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Dailes Teatris septītā darba gadā

Dailes Teātris dzima kā jaunu ceļu meklētājs.
Reālisms un naturālisms mākslā vispār un skatuves mākslā īpaši

bija jau novests līdz galējai konsekvencei. Priekšā bija vai nu sastin-

gums un atkārtošanās, vai jaunu atziņu, jaunu skatuves formu me-

klēšana. Nelaiķis Duburs sava mūža pēdējā cēlienā jau bija nonācis

līdz domai, ka jāmeklē izeja laukā no naturalistiskā teatya, lai glābtos
no sastinguma un lai ietu tālāk pa attīstības ceļu.

Kādu ceļu ir gājis Dailes Teātris? lets nav reālisma ceļš, jo dzī-

ves īstenība un mākslas īstenība nav viens un tas pats, un reālisms

mākslā paliek tikai neapmierinoša ilūzija. lets nav arī abstraktais

konstruktivisma ceļš, kas nokauj dvēseli. Ir meklēts stilizācijas ceļš,
kas ļauj brīvi lidot ir uz reālo, ir uz irrealo, un ceļa meklētājus ir

vadījusi dziņa, kas visumā apzīmējama ar vārdu: romantika.

Atskatoties uz Dailes Teātra līdzšinējiem sasniegumiem, ar prieku
jākonstatē, ka D. T. māksliniecisko virzienu sabiedrība sāk atzīt par
pareizu. Nevien dažas provinces skatuves, bet arī mūsu vislielākie

teātri piegriežas D. T. principiem.
_

Tā tad, Dailes Teātra virziens ir

„pieņemts" un tas kļūst par dominējošo latvju teātra mākslā. Dailes

Teātris ir devis īpatnēju formu, ar zināmām tiesībām var runāt pat par

viņa stilu, kūpu jau citi aizņemas. Tā tad, jaunas skatuves formas

meklējumi nav bijuši veltīgi, un Dailes Teātris ar jo lielāku drosmi var

turpināt savu ceļu, ejot arvienu plašumā un dziļumā.
Un tomēr, Dailes Teātra mākslinieciskā vadība var apgalvot, ka

Dailes Teātris ir vēl joprojām tikai meklētāja ceļā. Un slikti, ja tas tā

nebūtu! Līdz šim strādāts pie formas, pie techniskas gatavības. Bet

forma ir tikai līdzeklis, tālākais uzdevums ir saturs. Uzvaru gūsim
ne tikai ar techniskiem sasniegumiem, bet ar garu, lielām personībām
un dziļu cilvēcibu, ietverot to skaistā formā. Dailes Teātris grib turp-
māk attīstīt smalkjūtīgi skaidru darbību, spilgtu pārdzīvojumu, spēcī-

gas sintētiskas gleznas, un tāpēc tas kā tālāk meklētājs proklamē garu.
Savu meklējumu un izveidojumu ceļā kā vienu no vissvarīgākiem

momentiem Dailes Teātris atrod dzejnieka aktīvu līdzdarbību. Uz-



lasīt repertuāru no dažādām cittautu skatuvēm, no autoriem, kuyi ne-

jauši nākuši sakarā ar teātri, nebūt vēl nenozīmē sagādāt stilizācijas
teātrim labi piemērotu saturu. Lai teātris savas formas sasniegumos
varētu ielikt organiski iemiesotu garīgu, idejisku vērtību, ir vajadzīgs,
lai dzejnieks, kas dod dzīvu vārdu, no kupa jātop skatuves tēlam, sa-

vus darbus radītu vienots un saskaņots ar teātra māksliniecisko va-

dību. Tas ir problēma atrisinājums, kas garantē ieguvumu abiem: ir

dzejniekam, ir teātrim. Šinī ziņā Dailes Teātris var laimīgi skatīties

nākotnē, jo turpmākā darbā viņam taisni tādu līdzdarbību ir apsolījis
mūsu lielākais vārda meistars, dzejnieks J. Rainis. Kā viņš, tāpat arī

Aspāzija un citi mūsu dzejnieki nākošā sesonā sniegs veselu rindu

jaunu darbu, kas rakstīti speciāli Dailes Teātrim.

Tādā kārtā, līdzšinējie Dailes Teatpa sasniegumi nav uzskatāmi

par viņa gala mērķi, bet tikai par pārejas stadiju, kupai cauri izgājis,
tas grib tuvoties formā skaidrai un garā lielai skatuves pilnībai.
Šai savai tālākaimākslinieciskai gaitai Dailes Teātrisnesatricināmi tic

y

un tāpēc tas ies tālāk savu ceļu, veidojot īpatnēju latvju skatuves stilu.

D. T. direkcija.

PROF. N.I. MIŠEJEVS

Dailes Teatra izredzes

I

Modernā cilvēka dvēsele ir ārkārtīgi komplicēta. Pagājušo gadu
simteņu mantojumi nogulušies viņā daudzos slāņojumos. Te atrodams

ir chaotiskais, mežonīgais sencis, ir Grieķija un Roma, ir viduslaiki

ar viņu gotiku un romantiku, ir renesanse, ir „baroks", ir vēl daudz

kas cits.

