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– Jā, nedaudz skatīšanās prieks ir pa-
bojāts. Aizdomājos par to, cik reižu filmēta 
viena aina, ko juta aktieris, kā viņš redzēja 
filmēšanas laukumu. Runāju ar citiem aktie-
riem, viņi jūtas tāpat. 

– Vai tev ir kāds aktieris, kura darbu tu 
šajā profesijā augstu vērtē?

– Pēc filmas tādu ir daudz. Īpaši jāpiemin 
Jēkabs Reinis. “Dvēseļu putenī” un “Sarkanajā 
mežā” viņš ir vienreizējs – gan kā aktieris, 
gan kā cilvēks. 

– Šogad beidz 12. klasi Kuldīgas Centra 
vidusskolā. Var teikt, ka visu vidusskolas 
laiku esi nofilmējies. Kā varēji izturēt 
režīmu? 

– Vairāk mācības kavēju 10. klasē. 11. kla-
sē tās bija divas dienas, bet šogad – pasāku-
mi, intervijas. 10. klasē mācības ielaidu, bet ne 
līdz kritiskam līmenim. Skolotāji saprot un 
palīdz. Klasesbiedri sākumā jautāja par filmu, 
bet pēc tam pierada. Viņiem es neesmu 
Artūrs, bet Oto. Par to esmu priecīgs. Negri-
bu, lai mani saista ar vienu lietu, uzskatot par 
nez kādu mākslinieku.

– Vai pēc piedzīvotā militārā karjera 
nevilina?

– Plānoju studēt vēsturi, bet stāšos arī 
Zemessardzē. Gan manu zināšanu, dalības 
valsts konkursā un ceturtās vietas tajā dēļ, 

gan filmas dēļ man ir fantastiska iespēja 
tikt budžeta grupā vēsturniekos. Domu par 
militāro – nevis karjeru, bet – dienestu, arī 
neesmu atmetis.

– Tu būtu gatavs aizstāvēt Latviju, ja 
rastos tāda vajadzība. Bet kā ir ar taviem 
vienaudžiem?

– Lielai daļai jauniešu patriotisma līme-
nis ir ļoti zems, bet, ja ienaidnieks Latvijai 
uzbruks, viņi to aizstāvēs. Viņi to darīs savu 
ģimeņu dēļ, tādēļ, lai karš nenonāk līdz viņu 
mājai. Ļoti daudzi aizstāvēs visu tautu cēla 
mērķa vārdā. 

– Ko valstij kritiskā situācijā darīs tie, 
kas uzsver, ka te ir bedre, un brauc projām?

– Neko. Dažs tam nepievērsīs uzmanību, 
dažs ierakstīs kaut ko sociālo tīklu komentā-
ros – vai nu Latviju aizstāvošu, vai naidīgu. 
Var jau būt, ka tie, kas sajutīs dusmas uz sevi, 
ka aizbraukuši tautai grūtā brīdī, atgriezīsies.
Katra cilvēka nostāja veidojas no vairākiem 
aspektiem. Dzīvojam 21. gadsimtā. Globali-
zācijas, interneta dēļ ļoti daudzi jaunieši arī 
šeit dzīvo atrauti no Latvijas. Otrs aspekts ir 
izglītība. Vēstures mācība pie mums kļuvusi 
gluži par matemātiku, kur jāatceras cipari un 
datumi.  
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Inguna Spuleniece, “Kurzemnieks”

Vēsturiskā kara drāma “Dvēseļu 
putenis” pēc rakstnieka un strēl-
nieka Aleksandra Grīna romāna 

motīviem no novembra sākuma devusies 
uzvaras gājienā pa Latvijas kinoteātriem, 
aiz sevis neatstājot vienaldzīgos. 

