas no bada trīc.
Režisors atbild: “Nē, tāds viņš bija bez naudas.
Kā nauda parādījās, tā traktiera durvis ar kāju
atsper.” Tad arī skatītājs ierauga: cik negaidīti!
Izrādās, ka brīdī, kad parādās nauda, parādās
arī uzvedības kultūra. Saturs nemainās, bet
ainas risinājums gan. Kā, piemēram, nospēlēt
aizmāršību, nekoncentrēšanos? Tikai un
vienīgi ar augstāko koncentrēšanos.”
JĀZINA MĒRĶIS
“Bieži aktieriem jautā: “Kā jūs atceraties
tekstu, kā atceraties darbības? Bet to jau dara

CV

Jakovs Rafalsons
◊ Dzimis 1946. gadā Ukrainā. Viņa
tēvs bijis rīdzinieks.
◊ Beidzis Jaroslavļas teātra skolu.
◊ Strādājis Mičurinas, Voroņežas,
Sevastopoles un Tomskas drāmas
teātrī, arī Maskavas teātros
“Mūsu teātris” un “Globuss”.
Kopš 1991. gada strādā
M. Čehova Rīgas Krievu teātrī.
◊ 1996. gadā saņēmis “Spēlmaņu
nakts” gada labākā aktiera balvu
par Kapteiņa lomu izrādē “Nāves
deja”, 2001. gadā – par Skapēna
lomu izrādē “Skapēna blēdības”.
Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris.
Saņēmis Krievijas PFSR nopelniem
bagātā skatuves mākslinieka titulu.
ikviens cilvēks. Jūs taču no rīta mostaties, ejat
pa ierastu ceļu, zināt, ko teikt katrā situācijā,
jo zināt mērķi. Ar aktieriem ir tieši tāpat. Ainu
vajag iestudēt tā, lai tā izsauc iepriekš iemācīto
tekstu. Reiz uzkāpu uz skatuves, kad tur lika
dekorācijas. Biju satriekts, cik saskaņoti viss
notiek. Acis nevar novērst. Viņi katrs zina savu
mērķi, ir ļoti konkrēti un neko netēlo.
Aktieriem jautā, kā jūs izejat no lomas.
Bieži dzirdēta atbilde: “Ak, man tam vajag
vairākas stundas, pārslēgšanos.” Nedod Dievs,
ja šāds aktieris spēlē Otello! Cik vēl Dezdemonas viņš pēc izrādes varētu nožņaugt! Spēlējot
sevi jāredz, jākontrolē, bet pēc izrādes jābūt
priecīgam, jo ir izdevies.
Reiz vienam režisoram bija aitu suns,
kas nāca līdzi uz mēģinājumiem. Suns staigāja apkārt, bet, līdzko sākās mēģinājums,
tas nosēdās stūrī un nekustējās. Mēģinājums beidzies, suns iznāk no stūra. Kā suns
varēja saprast? Zuda spriedze, cilvēki sāka
runāt normālās balsīs. Bet uz skatuves vajadzētu spēlēt tā, lai suns turpinātu staigāt arī
izrādes laikā.”�
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“Latvietis sākas
no vieniem naktī!”

“Vari spēlēt
“Zemenes”,
“Kaijas”
un ko tik vēl ne
– tās vienmēr
visiem būs
labas un
patiks!”
pamanījis
mūziķis
Jānis Kalniņš.

G

Elīna Lāce, “Talsu Vēstis”

rupa “Roja” šogad sasniegusi 20
gadu jubileju. Diez vai kļūdīšos,
vērtējot, ka ir tā: saki “grupa
“Roja”” un domā tās vadītāju un solistu
Jāni Kalniņu! Ar viņu arī tikos uz sarunu
par mūziku, Latvijas publiku un izaicinājumiem, ar kuriem mūziķiem jāsaskaras.
“Man jau bija vairākas dziesmas sarakstītas, spēlēju kādos pasākumos, kad satiku
savu kursa biedru, talsenieku Ivaru Makstnieku. Viņam bija studija Rīgā, un viņš teica:
“Ierakstām tavas dziesmas un izveidojam
albumu!” Tā arī izdarījām. Nu vajadzēja šo
projektu kaut kā nosaukt. Radās doma par
nosaukumu “Roja”, un ar to viss sākās,” 20
gadus senus notikumus īsos vārdos izstāsta
Jānis. 2004. gadā no Rojas nākušajai grupai
izveidots dzīvais sastāvs, kas pavēris iespējas
spēlēt citādākos pasākumos, piemēram,