Šie „slāņi" nav nedzīvi. Tie strāvo viens caur otru, tie „kustas",
„runā", prasa. Mūsu bezapziņas, vaj pareizāk sakot, zemapziņas pa-
saule ir pilna ar tiem, un tāpēc, kā Dostojevskis saka, „cilvēks daudz

ko zin neapzinīgi."
Pašā virspusē mūsu dvēselē klājas tagadnes nemiera dziņu, ner-

vozu sāpju un tvanu slānis, kas radies pasaules kapu un revolūciju
ugunīs. Sis slānis (runāsim vēl tālāk ģeoloģisku salīdzinājumu valodā)
vēl nav kļuvis par sastingušu „masu", kas līdzinātos agrākiem slā-

ņiem, nē, tā drīzāk ir vēl atmosfēra, kas dzisdama un sabiezēdama

nogulstas mūsu dvēselē. Lūk tāpēc mums dažubrīd tik smagi elpot...
Trūkst gaisa. Smago atmosfēru vajaga izklīdināt, rast atbildi balsīm,
kuyas laužas no dvēseles dziļumiem.

Kad māksla un dzeja dīvainā kārtā apraujas un apklust lielo ta-

gadnes problēmu priekšā, visā savā nekaunībā uzstājas Kino un pie-



sola savus pakalpojumus. Trīsdesmit gadu atpakaļ uz viņu noskatījās
ar ironiju, un tomēr ceļš tam pašķīrās. Tagad Kino apgalvo, ka vie-

nīgi viņa māksla ir nākotnes māksla, ka vienīgi Kino atmosfērā

modernais cilvēks iegūst savu pārdzīvojumu spraiguma novadījumu
un kaislību „tīrību", ko Aristotelis kādreiz solīja tikai teātrī, traģēdijā.

Taču objektīvam vērotājām kļūst skaidrs, ka Kino sāk jau pagurt,
ka viņa publika drīz prasīs citas baudas, kas saskanētu ar garīgām tiek-

smēm, kur būtu sintezē, bet nevis „kinetisks raibums", īsts patoss, bet

nevis tā fotogrāfija. To var dot tikai Teātris, pie tam ne tas teātris,
kas palicis turpat, kur bijis 30 gadus atpakaļ, bet kas gājis uz priekšu
un veidojies līdzi apkārtējiem apstākļiem, līdz modernā cilvēka

skatītāja psichei.
Dailes Teātris Rīgā ir viens no tādiem teātriem. „Brāļus" viņam

var atrast gandrīz katrā ievērojamākā kultūras centrā kā Eiropā, tā

arī viņpus okeāna. Tā ir draudzīga un entuziasma pilna „brālība",

kas nešaubīgi tic nākotnei, un to sagaida plašas izredzes.

II

Tagad gribu teikt vēl dažus vārdus par Dailes Teātra izredzēm.

Pēc lielās franču revolūcijas eiropietis kļuva ļoti nopietns.

XIX g. simtenis pagāja lielu problēmu atrisināšanā. Fausts, Hamlets,
Čaild-Harolda atmiekšķētā papildinājumā, bija atrodami visur. Ar viņu

„palīdzību" mēs bezgalīgi dziļi ieskatījāmies savā dvēselē un modi-

nājām viņā tās jūtas un pārdzīvojumus, kufas visspilgtāk izpauduši:

Dostojevskis, Nīcše, Ibsens, Hamsuns, Meterlinks. Rezultāts bija
irracionalisms, misticisms, „nīcšeanisms", „dostojevskisms" ar vārdu

sakot psicholoģija un īpatnējs amorfisma kults.

Bet vai var aizmirst Apolonu formas, kārtības un harmonijas
dievu, un kalpot vienīgi Dionisam neapvaldītu kaislību un dziņu
dievam? Grieķu lielā māksla dzima tikai tad, kad Apolons deva

stingru formu Dionisa „psicholoģijai." Grieķu teātris ir pēdējais
etaps cīņā starp Apolonu un Dionisu.

Cildenas domas, dziļas jūtas prasa sev pienācīgu ietērpu, un tāpēc,

pirms censties izteikt tādas domas un jūtas, laikam gan vajaga gādāt

par cienīgu ietērpu, t.i. formu.

Dailes Teātris to arī bija spraudis par savu tuvāko mērķi un cen-

ties sasniegt to savos pirmos piecos pastāvēšanas gados. Tā bija
gfūta misija. Jo visapkārt bija tikai „psicholoģija". Par visu ko

sprieda no šīs „psicholoģijas" viedokļa. Psicholoģiska metode nozī-

mēja gudru metodi kā sadzīvē, tā arī mākslā un teatfa mākslā īpaši.
Tā radās pārpratums, itin kā Dailes Teātrī ir tikai formas kults, itin

kā tur saturam nepiegriež vērību. Pa daļai šāds uzskats par Dailes

Teātri pastāv arī vēl šobrīd.