Pirms pirmizrādes režisors Dzintars Drei-
bergs teica, ka filmēšanas gadi pārvērtuši teju 
visus uzņemšanas laukumā, tomēr vismazāk 
– galvenās lomas atveidotāju Oto Brantevi-
cu, jo viņš jau 15 gadu vecumā uz laukumu 
atnācis kā tīrradnis. Tagad astoņpadsmitgadī-
gais Oto no Kuldīgas novada Turlavas pagasta 
atzīstas, ka tā gluži nav – arī viņš audzis un 
emocionāli nobriedis kopā ar savu varoni. Oto 
skaidri zina, ka nebūs aktieris, jo šajā profesijā 
viss pārāk jāizdzīvo, bet viņš to vairs nevēlas, 
toties radusies vēl stingrāka pārliecība dzīvi 
saistīt ar vēstures izzināšanu.

– Kad tev jautā, kā nonāci kino provēs, 
kur tevi izvēlējās no 1300 puišiem, parasti 
saki, ka atnāci līdzi klasesbiedriem. Kāda 
bija jūsu, 15 gadus vecu puišu, motivācija 
pieteikties?

– Tā bija iespēja darīt kaut ko jaunu. 
Katra iespēja ir jāizmanto, lai veidotu labāku 
nākotni. Kā ir tagad? Lai arī negribu būt 
aktieris, kas strādā teātrī, ja man piedāvātu 
filmēties, laikam piekristu. Tas palīdz panākt, 
lai cilvēki mani zina.

– Vai tas ir būtiski?
– Ļoti, jo nākotnē gribētu iesaistīties 

politikā. Domāju, ka atpazīstamība, kas nāk 
no filmas, man palīdzēs veidot Latvijā labāku 
nākotni. Esmu pārliecināts, ka politiķiem 
jādomā loģiski. Jaunie nāk ar bļaustīšanos un 
solījumiem, ko nav iespējams izpildīt. Jā, tauta 
tic, jo cer, ka būs labāk. Pēc pēdējās Saeimas 
vēlēšanām izrādās, ka vecie politiķi, ar kuriem 
cilvēki nebija apmierināti, tomēr solījumos 
bijuši patiesāki. Tomēr kaut kas ir jāmaina.   

– Vai “Dvēseļu puteni” izlasīji filmēša-
nas gaitā?

– Sāku lasīt pēc pirmā filmēšanas posma, 
jo uzskatīju to par pienākumu. Bet lielākoties 
lasīju tādēļ, ka mani tas interesēja. Viens ir 
atkārtot kaut kādu teksta fragmentu desmit 
reižu, kamēr tiek nofilmēts kadrs, bet cits ir 
saprast, ko Grīns ir rakstījis. Viņš arī pats to 
visu piedzīvoja. 

– Ar vēsturi jau biji aizrāvies?
– Interese man radās aptuveni 8. klases 

beigās, kad skolā noskatījāmies animācijas 
filmu “Latvietis”. Tur parādīts maziņš cilvē-
ciņš, latvietis, kurš ne pie viena nelien, dzīvo 
savā sētā, bet visi nāk, atstāj atkritumus, kāpj 
uz galvas. Pēc tam sāku lasīt par krustnešiem, 
hercogu Jēkabu, abiem pasaules kariem. 

– Cik tev nozīmīgi būt latvietim?
– Tā ir mana identitāte, mana zeme, par 

kuru mani, manu draugu, kolēģu senči ir at-
devuši savas asinis. Tas man ir ļoti nozīmīgi. Ja 
pirms gadiem četriem domāju, ka pēc vidus-
skolas braukšu uz ārzemēm, kur labāk, tagad 
saprotu, ka man nav tiesību to darīt. Lai arī kā 
kāds nopeļ mūsu valsti, tik slikti kā pirms 100, 
200 gadiem noteikti nedzīvojam. Situācija ir 
uzlabojusies, un to izdarījuši mūsu senči. 

– Tu daudzkārt esi stāstījis, ka filmē-
ties nebija viegli – aukstums, negulētas 
naktis, emocionāli pārdzīvojumi. Vai viss 
bija tā vērts?

– Noteikti! Medijos un tikšanās reizēs 
ar iedzīvotājiem tieku slavēts es, režisors, 
vēl kāds no filmēšanas grupas. Domāju, ka 
uzslavas vērta ir visa tauta. Katrs ir maksājis 
nodokļus, lai filma taptu. Bija arī politiķi un 
kultūras cilvēki, kas debatēja, pierādīja, ka 
filmai jābūt. Uzskatu, ka filma ir visas tautas 
kopdarbs un īpašums.