DAIŅA KĀRKLUVALKA FOTO

pilsētas svētkos, nevis tikai kotlešniekos, kā
Jānis dēvē banketus, kur pietiek ar vienu vai
diviem mūziķiem. Viņš gan atzīst: “Kādreiz
gribēju būt dziedātājs, kurš uzstājas uz
dažādām skatuvēm, bet tagad esmu sapratis,
ka lielās skatuves mani nemaz neaizrauj.
Sevi vairāk atrodu mazajos pasākumos,
piemēram, spēlējot kāzās. Tas vairs nav tā,
kā agrāk, kad visi vienkārši iekrita ar galvām
rasola bļodās. (Smejas.) Tagad cilvēki par
ieguldīto naudu grib kvalitāti. Ir mūziķi, kuriem spēlēšana kāzās liekas apgrūtinoša, jo
prasa gana ilgas stundas, bet man ļoti patīk.
Kāzās jūtos kā zivs ūdenī! Uz skatuves spēlēt
– tas ir mazpersoniskāk, tur tā nejūt saikni
ar klausītāju, bet man gribas šo saikni just.”
VIEGLI UN SMAGI KLAUSĪTĀJI
Protams, publika sarīkojumos mēdz būt
ļoti dažāda. “Ir pasākumi, no kuriem aizbraucu mājās ļoti noguris, un ir tādi, pēc kuriem

nemaz neesmu noguris. Tas atkarīgs no tā,
kāda ir bijusi enerģijas apmaiņa, cik viegli vai
smagi cilvēki pasākumā bijuši. Uzskatu – ja
dodies uz pasākumu, nevajadzētu izvēlēties
attieksmi – taisiet man svētkus un izklaidējiet
mani! Labāk ierasties pozitīvam, gatavam atpūsties un pieņemt visu tādu, kāds tas ir. Pēc
tam vari konstatēt, kas patika vai nepatika,
bet ir jāsaprot, ka viens vienmēr gribēs to,
otram vajadzēs ko citu un kāds vienmēr būs
neapmierināts,” Jānis secina.
Būdams arī vakara vadītājs, viņš pamanījis, ka dažāda publika uz vienām un tām
pašām lietām reaģē atšķirīgi. “Katru reizi
tev jāmāk uzķert, kas klātesošajiem patīk,
cik tālu vari jokot. Ir gadījies, ka par to, par
ko citkārt cilvēki ir ļoti smējušies, nesmejas
absolūti neviens! Tad drusku jūties, kā ar
aukstu ūdeni apliets, jo nesaproti, kāpēc.
Nenostrādā, un viss!” smejas Jānis.
Patīkami, protams, esot saspēlēties ar
atsaucīgo publikas daļu, ko zināmu iemeslu
dēļ reti veido jaunākā paaudze. “Jauniešiem
tagad grūti – uzmanību visu laiku piesaista
visādi “gadžeti”. Mobilie telefoni pasākumos
ir liela nelaime. Tie neļauj cilvēkiem atslēgties no ikdienas. Domāju, pienāks brīdis, kad
cilvēki sapratīs, ka te ir līdzība ar braukšanu
dzērumā: kad esi iedzēris, atslēgas noliec uz
galda, un viss! Arī no mobilajiem telefoniem
cilvēkam jāiemācās sevi atdalīt. Citādi dikti
gurstam – smadzenes visu laiku strādā, nespējam atpūsties, jo sevi nemitīgi dzenam uz
priekšu. No rīta pamosties un domā: tā, tikos
man ir tas, pēc tam tas… Tu visu laiku dzīvo
nākotnē, bet savu tagadni nemaz neizdzīvo!
Tāpēc laiks tik ātri skrien – mēs laiku nemitīgi dzenam,” sapratis Jānis.

KOTLETI GRIBAS ARĪ MŪZIKĀ
Viņš zina teikt, ka Vācijā dažviet esot tā –
svētdienā sešos no rīta sāk spēlēt dzīvā grupa,
mūziķi mainās līdz pat pusdienlaikam, bet
seniori ballējas tā, ka prieks! “Esmu domājis –
kā būtu, ja Latvijā eksperimenta pēc sarīkotu
balli no rīta? Cik cilvēku atnāktu?” Jānis
smejoties min. Viņa pieredze liek domāt, ka
nekas prātīgs nesanāktu. “Sākumā publika
vienmēr ir pilnīgi stīva, tāpēc es vienmēr
saku: latvietis sākas no vieniem naktī! Ne jau
tikai kāzās. Korporatīvajos pasākumos ir vēl
trakāk, jo tur ir priekšniecība, ir padotie. Protams, katrs cilvēks var atpūsties, kā grib. Es
arī neesmu baigais dejotājs un varbūt labprāt
tikai sēdētu un skatītos, klausoties mūziku.
Visiem jau nav jādejo – viens grib sēdēt, otrs
grib dzert, trešais grib dejot, bet ceturtais grib