Bet paša Dailes Teātra darbiniekiem un tam tuvu stāvošiem cil-

vēkiem bija saprotams, ka pirmo piecu gadu ziedošana formas kul-

tam bija vajadzīga tādēļ, lai „pieklājīgi" ieietu dziļa satura, lielu

ideju valstī. Liela ideja, dziļa izjūta nav nekas, ja tai nerod pienācīgu
izteiksmi. Kāpēc tad muziķis, dejotājs, dziedātājs, dzejnieks ziedo

bezgala daudz laika, lai piesavinātos instrumenta, ķermeņa, balss,

dzejas metrikas techniku, un kāpēc mēs nenosodām viņus par to tā-

pat kā teātri, kupš spraudis par savu tuvāko mērķi no sava aktiera
ķermeņa izveidot „pilnīgu instrumentu", itin kā tas būtu pārmērīgs
formas kults?

Visa Dailes Teatfa konstrukcija, viss viņa iekšējais darbs kā

līdzšinējais, tā arī turpmākais ir vērsts uz to, lai pārvārētu nega-
tavu formu, lai valdītu pār formu. Un tas darīts tādēļ, lai iegūtu tie-

sību ieiet saturā. Lai nonāktu augstākā būtībā, bija cienīgi jāsaga-

tavojas! ...
Lai atminamies, kā sagatavojās Fausts: cikām „formām"

viņš negāja cauri, kamēr stājās vaigu vaigā lielo problēmu priekšā!

111

Dailes Teātris iesāk jaunu darba gadu. Viņš apzinās sevi vēl ne-

pilnīgu paliekošas teātra formas nodibināšanu un nekad par pilnīgu

neapzināsies, jo pilnības robežu nav; bet teātris gan apzinās, ka viņš
ir nostājies uz pareiza ceļa, ka viņa sasniegumi saskan ar īstām māk-

„Otello" III sesonas inscenējums



slas prasībām, kuras diktē Apolons, ka tagadnes un nākotnes cilvēks,
kam slāpst pēc kārtības, t.i. dzīves formas, ir viņa skatītājs un ka

šādu skatītāju skaits ātri pieaug.
Lūk tādēļ Dailes Teātris turpina arī tālāk izkopt savu formu, bet

līdz ar to viņš savus māksliniekus sāk ievadīt dziļāk saturā. Tas

prasa, lai viņi pēc zināmiem formas sasniegumiem dotu spilgtu
pārdzīvojuma izteiksmi, prasa „psicholoģiju u

,
protams tādu, kas saskan

nevis ar dzīves naturālo, bet mākslas īstenību, kas ir augstāka par

dzīves īstenību. Tikai tādā kārtā ir iespējams dot uz skatuves dzīvas

ainas, kurās ir dažādu laikmetu, dažādu atmosfēru sintezē, sākot ar

naturālo un beidzot ar fantastisko, ko apvieno ne šodienas, bet kosmosa

elpa. Tikai tā skatuve kļūst par moderna cilvēka „dvēseles slāņu"
spoguli. Tas ir grūts un augsts uzdevums, bet radošam mākslas dar-

bam ir jānorit tā, lai priekšā būtu šāda vadu zvaigzne ...

Neviļus rodas jautājums: vai tas nav uzupurēšanās darba simbols,
ka Dailes Teātris, šo sesonu sākot, ir ziedojis daļu no skatītāju telpas,
lai lielāku vērību piegrieztu skatuvei? Palūkojiet, skatuve diženi iz-

nākusi laukā pašā zālē! Atņēmusi pirmās sēdekļu rindas, palielinā-

jusies gandrīz divkārt, iegūdama visai impozantu veidu. leskatoties

viņas konstrukcijā, jūs redzat tur Šekspira skatuves principus, kas

gandrīz pilnīgi realizēti nelielajā telpā. Priekšā proscenijs tikai

„Romeo un Julija" IV sesonas inscenējums



vairs ne Šekspira teātra primitīvs; moderno skatītāju tāds primitīvs
vairs neapmierinātu. Dzīves un tāpat arī mākslas ainas tagad kļuvu-
šas daudz komplicētākas. Nereti veselu stundu no vietas tās norit

dažādos mainīgos rītmos, un tāpēc mēs jaunajā Dailes Teātra pro-

scenijā redzam tādu ritmu bagātību. leskatāties šī proscenija līnijās,

kāpeņu daudzumā un viņu dažādos lielumos, un jūs redzēsit, cik

dažādas iespējamības tur ritmiskai izteiksmei. Te norisināsies dina-

mikas pilnas, „ārējas" formas bagātas ainas, bet te nebūs psicholo-
ģijas. Proscenijā nerunās „dvēsele", tas acij. Dvēseles „slāņi"
kārtosies uz otrās, tālākās skatuves, kurp vērsīsies skatītāja garīgais
skats pēc tam, kad viņa acs būs redzējusi prosceniju un tur notiekošo

ainu harmoniju nn ritmu, kur runā forma pati par sevi.