– Vai uz ielas tevi jau atpazīst?
– Latvieši ir kautrīgi – drīzāk atskatās, 

sačukstas un parāda ar pirkstu, nekā uzrunā. 
Bet reiz kāds maziņš puišelis veikalā man pa-
teica: “Artūr, ļoti laba filma!” Jutos patīkami 
pārsteigts. 

– Kā tavi vecāki reaģēja, ka tev tik jau-
nos gados jāpiedzīvo milzu emocijas?

– Mierīgāk, nekā es biju domājis. Mam-
ma uztraucās, lai es nesaaukstējos, – deva 
līdzi ķiplokus, priežu čiekuru sīrupu. Gribēja, 
lai katru dienu sazvanāmies. Bet citādi viņa 
zināja, ka esmu drošībā. Par emocionālo pusi 
nevienam nestāstīju, arī par negulētajām 
naktīm. Arī tagad par to negribu daudz ru-
nāt, kaut visi prasa. Daudzi grib tikai dzirdēt 
kaut ko, lai pašausminātos, nevis saprastu. 

– Kādas atceries pirmās filmēšanas 
dienas?

– Man bija ļoti liels satraukums. Teica, ka 
filmēsimies piecas stundas, bet izrādījās – 12! 
No tā man bija šoks, turklāt laukumā nevienu 
nepazinu, nezināju, kas būs jādara. Īstenībā 
tā diena pagāja ļoti ātri, filmējām iekšskatus, 
vienu no ainām, ko filmai nepievienoja. 
Tā bija balle reālskolā, kur Artūrs dejo ar 
Mirdzu. Tādu ainu, ko neiekļāva, bija diezgan 
daudz. Piemēram, kad kaskadierus pārģērba 
par vāciešiem, kuri skrien un deg. Arī skats, 
kad vienam no masu skatu dalībniekiem it kā 
ar durkli atplēsts vēders un izkritušas zarnas. 
Domāju, ka šādas ainas neiekļāva, lai filma 
nebūtu pārāk asiņaina. 

– Un grūtākās ainas?
– Ziemassvētku kaujas. Tur izjutu, ka 

vajag mammas dotos ķiplokus. Pirms tam 
biju filmējies arī pavasarī un rudenī, kad bija 
auksts, mirku ūdenī, bet mājās nepārbraucu 
slims. Ziemassvētku kaujas filmēja divas ne-
dēļas, ieturot pa vidu pauzi. Pirmajā nedēļā 
diezgan daudz sevi pārvērtēju – aizmirsu, 
ka aukstā laikā ķermenis vairāk nogurst 
un tērē enerģiju. Maz ēdu, nedzēru ūdeni, 
negulēju... Filmēšana notika tikai naktī. Kad 
atgriezāmies viesnīcā, saule ausa pēc kādas 
stundas. Nevarēju nogulēt vairāk par divām 
trim stundām, tādēļ laiku līdz nākamajai 
filmēšanai pavadīju fiziskos treniņos. Pirmās 
nedēļas pēdējā dienā Ziedonis Ločmelis mani 
gatavoja nopietnai ainai, kurā Artūrs ir ļoti 
pārguris. Viņš man lika skriet, pietupties. 
Diezgan ilgi turējos, bet vienā brīdī man tie-
šām palika melns gar acīm. Neatceros, kam 
kritu virsū – Ziedonim vai režisoram. Ainu 
tomēr nofilmējām. 

– Vai tev tika sagādāti kādi īpaši ap
stākļi laukumā?

– Salīdzinot ar masu skatiem, man bija 
luksusa apstākļi. Dažkārt man pirmajam 
atnesa mēteli, lai sildos, bet parasti atdevu to 
citiem. Masu skatu dalībnieki jau tā tur bija 
brīvprātīgi, ziedojot savu laiku. 

– Kā tu vērtē latviešu kino?
– Ir labas mūsdienu filmas. Man ļoti 

patika “Baltu ciltis”, arī “Segvārds Vientulis”. 
Bet vairāk skatos vecās filmas. 