runāties! Saprotu, ka esmu tikai viena no vakara sastāvdaļām. Katram jau neizpatiksi, bet
man ir svarīgi, lai pēc uzstāšanās varu iekāpt
mašīnā ar apziņu, ka esmu izdarījis visu, ko
varējis,” Jānis apliecina.
Viņš zina – lai publika uzstāšanos
izbaudītu, svarīga ir laba telpas akustika, bet
par to padomāts tikai retajā būvē. Lielākoties
mūziķi varot būt laimīgi, ka vismaz elektrības
kontakts izveidots kaut kur viņiem atvēlētās
vietas tuvumā. Protams, nozīme ir arī izpildītajām dziesmām. “Vari spēlēt “Zemenes”,
“Kaijas” un ko tik vēl ne – tās vienmēr visiem
būs labas un patiks!” Jānis pamanījis.
Te gan saruna kļūst nopietna, jo nākas
pieskarties mūziķu ikdienas problemātikai
– visi it kā grib aizvien jaunas dziesmas, bet
patiesībā tām Latvijā esot ārkārtīgi grūti
ieiet apritē kaut vai tāpēc, ka radiostacijas
ir kūtras to atskaņošanā. Bet emocijas jau
raisa tās dziesmas, kuras pazīstam. “Tas ir
tāpat kā ar ēdienu. Jā, cilvēkam varbūt patīk
interesants galda klājums, bet pamatā viņš
vienalga gribēs kartupeli, karbonādi, kotleti –
to pazīstamo, kurā nekad nebūsi vīlies,” Jānis
salīdzina. Ja aktīvo mūziķu jaunās dziesmas
Latvijas radiostacijās atskaņotu biežāk, būtu
stimuls censties atkal radīt ko jaunu, citādi
rodas jautājums, vai vispār ir vērts, ņemot
vērā, ka darbs studijā nenotiek par velti. “Arī
man pašam ir grūti, kad cilvēki saka: “Nu, jā,
bet “Kamenes deja” jau vienalga bija labāka…”
Tomēr, ja šajā lauciņā esi, tev jāstrādā kā cehā.
Jāražo! Un jārēķinās, ka būs veiksmīgākas un
mazāk veiksmīgas dziesmas,” spriež Jānis.�

VĒL JĀNOSVIN!
Grandiozu nākotnes plānu grupai
“Roja” neesot, tomēr 20. jubilejas
albums topot un arī lielāku koncertu
kopā ar draugiem gribētos sarīkot,
bet ne šogad, kad, pirmkārt, ir jau
diezgan ar simtgades pasākumiem,
un, otrkārt, vēl nav uzcelta Rojas
brīvdabas estrāde. Tās pamatos
mūsu sarunas dienā tika vien
iemūrēta kapsula ar vēstījumu nā
kamajām paaudzēm. Zīmīgi, ka tieši
Jānis ir estrādes būvniecības idejas
autors, tāpēc bija pirmais, kurš
savu cementa tiesu varēja kapsulai
uzlikt. “Estrāde ir mans bērnības
sapnis,” par šī sapņa gaidāmo
piepildījumu priecājas Jānis.

Grupa “Roja”.
No kreisās –
Jānis Tabūns,
Jānis Kalniņš,
Gundars Lintiņš
un Ando Krūklis.

PUBLICITĀTES FOTO

Grupas “Roja” līderis pirmais sāka
iemūrēt kapsulu ar vēstījumu nāka
majām paaudzēm Rojas brīvdabas
estrādē, kur izskanēs arī grupas
“Roja” 20 gadu jubilejas koncerts.
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Ko iesākt ar vecu lietu?
“

Ingus Ķēpulis savā krātuvē. Ideālā
nākotnes aina – visas lietas restaurētas un sakārtotas kā muzejā.

“

Noliec sausumā un lieki negrābsties,”
atbild Rīgas celtniecības koledžas
absolvents INGUS ĶĒPULIS
no Saldus novada Zaņas pagasta.
Pirms piecpadsmit gadiem Rīgas celtniecības koledžā viņš ieguva kvalifikāciju
vēsturiskā metāla restaurācijā un konservācijā, taču profesijā strādājis periodiski.
Šobrīd apsver iespēju atgriezties restauratoru
sabiedrībā — Mildas dēļ. “Pagājušā gada
vasarā mana pasniedzēja, Latvijas Nacionālā
vēstures muzeja restaurācijas departamenta vadītāja Sarmīte Gaismiņa uzaicināja
atjaunot Brīvības pieminekli. Viņas vadībā
strādājām trīs jaunie,” atceras I. Ķēpulis.
Viņa kursā mācījās vairāk nekā 30 jauniešu, izlaidumu nosvinēja pieci, nākamajā
gadā diplomu ieguva vēl daži kursa biedri,
taču restaurācijā strādā tikai viena kursa
biedrene — par tapsētāju Rundāles pilī.
“Pārējie celtniecībā, zvejniecībā, ceļu būvē,
tūrismā, personāla atlasē, mēbeļu ražošanā.
Katru gadu mums ir salidojums pie kāda
mājās. Vienmēr noorganizēta ekskursija,
ja iespējams, apmeklējam ar restaurāciju
saistītus objektus. Mums visiem joprojām