Ar šo sesonu Dailes Teātris iesāk itin kā jaunu etapu savā dar-

bībā. Un viņš bezbailīgi skatās nākotnē. Izredzes ir plašas un neap-

tveramas, un tās dod spēku un paļāvību. Šķēršļi? Bet vai tad šķēršļi
nav tāpēc, lai tos pārvārētu?...

K. DZ.

J. A. Dubura piemiņai

Š. g. 17 jūnijā pagāja 10 gadi kopš J. A. Dubura nāves dienas.

Tas ir pietiekošs laika sprīdis, lai pār cilvēku klātos nevien zaļas ve-

lēnas, bet arī aizmirstība; bet tas ir arī pietiekošs laiks, lai tiktu sa-

sumēta aizgājušā cilvēka darba vērtība un tiktu objektīvi izcelti viņa

nopelni. Var droši teikt, ka Dubura vārds nav pa šo laiku aizmirsts

ne tikai teātra darbinieku vidū, bet arī plašākā sabiedrībā. Bet būs

ari taisnība, ja teiksim, ka Dubura mūža darbs vēl nav pietiekoši no-

vērtēts. Sen vajadzēja iznākt plašai monogrāfijai, un taču ir nā-

kusi klajā vienīgi neliela Zeltmata grāmatiņa „Dubura mūža riets",

kuyā pēc atstātām vēstulēm apcerēts Dubura pēdējais mūža cēliens.

Tas ir par maz, latvju inteliģencei vajadzēja gan daudz citādāk

atzīmēt Dubura piemiņu.
Kas Duburs mums ir bijis? Ja Ādolfam Allunanam ir dots nosau-

kums „latviešu teatya tēvs", tad to pašu vārdu pelna arī Duburs.

Allunans ir kā aktieris un teātra vadītājs, ir kā dramatiskās litera-

tūras pamatlicējs, kļuva par tēvu mūsu teātrim viņa pirmā, elementārā

attīstības pakāpē. Duburs bija otrais teātra tēvs, kas deva teorētisku

pamatojumu, ķērās pie aktieru izglītošanas un savā teatrālā domā

gāja tālu, meklējot latvju teātra nākotnes likteņus. Strādādams paša
nodibinātos dramatiskos kursos, viņš nodevās izrunas izkopšanaj, sa-

rakstīja „Deklamacijas teoriju". Par nožēlošanu, tā gājusi bojā, un

no šī Dubura mūža darba ne rakstu galiņš nav palicis jaunākai ak-



J. A. Duburs †



tieru paaudzei kā mantojums. Varbūt arī tāpēc latvju aktieris netiek

un netiek pie labas, izkoptas izrunas?.
. .

Gribās teikt, ka Dailes Teātra saimē Dubura vārds ir sevišķi cie-

nījams un dārgā piemiņā paturams. Dubura doma jau bij tā, kas gāja

meklētāja ceļus aiz naturalistiskā teatfa. Tikai šo domu pārtrauca
nāve, un tā palika neizdomāta līdz galam. Lūk ko viņš raksta kādā

vēstulē pēc pirmās redzētās izrādes Maskavas „Dailes Teātrī":

„Tā savādi sērīgi ap sirdi. Sak, vai tad tā tiešām ir īstā ikdienība?

Jā. Un taisni tas mani, zinu, padara sērīgu. Ja jau tas naturālisms būtu

skatuves gala mērķis, tad nudienar mūsu skaisto mākslu būtubēdīgi. Jo

ik brīdi tu, cilvēks, redzi, ka tai virzienā tālāk attīstīties vairs nevar; te

jau ir aizsniegta pēdējā pilnība. Un pie tam pat nevajaga nemaz diez

kādu lielu talantu. Par laimi, es nu neticu, ka naturālisms ir skatuves

mākslā gala mērķis. Jo tad jau to var aizsniegt kaut kuya skatuve, kam ir

nauda inscenējumiem un laika virtuozai aktieru dresūrai. Naturalisti-

skais „Dailes Teātris" ir piepildīts. Bet es dziļi jūtu, ka ir vēl kas daudz

lielāks un labāks par naturālismu. Un kas to pirmais ieraudzīs, tā vārdu

teātra vēsturē iekals zelta burtiem. Kas tas jaunais, to, diemžēl, pateikt

nespēju, trūkst tam nosaukuma, īsta vārda. Bet ka vēl aiz naturālisma

ir kas labāks un cēlāks, to es visskaidrāk sajūtu šovakar. Varbūt, ka

ar laiku tas neapzinīgais kas man dvēselē tikai jūtams, reiz laimīgā
brīdī uzpeldēs no dziļajiem, neapzinīgajiem dvēseles slāņiem uz virs-

pusi, un tad es to varēšu aptvērt ar prātu un formulēt vārdos. Kaut

tas notiktu drīz!"