– Vai tagad filmas skaties citām acīm?

Dvēseļu puteņa 
rūdījums

Oto Brantevics: “Cilvēki, kas maksājuši nodokļus, palīdzējuši režisoram 
pierādīt, ka “Dvēseļu putenis” ir vajadzīgs, tagad saka paldies man. 
Es uzskatu, ka filma ir visas tautas kopdarbs.”

 «Mums varētu atrasties kāda brīva dalībnieka vieta…» ska-
tuves māksliniecei un fotogrāfei Lindai Leen ciemojoties Talsu fo-
toklubā, bikli bilst tā vadītājs Uldis Balga, «Vienīgais noteikums: 
biedru naudu iekasējam katru mēnesi, nevis iedvesmas brīžos!»

Ir divu veidu cilvēki: tādi, kuri uz bibliotēku do-
das brīvprātīgi, un tādi, kuri ir ar varu velkami.

Būvniecības  darbu  speciālisti  Vilnis  Māl-
meisters un Zintis Vicinskis beidzot tikuši pie 
mikrofona un intervē viens otru.

Pētot  latviešu  cīņu  par  neatkarību  pirms 
100 gadiem, mēs raugāmies tautas nākama-
jā simtgadē — liecina vēsturnieka Jāņa Sili-
ņa un Guntara Tennes stāja pēc sarīkojuma 
«Brīvības rītausmā».

Pat  tad, kad vietējie  runči 
ir mājās, viesos atbraukušas 
pelītes  Talsos  pa  galdiem 
danco.

Ir  teksti,  ir  zemteksti  un  ir 
virsteksti,  rāda  Anetes  Štein-
bergas piemērs.

Maskēšanās  stratēģijas  Tal-
su  tautas  namā:  caur  puķēm, 
caur  kameras  aci…  Sak’,  du-
bults neplīst!

 Talsu novada kultūras un 
sporta  attīstības  nodaļas  kul-
tūras daļas vadītāja Sanita Ar-
ciševska  iestājusies  brīvprātī-
gajos — Galvenās  bibliotēkas 
milzu  krājumu  no  rokas  rokā 
sanest jaunajās telpās — un ir 
gatava  saņemt  arī  no  mājām 
atstieptās  sen  noputējušās 
grāmatas…

«Tev kā policijas darbiniekam vajadzētu spēt sadzīt pē-
das arī pazudušai iedvesmai!» Gintam Gerhardam aizrāda 
Uldis Balga.

Ir saņemta Talsu novada Izcilības balva par mūža 
ieguldījumu… Pēc tik milzīgas labu vārdu, sirsnības 
un labestības plūsmas Maijai Laukmanei nepiecie-
šams brīdis dziļai ieelpai. Labi, ka nevajag lieku vār-
du — pietiek  ar  domubiedru  Zigurda Kalmaņa un 
Antras Auziņas uzticamajiem pleciem līdzās.

Tās mājas  sētā,  kur  kādreiz  dzīvoja  un  staigāja 
pasaku un teiku vācējs Ansis Lerhis-Puškaitis, viņa 
dzimtas turpinātājs šoruden spieda ābolu sulu.

«Un es viņiem teikšu: «Man 
ir jauna mašīna. Rakstāmmašī-
na!» iztēlojas Andžejs Beļevičs.

 Tik  daudz  esam 
dzirdējuši  par  miljo-
niem,  ko  Amerikas 
basketbolā  pelna  lie-
pājnieks  Porziņģis. 
Dabīgi,  ka  avīžnieks 
talsenieka Jāņa Strēl-
nieka tēvam vaicās — 
cik  Krievijas  basket-
bola  grandā  CSKA 
pelna dēls. Un atbilde 
ir — par  to neintere-
sējos,  bet  viņam būs 
vairāk nekā man, sie-
vai un Karolam kopā.

 Talsos nodibināts mūsdienu daudzveidīgās komunikācijas 
pulciņš.  Tajā  sabiedriski  aktīvi  cilvēki mācās  daudzveidīgi  ko-
municēt, cits citu pēc iespējas sekmīgāk ignorējot.