“
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interesē restaurācija, taču nestrādājam tāpēc,
ka mazs atalgojums. Naudīgie objekti ir,
taču neregulāri. Pēc koledžas man piedāvāja
strādāt Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā,
taču solīja tikai minimālo algu,” atklāj Ingus.
Viņš vecas lietas atjauno kopš vidusskolas gadiem. Sava prieka pēc dara to joprojām,
turklāt vēsturiski vērtīgākās liecības meklē
un krāj. Nelielā šķūnītī sen vairs nav ideālas
kārtības, jo mantu tik daudz, ka visām
nepietiek plauktu un āķu, tāpēc liek krustu
šķērsu. “Vēl nezinu, ko ar tām darīt. Ideāli
būtu atjaunot un izveidot privātu ekspozīciju. Ir veci radio aparāti, mūzikas instrumenti, skolas piederumi, mēbeles, sadzīves
priekšmeti, darbarīki, “Laimas” konfekšu
skārdene – interesantas lietas! Metāllūžņu
laukumos esmu redzējis tik daudz! Par laimi,
cilvēki iemācījušies feisbukā paziņot: atdodu
par velti, atdodu par simbolisku samaksu vai
dāvinu. Gan atradīsies cilvēks, kurš zinās,
ko darīt ar lietu, kas citam lūznis. Puse no
restaurācijas darba padarīta, kad ieviesusies
skaidrība, ko ar konkrēto lietu iesākt. Pēc
tam seko ilgstošs, lēns un monotons darbs,”
skaidro I.Ķēpulis.�

Dieva dēļ, nepulē un neizskais Jānis Leja
tini!” momentā atbild JĀNIS
mācekļa un zeļļa
LEJA, Jaņa Rozentāla
gadus pavadīja
Saldus vēstures un mākslas muzeja tēva darbnīcā.
restaurators konservators.
Viņa darbnīca ir Rīgā. Tur restaurētais vai iekonservētais nonāk atpakaļ
Saldū, bet Jāņa radīti oriģināldarbi
nonāk Latvijas tirgū ar vārdu “Sens
koks”. “Restaurācijā esmu autodidakts,
jo visu, ko protu, iemācījos no sava tēva
(Saldus muzeja ilggadējs restaurators,
daiļamata meistars kalējs Vilnis Leja –
red.). Vēl skolā nemācījos, taču man
jau bija iekārtota vieta viņa darbnīcā.
Pusaudžu gados darbnīcā bija jābūt
bez ierunām. Tā riebās! Tiklīdz varēju,
aizlaidos. Izmācījos par pavāru, sporta
skolotāju, tūrisma menedžeri, strādāju
valsts pārvaldē, līdz sapratu, ka sevi
nerealizēju. Atvēru savu darbnīcu, lai
atgrieztos pasaulē, no kuras aizmuku,”
viņš smaida.
Jāņa rokās nonāk koka un metāla
priekšmeti. “Cenšos lietu maksimāli
saglabāt tādu, kāda tā nonākusi pie
manis, – lieki nepulēt, neskaistināt,
neslīpēt, jo priekšmets nodzīvojis
noteiktu laika nogriezni, par to stāsta
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katrs nobrāzums, robs, nolauzta detaļa,”
skaidro J. Leja. Laiku pa laikam privātīpašnieki viņam rāda vecas lietas un jautā, vai vērts saglabāt. Meistars atjautā: “Ko tev šī lieta nozīmē?” Kādam vēsturisks unikums ir grabaža, citam
acuraugs ir vēsturiski nenozīmīga lieta, jo tā piederējusi viņa vecvecvec... tēvam.
Jānim ir divi mazi dēli. Visticamāk, ka abi savu pirmo algu nopelnīs tēta darbnīcā, lai gan
Jānim negribētos dēlus piespiest. Cita, kam mācīt savu amatu, nav. “Esmu mēģinājis sadarboties ar jauniem čaļiem, bet viņu atbildības līmenis – tuvu nullei. Nesaprotu, kā var nedēļām
nedarīt, bet pēc tam pateikt, ka nav laika, jo aizbrauc prom no valsts! Mūsdienās varētu jautāt,
kāpēc jāmācās strādāt ar kaltu, jo ir 3D printeris. Kalts iemāca darba ētiku un mīlēt to, ko dari.
Stundām ilga kalšana ir kā sirdspuksts ar individuālu ritmu. Kalts amatnieka rokas padara
spējīgas izjust darbu. Tēvs nekad nepiekāpās, ja runa bija par saplānotiem darbiem. Pukstēju,
urkšķēju, burkšķēju, līdz padarīju. Tikai tā iemācījos darba kultūru un ētiku,” uzskata J. Leja.
Viņš padomdevējus sastop Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā, arī biedrības “Koka
dizaina centrs” kursos. “Jāzina par jaunākajām tehnoloģijām, materiāliem, ķīmiskajām vielām.
Restaurācijā un iekonservēšanā strādāju tikai ar pārbaudītām metodēm. Novators neesmu, citādi
tas robežotos ar šarlatānismu. Sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes Dizaina fabriku-laboratoriju un Latvijas Nacionālo vēstures muzeju mēģinām saglabāt 1950. gados atrastu totēmu. To
iekonservēja ar tolaik plaši izmantotu ķīmiju, tagad priekšmets burtiski sabirst pelnos.”
Kad jāatpūšas no pelniem, J. Leja gatavo masīvkoka mēbeles. Gandrīz vienmēr izvēlas
ozolkoku. Cīņa notiek katru reizi, jo koku nevar pakļaut. Tas saraujas, piebriest, plaisā... Amatnieks dievina Latvijas ozola zemākās šķiras dēļus, jo plaisas, zaru vietas un nelīdzenā mala rada
unikālu gleznu. Amatnieka ziņā, kurā mēbelē to ierāmēt.�

Ieskaties, citādi nepamanīsi, ka tā ir
Gatis Pūpols
neatkārtojama,” atbild namdaris galdnieks
pie viņa
GATIS PŪPOLS no Saldus novada
būvētas
Jaunauces pagasta.
lapenes
Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes speJaunauces
ciālisti atļauj viņam strādāt valsts kultūras piemipils parkā.
neklī Jaunauces pilī, jo Gatis domā kā amatnieks,
nevis kā strādnieks. G. Pūpols specialitāti ieguva
pirms 20 gadiem. “Skolā iemācīja burtus, pārējo apguvu darot. Jau pamatskolā uz vecām lietām skatījos
ar interesi. To nevar iemācīt,” uzskata amatnieks.
Vispirms viņš savā galdniecībā izgatavoja pils
parkā iederīgus solus, pēc tam – lapeni un tiltiņus.
Pirms gada viņam uzticēja triju telpu sienu un
griestu izlīdzināšanu un nokrāsošanu. Sarežģītākais
uzdevums vēl priekšā – no četru koku sugu dēlīšiem
jāizveido vēsturisks parkets un vienlaidus jāieklāj
trijās telpās, tādējādi noslēdzot šo telpu pilnīgu
restaurāciju-rekonstrukciju.
Vietējais galdnieks pils grīdas burtiski izrāpojis. Gan tad, kad mācījās pagasta skolā, kura bija
iekārtota šajā pilī, gan tagad. Un ne par velti – reiz
viņš zem grīdlīstēm atrada oriģinālā parketa kripatas.
Tās palīdzēja precīzi atminēt, kāda izskatījās baronu
fon Ropu parādes istabu grīda. Varēja arī nerāpot –
ātri demontēt nederīgo grīdu un gružus aizslaucīt...
G. Pūpols strādā viens, jo tā var turēties lēnā ritmā.
“Normāls celtnieks par mani pasmietos, jo viņiem
galvenais – tik’ jāmauc! Viņi viens divi pabeigtu to,
ko daru visu gadu, bet pilij tas neder.
Man patīk strādāt pilī, jo redzu, kā senāk strādāja meistari, varu salīdzināt ar šodienas metodēm.
Mūsdienās strādā paviršāk, cenšas izmantot pēc
iespējas lētākus materiālus. Piemēram, ja sienas veco
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apmetumu nenodauza uzreiz, bet pa kārtai, atklājas
vai visa būvniecības vēsture – katrs slānis vēsta par meistariem, konkrētiem materiāliem,
paņēmieniem. Vispirms sienai bija kaļķa apmetums, pēc tam kaļķa-cementa apmetums, arī
es izveidoju slāni – ar šodienas izlīdzinošiem materiāliem un krāsām esmu rekonstruējis senu
interjeru. Jaunauces pilī esmu pārliecinājies, ka vismaz būvniecībā tiešām viss jaunais ir labi
aizmirsts vecais,” skaidro jaunaucnieks.�

“

Nesteidzies izmest, pat ja ļoti traucē,”
aicina kvalificēts galdnieks un
kokgriezējs MĀRIS GULBIS
no Saldus novada Šķēdes pagasta.
2010. gadā atvērās Kuldīgas restaurācijas
centrs, lai pulcinātu amatniekus, kurus interesē kultūrvēsturisku objektu saglabāšana. Arī
šķēdenieks piedalījās centra rīkotos kursos,
brauca pieredzes apmaiņā uz Norvēģiju. Satikšanās ar Latvijas un Eiropas amata brāļiem
aizvien izvēršas par ļoti noderīgām mācībām.
M. Gulbis specializējies koka logu, durvju
un būvkonstrukciju konservācijā un restaurēšanā. “Mans darbs ieguldīts Saldus novada
Jaunauces pilī, Kazdangas pilī, atjaunoju arī
Kapelleru nama ārdurvis Saldū. Diezgan
daudz esmu strādājis Kuldīgas vecpilsētā. Tagad atjaunoju vienu verandu pretim Hercoga
Jēkaba piemineklim. Pirms tam strādājām ar
vēl piecām sešām. Esam vairāki amatnieki,
cits cita darbā nejaucamies. Viens glābj ēkas
pamatus, cits zina, ko iesākt ar vēsturisku
apmetumu, skārdnieks atbild par jumtu un
notekcaurulēm, es – par koka detaļām,” stāsta
amatnieks.
Viņš ļoti saudzē priekšmeta vēsturisko
stāstu, jo arī atšķir krāmu no vērtības. Ja
durvis savulaik skrāpējis suns, uz tām kāds
par godu revolūcijai ar nazi iegriezis ciparu
1917 un savu vārdu, tad tam visam jābūt
redzamam arī pēc atjaunošanas. Cik reižu
piedzīvots, ka oriģinālās detaļas vieglāk
būtu bijis nomainīt pret jaunām kopijām,
tomēr galdnieks neatkāpjas no saviem darba
principiem.
Reiz viņam ļāva ieskatīties klētiņā, kurā
visu putekļaino mantojumu plānoja sadedzināt. “Pamanīju vecu pūralādi. Kaste – neko,
laba, apakša – izpuvusi, toties eņģes darbojās.
Virsū — uzkrāsotas puķītes un 1821. gads.
Tad vēl dzimtbūšana nebija atcelta! Četrus
gadus lāde stāv manā darbnīcā. Kaut kad
sapratīšu, ko ar to iesākt.
Mēs dažādi izturamies pret vecām lietām.
Ir, kas ļoti ietekmējas no būvniecības tirgus
jaunumiem, taču jau pēc dažiem gadiem
viņš atpalicis no celtniecības modes. Kaut
vai piemērs ar plastmasas logiem – vispirms
reklamēja ar vienu kameru, pēc tam slavēja
ar trijām kamerām, tagad jāpērk ar sešām.
Reizē ar būvniecības progresu mājās ienāk
pelējums un astma.”

FOTO NO “SALDUS ZEMES” ARHĪVA

Māris Gulbis priecājas par vecām
zemnieku mājām, kurām ir atbildīgi
īpašnieki. Viņiem vārdi “vecs”
un “nederīgs” nav sinonīmi.
M. Gulbis nenoliedz, ka 90. gados arī
viņš nodarīja pāri savai vecajai mājai, –
oriģinālus koka logus nomainīja pret paša
gatavotiem koka pakešniekiem. Paketes savu
nokalpojušas un palikušas neglītas.
“Latvijā ir, ko redzēt un restaurēt muižās
un pilīs. Zemnieku mājās – ja tām gadījušies
labi saimnieki. Nekad nav par vēlu izmest
plastmasas logu un ielikt no koka,” tā
M. Gulbis. Viņu valdzina autentiskas lietas.
Ja nebūtu jādomā par rēķiniem, noteikti
atgrieztos pie hobija atjaunot vecas automašīnas. Īpašās dienās viņš pa vietējiem ceļiem
līkumo ar 1958. gadā ražotu volgu.�
Ieva Vilmane, “Saldus Zeme”
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Mūzika