Tas nenotika. Duburam nebija lemts šo domu izdomāt līdz galam.

Latvju Dailes Teatpa veidotāji centūšies piepildīt viņa domu, gājuši
tālāk. Un Dailes Teātra panākumi lai vaiņago Dubura meklētāja garu.
Paturot atmiņā no Dubura šo viņa domu, mēs spraužam sev_ lielu

un atbildīgu mērķi: nesastingt, būt vienmēr jaunu ceļu meklētājiem.
Tāds lai ir mūsu piemiņas zieds J. A. Duburam, kupš ir cienīgs nest

reizē mūsu „teatya tēva" un arī jaunā teātra pioniera vārdu.

K. DZIĻLEJA

Dzejnieka vārds un teatrals tēls

(J. Raiņa „Spēlēju dancoju" Dailes Teatrī.)

Šekspirs deva ainas, Šillers ainās ielika ideju. Apmēram ar šādu

vienkāršu domu formulējumu J. Rainis nosprauž sev vietu un mērķi
dramatiskā literatūrā. Viņš skaita sevi par Šillera skolnieku, kas arī

ainā ieliek ideju. Tāpēc mums arī „velnu nakts" ainās jāmeklē pēc

idejas. Bet, kā autors pats liecina, rakstot „Spēlēju dancoju", viņam
nav bijis nekāda speciāla problēma, bet viņa idejas bijušas tikai sa-

jūtas. Mēģināsim izsekot tām lugai cauri.



„Cēzars un Kleopatra" V sesonas inscenējums

Pirmais cēliens iesākas ar laimīgām uu priecīgām Leldes un Zem-

gus kāzām. Prieks par Leldi, ko Zemgus bajārs aplaimojis, prieks
par to, ka nāve saņēmusi nikno Kungu, kuram dzīvam esot šo kāzu

prieku nebūtu. Bet Zemgus (vārds izsaka viņa dabu zems, savtīgs,

plok pie zemes) nedod lielu laimi Leldai (šai vārdā turpretim izskan

garīgs maigums, dvēseles ēterisks vieglums un daiļums). Šo Zemgus
šaurās laimes loku pārlauž spēlmanīša Tota „pasaules staiguļa"
liktenīgas nojautas pilnā dziesma, un Lelde kā alkdama ar visu savu

būtni tiecas uz viņu, prom no aplaimotāja. Viņa gūst no tā dvēseles

nemieru, un šāda liktenīga nemiera pildītu viņu pārsteidz Kungs, kas

izsūc viņai trīs asins lāses. Nu reālā sadzīves aina pāriet pasaku
reālismā, kur mīts ar īstenību savienojas bez pretruņām tautas mito-

loģiskā domāšanā. Lelde šis dzīves laimības un daiļuma personi-

ficējums, pagalam, to nu vajaga glābt. Kas to iespēs? Ne Zemgus:
tas stiprs, bet par daudz kūtrs un savtīgs, lai dotos briesmās. To

spēj vienīgi Tots, kam nav zemes smaguma un kuru raisa gara vie-

glums, kas nekā nevar zaudēt, bet tikai iegūt Leldes dzīvību. Un

viņš ir tas, kas „nokāp ellē": kapsētā pie miroņiem, pie lielāku un



stiprāku siržu kalēja, pie mirušās Leldes un Kunga, pie pašiem vel-

niem un ar savu maņu gūst uzvaru un Leldes augšāmcelšanos.
Viņš atdod Leldei dzīvību, pats iedams nāvē un atdodams tai no savas

sirds trīs asins lāses. Viņš paliek tā Leldē dzīvot, bet Lelde paliks
ar Zemgu. Vai var viņa varā atstāt Leldes likteni? Nē, Tots grib

Zemgu nonāyēt, un ar šo rādīto, kaut arī neizpildīto rituālu, viņš pa-

rāda, ka jāmirst zemajam un savtīgajam Zemgum, bet ar Leldi lai

dzīvo saules mūžu tāds Zemgus, kas viņas cienīgs: tāds, kas spēj

kareivis būt un mirt. Tā beigu cēliens noslēdzas ar Tota nāvi un

arī Leldes augšāmcelšanos un ļaužu gavilēm saules ausmā._
Gpūti būtu šīs „velnu nakts" ainas uzlūkot par alegorijām, kurās

meklējamas mechaniskas domu formulas. Te ir organiski simboli ar

idejām, bijušas kā sajūtas plašas, daudzaptvepošas. Latvju
sēta Latves ļaudis vai jūs nejūtat, cik plašas kļūst Raiņa
ainas: tām visas Latvijas mērogs. Un simbolistiskās izjūtās mēs

atrodam idejas, kuyas tikpat plašas un daudzaptvefošas: tās ietver
sevī Latvijas liktenīgo gaitu. Lelde, Kungs asinssūcējs, Latves

ļaudis uz to nepārprotami rāda. Kā caur velnu nakts garajiem cē-

lieniem vilkušies latvju tautas dzīvības vēstūre; Un kas ir šis tautas

dzīvības brīvības un laimes nesējs? Tas nav Zemgus pieticīgais
un pašlabumu meklējošais bajārs, bet Tots, kas nebīstas neka pa-

„Don-Kichots" V sesonas inscenējums



„Dantons" V sesonas inscenējums



Jaunangažētie aktieri 1926/27 g. sesonai:

Lūcija Neiberģe R. Kreicums

zaudēt, kurus nes viņa sirds dziesma un brīves instikts. Viņa ētiskās

līnijas slienas cildeni augšup, kamēr Zemgus kūtri plok pie zemes.

Tas ir tautas dzīvības sargs, cīnītājs un ģēnijs, saucošs un aicinošs

etoss. Bet saules lēktā viņa paša vairs nav starp līgsmotājiem. Tā

jaunu laikmetu ievadīdams, pats aiziet nāvē arī Verharna Erenians

(„Ausma"), tā krīt arī Raiņa paša Mazganītis („Daugava") kauls

un miesa no spplmanīša Tota.

Lelda Zemgus Tots. Šo personību trijstūris neviļus atgādina
Ezerieša meitas likteni tautas dziesmā, kas devusi sižetu Skalbes no-

velei par Ezerieša meitu un Dūņu vēzi. Arī te Leldei blakus kontra-

stējoši smagais un kūtrais Zemgus vienā pusē, kamēr otrā pusē

garīgi cildenais entuziasts, uzņēmīgais un izturīgais cīnītājs Tots.

Bet tas nav vienkāršs mīlas un pašuzupurēšanās stāsts, kas ietver

vienas Leldes personas dzīvības augšāmcelšanu, tas nav stāsts, kas

velkas no jautra kāzu vakara cauri vienai naktij līdz otram rītam.

Nē, tas ir simbolisks stāsts, kas ietve? tautas likteņceļus gadu simtiem

cauri. Rainis nebūtu Rainis, ja viņa tēli neliktu mums domāt līdzi

viņa lielo simbolisko domu.

Filosofiski ētisku problēmu ziņā lugā „Spēlēju, dancoju" mēs

ieraugam tēlus, kas radniecīgi citiem Raiņa dzejas tēliem. Un kā tas



Ed. Smilģis - Dantons
J. Simsons - Robespjers („Dantons")

E. Viesture - Zuzanna

(„Figaro kāzas")

citādi arī varētu būt: viņš pats ir tūkstošziedis, tūkstošveidis. Vai

Totā mēs, no vienas puses, neieraugam līdzību ar „Zelta zirga" An-

tiņu: ne egoistiskie brāļi, bet Antiņš, kam nav zemes smaguma, var

uzjāt stikla kalnā un nonest Saulcerīti. Arī savā pašaizliedzībā Tots

līdzīgs Antiņam. Bet ar savu liktenīgo gaitu un spēlmanīša dziesmu

tas atgādina Spīdolu un tās lomu blakām Lāčplēsim un Laimdotai.

Tāpat kā Spīdola, viņš nāk no mūžības un iet uz mūžību. Ja Spīdolas
dvēselē gribam ieraudzīt gudrību un daili, kultūras spēku, tad arī

Tota „bites dvēselē", spēlmanīša daiņojumā ir daļa no tā paša (ne par

velti ar šādu pat ētisku saturu J. Rainis liek spēlmanītim figurēt arī

„Daugavā"). Beidzot, vai spēlmanītī neatviz arī dzejnieka paša seja,
ar liktenīgo Induļa domu apgarota: „Ko glābt? Kā glābt?" Bet Ak-

lais rada „Zelta zirga" Baltajam tēvam, Zemes vēzītis Krauklī-

tim. Liekas, ka ar šādu sinkretisku domu pieejot Raiņa darbiem, mēs

no tiem uzņemsim to vislielāko, kas ietilpst viņu filosofiski ētiskā

saturā.

Izsekojot „Spēlēju, dancoju" tēliem vārdu pēc vārda, rindu pēc
rindas, jānāk pie atziņas, ka šinī darbā simboliskie tēli ieguvuši se-



višķi spēcīgu, „organisku" dzīvību. Tie katrā ziņā paceļas pāri
„Krauklīša" un „Zelta zirga" figūrām. Simbolu organiskās dzīvības

ziņā, tāpat arī vispār dvēseles ekspresīvās izteiksmes spēka ziņā

„Spēlēju, dancoju" izceļas kā viens no labākiem Raiņa darbiem. Un

ja dažos darbos Rainim ir pārmests nedramatisks līrisms, tad „velnu

nakts" ir reti teatrāla: no katra vārda
L

no katras rindas kāp
laukā plastisks, teatrālas dzīvības pilns tēls. Un gribas ticēt, ka

Dailes Teātra inscenējums šādu uzskatu par „Spēlēju, dancoju" tikai

pastiprinās.