Māksla

◊ 2. novembrī koncertzālē “Lielais
dzintars” Liepājā
notiks Latvijas Radio kora un Sigvarda Kļavas radītā,
Latvijas simtgadei
veltītā cikla “Latvijas gredzens”
noslēdzošais
koncerts “Zemgales gredzens/ Kino koncerts/ Vēstures palos”. Zemgale tajā atklājas kā
apvāršņa plašums, kurā satiekas dvēseļu upes.
◊ 4. novembrī koncertzālē “Lielais dzintars” skanēs koncerts “Lūgsnas
Latvijai”. Tas ir Liepājas koru veltījums Latvijai 100 gadu jubilejā un
nākotnē. Piedalās Liepājas pilsētas, Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas,
Pāvilostas, Priekules, Vaiņodes novadu kori.
◊ 10. novembrī Ventspils “Jūras vārtos”, turpinoties laikmetīgās autormūzikas ciklam “Ma”, savu pirmo un vienīgo koncertu Baltijā sniegs
pianists un komponists Lūks Hovards no Austrālijas. Klavierspēli viņš
apguvis jau agrā bērnībā. Viņš klausītājus mudina un ved bez
paskaidrošanas, viņš tajos rada sajūtu, kura nepakļaujas artikulācijai,
taču visi ir vienisprātis par kopīgi piedzīvoto.
◊ 11. novembrī Kuldīgas Sv. Annas baznīcā Valsts akadēmiskā kora “Latvija” un diriģenta Māra Sirmā koncerts. Programmā daļa no skaņdarbiem,
ko koris pasūtinājis Latvijas komponistiem, gaidot valsts simtgadi.
◊ 11. novembrī Brocēnu kultūras un izglītības centrā Normunda Rutuļa
un “Svētku orķestra” koncerts “Nekur nav tik labi kā mājās”.
◊ 17. novembrī koncertzālē “Lielais dzintars” notiks koncerts “Mātei
Latvijai”. Liepājas Simfoniskais orķestris ar Gintaru Rinkeviču pie diriģenta pults piedāvā Maijas Einfeldes, Marinas Gribinčikas, Selgas Mences,
Sandras Ratnieces un Gundegas Šmites darbu pirmatskaņojumus un
Riharda Dubras Otro simfoniju.
◊ 18. novembrī Ventspils Tilta dārzā
Latvijas simtgadei veltīts koncerts. Liriskās
Imanta Kalniņa dziesmas atskaņos jaunā
un talantīgā soliste Aleksandra Špicberga,
fragmentus no latviešu patriotiskajiem
mūzikliem un rokoperām izpildīs Latvijas
teātru aktieri: Edgars Pujāts, Ieva Puķe,
Ērika Eglija, Ģirts Ķesteris, Gints Andžāns
un Gints Grāvelis. Būs arī uguņošana.
◊ 22. novembrī Kuldīgas Kultūras centrā diksilenda “Sapņu komanda
1935” koncerts. Diksilendā apvienojušies pazīstami džeza mūziķi: Indriķis
Veitners (klarnete, saksofons), Normunds Piesis (trompete), Lauris Amantovs (trombons), Madars Kalniņš (klavieres), Andris Grunte (kontrabass),
Artis Orubs (bungas) un Bruno Priekulis (bandžo).
◊ 23. novembrī Kuldīgas novada muzejā salonvakars ar dziesminieku
Kārli Kazāku.
◊ 24. novembrī Ventspils teātra namā
“Jūras vārti” uzstāsies izcilais un viens
no pasaulē šobrīd pazīstamākajiem
perkusiju ansambļiem – kvartets “Sō Percussion” no ASV. Ansamblis ir kas vairāk
par četru domubiedru apvienību mūzikā.
Kvarteta pirmais un vienīgais koncerts
Latvijā būs iespēja katram ne tikai klātienē piedzīvot ievērojama laikmetīgās
mūzikas kolektīva priekšnesumu, bet kaut
uz vakaru kļūt par ceļabiedriem mūziķu misijā – ar savu māksliniecisko
darbību kalpot saviem klausītājiem un mijiedarboties ar tiem.
◊ 25. novembrī Saldus Mūzikas un mākslas skolā Pētera Vaska fonda
kamermūzikas koncerts.

◊ Līdz 3. novembrim Kuldīgas vecajā rātsnamā keramikas izstāde “Pilnmēness”. Tajā mākslinieču Elīnas Titānes un Sanitas Ābelītes darbi.
◊ Četru nedēļu garumā Talsu novada
muzejā mākslinieki aicina runāt par
“Slepeno dubultnieku” – depresijas problēmu Latvijā un pasaulē.Izstādē “Slepenais
dubultnieks” ar mākslas darbiem piedalās
Latvijā un pasaulē pazīstami mākslinieki un
mūziķi: pianists Vestards Šimkus, gleznotāji
Džemma Skulme, Aleksejs Naumovs, Baiba
Rēdere, Čārlzs Deivids Kellijs, kā arī jaunie
mākslinieki un amatiermākslinieki. Viņi
savos darbos risina šobrīd ļoti aktuālu tematu Latvijā un visā pasaulē –
depresijas problēmu. 9. novembrī būs iespēja apmeklēt mākslas terapijas
nodarbību ar terapeiti Līgu Ruttuli un 14. novembrī muzikālu vakaru “Mans
slepenais dubultnieks” ar gleznotāju un pianistu Čārlzu Deividu Kelliju.
Izstāde būs apskatāma Talsu novada muzejā līdz 14. novembrim.