Otto Skulme,

glezniecības konsultants un dekorators



Paradokss par aktieri

Fragmenti no franču filosofa Didro (Denis Diderot) grāmatas par aktieri.*)

Personīgas īpašības aktieriem dod daba seja, balss, sapraša, veiklība. Bet dabas

dāvanas izkopjamas, mācotiesno lieliem paraugteliem, izpazīstot cilvēka sirdi, grozo-

ties sabiedrībā
1

neatlaidīgi strādājot, gūstot piedzīvojumus un ierašas uz skatuves.

Aktieris attēlotājs var panākt to, ka viņš visu var pieklājīgi tēlot.

* •

Kā gan daba bez mākslas varētu radīt lielu aktieri? Jo uz skatuves nekas neno-

tiek gluži tā, kā īstenībā, un visi dramatiskie sacerējumi ir veidoti pec zināmas prin-

cipu sistēmas. Vai divi dažādi aktieri varētu vienu un to pašu lomutēlotgluži līdzīgi?
Jo pat visskaidrāk, visnoteiktāk, visizteiksmigak izvelētos vārdos dzejnieks var tikai

apmēram,relatīvās zīmes izteikt_ domas, jutas, idejas. Tikai aktiera kustība, žesti,

balss, seja, acis un sceniska iekārta ap viņu dod šīm relatīvam zīmēm pilnīgu nozīmi.

*

Ja aktieris tēlo tikai pats sevi, tad kā gan viņš lai būtukaut kas cits ārpus sevis?

Bet ja tam gribētos būt kaut kam citam ārpus sevis, tad ka viņš atradīs vajadzīgo at-

balsta punktu, uz kura nostāties?

No aktieriem, kas spēlē pēc savas «iekšķīgas izjūtas", negaidāt nekā noskaņota;

viņu spēle būs te spēcīga, te vaja, te kaislīga, te auksta, te zema, te cildena. Ritu

viņi izgāzīs to pašu momentu sava loma, kas tiem šodien tik ļoti izdevies, un otrādi

lieliski viņiem izdosies tas moments, kas vakar iznāca galīgi slikts. Turpretī tads

aktieris, kas teļos ar apdomu, pazīdams cilvēka dabu, censdamies līdzināties kādam

ideāli izdomātam tēlam, savas fantāzijas un atmiņas_ vadīts
1

bus vienādi labs visas

izrādēs: viss viņam bus samērīgs, pārdomāts, izstudets,_sakartots. Viņa deklamācija
nebūs ne vienmuļības, ne disonanses. Viņa kaislība pakāpeniski pieaugs, pareiza vieta

uzliesmos un dzisīs, viņa spēlē bus sākuma, vidus un beigu izjuta. Intonācija, pozas,

kustības viņam arvienu būs tās pašas; un ja viena izrāde no otras ar kaut ko atšķir-

sies, tad ar to, ka katra nākoša izrāde bus labāka par iepriekšējo. Tads aktieris nav

atkarīgs no ikdierias nejaušībām: viņš ir ka spogulis, kas vienmēr rada priekšmetu

attēlus, ar vienādu noteiktību, skaidrību un pareizību. Tāpat ka dzejnieks, viņš ne-

beigs smelt no dabas dzīlēm; ja viņš smeltu no sevis paša vien, tad viņš ļoti atri iz-

tērētu savas personīgas vērtības.
r ' .. *. ■

Nelaimīga, patiesi nelaimīga sieviete raud, bet tas jūs_ pavisam neaizgrābj; pat
vel ļaunāk! kāds viņas nejaušs defekts liek jums smieties, kada īpatnēja balss skaņa

kā disonanse griežas jums ausī, tā ka tas jus aizkar ; kads viņas savāds žests liek jums

viņas bēdas uzņemt par izlikšanos, un viņa jums liekas atbaidoša; pārmērīgas kais-

lības gandrīz arvienu savā izteiksme saistītas ar grumbas sarautu seju, bet tikai bez-

garšīgs aktieris lietos tādus pat vaibstus, liels mākslinieks no tādiem izvairīsies.
_

Mēs vēlamies, lai vīrietis arī vislielākās ciešanas paliktu vīrišķīgs. Kādai jabut

varonīgai izturībai? Tai ciešanas jānotur robežas. Mes velamies, lai sieviete, kad

viņa krīt, izdarītu to skaisti un maigi, lai varonis mirtu ka senlaiku gladiators arēna,

skaisti un cildeni, estētiska pozā. Senlaiku gladiators, līdzīgi lielam aktierim, un liels

aktieris, līdzīgi senlaiku gladiatoram, mirst citādineka viņiem musu acu priekša

jātēlo citāda nave tada, kas mums patiktu, un smalkjūtīgs skatītājs redzes, ka

kaila patiesība, neapvaldītas kustības ir neglītas, nesaskanīgas ar kopības poēziju.