Mantojums
◊ 2. novembrī Liepājas muzejā
atklās ekspozīciju “Pagaidu valdības
seši mēneši Liepājā”. Ekspozīcijas
vienā telpā apskatāma sadzīve
Liepājā no 1918. līdz 1920. gadam,
bet otra telpa rada vīziju par Latvijas
Pagaidu valdības patveršanās vietu uz kuģa “Saratov”.
◊ 10. novembrī Talsu novada Strazdes pagastā notiks vietējā pagasta
audēju kopas rīkots akcijas pasākums “97+3=100. Latvijas celiņš”. Ceļa
posmā, kas sākas no Ventspils šosejas Stendes virzienā, ļaudis aicināti
ierasties palīdzēt turēt audēju darinātos tepiķus, kas kopgarumā veidos
100 metrus. 97 metri noausti dažādās krāsās un tehnikās, savukārt
pēdējie trīs (pašlaik vēl top) būs Latvijas karoga krāsās. Paralēli norisināsies akcija “Cimdotā Latvija”, tāpēc visi dalībnieki aicināti ierasties ar
rakstainiem latvju cimdiem. Pasākuma laikā tiks precīzi nomērīts tepiķu
garums, lai pārliecinātos, vai 100 metri sasniegti, kā arī iemūžināts video
kadros. Pēc tam visi akcijas dalībnieki aicināti uz muižu, kur sasildīties ar
tēju un pīrāgiem. Visus darbus būs iespējams apskatīt Strazdes muižā,
savukārt trīs metrus lielais karogs tiks dāvināts Strazdes pagastam.
◊ 11. novembrī Liepājā, J. Čakstes laukumā,
norisināsies Lāčplēša dienai veltīts koncerts,
kurā uzstāsies Latvijas Nacionālā teātra aktrise
Marija Bērziņa, dziedātājs Atis Zviedris un
komponists Normunds Kalniņš. Pulksten 18
no J. Čakstes laukuma lāpu gājiens dosies
uz Ziemeļu kapiem, kur pie Brīvības cīnītāju
pieminekļa notiks piemiņas pasākums.
◊ 11. novembrī Saldū, Oskara Kalpaka laukumā, pēc Lāčplēša dienas gājiena – koncerts.
Piedalīsies arī grupa “Tautumeitas”.

Teātris
◊ 3. un 4. novembrī Saldū, Ezerē un Jaunlutriņos notiks Saldus novada
teātra skate.
◊ 10. novembrī Liepājas teātrī gaidāma pirmizrāde komēdijai
“Kleo-Kleo-Kleopatra”. Dž. Dž. Džilindžers veido gan režiju, gan pats sarakstījis lugu, ņemot par pamatu vēstures faktus, kā arī daudzos mītus un
leģendas, kas apvij valdnieci, kuras tēls mūsdienās tiek tik ļoti romantizēts.

Citas lietas
◊ 3. novembrī Ventspils “Jūras vārtos”
koncertuzvedumā “Gadsimta deviņi
viļņi” piedalās Ventspils kultūras centra
amatiermākslas kolektīvi.
◊ 8. novembrī Saldus Mūzikas un
mākslas skolā horeogrāfes Kristīnes
Brīniņas monoizrāde “I’m a really shy
person”.

Iznāk vienu reizi mēnesī.
Izplatīts kā reģionālo laikrakstu
“Kurzemes Vārds”, “Kurzemnieks”,
“Saldus Zeme” un “Talsu Vēstis”
bezmaksas pielikums.

KURZEMES KULTŪRAS PIELIKUMS

◊ No 3. novembra Kuldīgas Mākslas namā konkursam “Kurzemes
gada balva fotogrāfijā” iesūtīto darbu un Kurzemes foto dienu plenēra
izstāde. Kurzemes gada balva fotogrāfijā tiks pasniegta pirmo reizi, tās
iniciatori – pieci Kurzemes fotoklubi. “Simtgades plenērs” notika Kuldīgā,
tajā piedalījās vairāk nekā 50 Kurzemes fotogrāfu. Izstādē – labākie
darbi par tematu “Ceļojums”.

◊ 29. novembrī Ventspils “Jūras vārtos” Latvijas Nacionālais teātris
skatītājiem piedāvā režisora Valtera Sīļa izrādi “Mežainis”. Jānis ir
latvietis. Viņam nav sievas, bērnu. Viņš dzīvo laukos un savas dzīves laikā
pilsētā bijis divas reizes. Jānis dezertēja no padomju armijas
1944. gadā un vairāk nekā 50 gadus nodzīvoja mežā, no kura ārā iznāca
tikai 1995. gadā, kad neatkarīgās Latvijas teritoriju bija atstājušas
pēdējās padomju armijas vienības. Ko viņš darīja mežā? Cīnījās par
brīvību, meklēja brīvību vai arī bija jau atradis to? Izrādes Jānis radies
no vēsturiskas personas – Jāņa Pīnupa no Latgales – dzīvesstāsta.

Internetā pieejams izdevniecību mājaslapās kurzemnieks.lv, sz.lv
un talsuvestis.lv, kā arī reģionālajā portālā liepajniekiem.lv.
Redkolēģija: Daiga Bitiniece (“Kurzemnieks”),
Mairita Balode (“Talsu Vēstis”), Linda Kilevica (“Kurzemes Vārds”),
Andra Valkīra (“Saldus Zeme”).

Projekta vadītāja:
Anda Pūce.
Kontakti:
tālrunis 26436485,
e-pasts anda@kurzemes-vards.lv.
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