*) Pazīstamais Franču XVIII g. s. filosofs Didro (1713—1784) ir uzrakstījis grāmatu dialoga forma par

aktieri („Paradokss par aktieri"), kurā izteiktas interesantas un sava laika pārdrošas domas, bet mūsu dienas

tās no jauna nostiprinājās aktiera darba un_ skatuves mākslas izpratne. Tapec arī ievietojam fragmentus no

šī interesantā darba. Didro ir dzīvi interesējies par teātra mākslu. Interese par ievērojamo angļu traģiķi

(slaveno Šekspira lomu tēlotāju) un dzejnieku Dāvidu Garriku deva vielu Didro raksta pirmuzmetumam, kas

1770 g. ievietots Grimma „Literatūras, filosofijas un kritikas korespondence." Dialogs galīga veida, ka doma,

uzrakstits 1773 gadā. Rokraksts atrasts labi velak ārpus Francijas un pirmo reizi publicēts 1830 gada.
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VII SESONAS INSCENĒJUMS

J. Raiņa

Spēlēju, dancoju
Velnu nakts 3 cēlienos 12 ainās

DARBOJOŠĀS PERSONAS:

Smilģis Eduards Tots, spēlmanis
Viesture Emilija Lelde

Marsietis Jānis Zemgus, viņas līgavainis

Keplere Lidija Dela māte

Ariņa Otilija Meitas māte

Gulbis Alfrēds . Vagars

Bērziņa Lilita . Spīzmane
Baldone Austra Modere

Neiberģe Lūcija Ragana
Mačs Emils Neredzīgais
Veics Kārlis Klibais

Žvīgule Lilija . I ļ
Bērziņa Irma II ļ Vecenes

Gruzna Nadja 111 J

Ozoliņa 8., Ģintere E., Prince A., Dzir-

kale E., Mauriņš J., Filipsons A., Štāls

V., Veinalds J., Kreicums R., Upelnieks \ Panāksnieki

V., Koppe H., Ģederson M., Gailīte L.,
Pabriks K., Neirips A.

.

Puķe M., Sosaare M.j Švareberģe 0., \

Amērika L., Kaulbārzda 0., Michel- ļ Vedēji
sons A., Tlapa A., Šmits B '

Mūrnieks Fr., Gudaps J., Vilks, Titāns A. Muzikanti
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Fogels S., Upelnieks V., Neirips A., Pa- \

briks K., Gailīte L., Ģedersone M., ļ Dāki

Lejiņa M. i

Mūrnieks Fricis % Kalvis

Upatnieks K., Fīlipsons A., Štals V., Mau-
ļ

riņš J., Upelnieks V., Michelsons A., > Kalēji

„

Veinalds J., Vilks A J

Žībalts Gustavs Kungs
Simsons Jānis Trejgalvis
Mitrevics _Augusts Velna zēns

Gudaps Jānis Bluķa kāja
Titāns Antons Slotas kāja
Zommers Herberts Jauns velns

Upatnieks K., Mūrnieks Fr., Fīlipsons A., )
, 7 , .

Fogels S.
..... j

Vecie velni

Mauriņš J., Upelnieks V., Michelsons A.,

S2?S viiīSSPĪ A
"

ŠmitS B
" Jaunie velni

cums R., Vemalds J

Tlapa A., Štāls V J

Bērziņa L., Baldone A., Ozoliņa 8., Ame- Sulaiņi
rika L., Dzirķale M., Ģintere E., Prince

A., Ģedersone M., Sosaare M., Kaul-

barzda 0.
5

Koppe H., Švarcberģe 0., ļ
Gruzna N., Neiberģe L., Žvīgule L., ļ

KaS anas

Gailīte L., Bērziņa J., Puķe M., Le-

jiņa M ļ
Vilks A., Veinalds J., Kreicums R., Upei-

nieks V., Puķe M., Lejiņa M., Prince A., I Miroņi
Gailīte L

.

J

Pec VII un VIII ainas starpbrīdis 10 min.

Inscenējis Ed. Smiļģis.

Konsultanti: O. Skulme, F. Ertnere, B. Sosaars, J. Simsons

Izrādi vada H. Klusiņš D. T. Direkcija



J. Raiņa „Spēlēju, dancoju" Dailes Teatrī

„Spēlēju, dancoju" pieder pie Raiņa jaunāko darbu sērijas, bet

lugas izdoma, kā dzejnieks pats paskaidro, radusies jau pirms „Uguns

un nakts". Toreiz Tots bijis iedomāts ne kā spēlmanis, bet kā ģēnijs

vien. 1914 g. kaya notikumi devuši jaunus ierosinājumus, un tā dzej-
nieks „velnu naktij" pievienojis sižetā vēl kungu un miroņus. Līdz

ar to iedoma dabūjusi politisku dziņu, bet luga bijusi vēl nedzīva,

kamēr beidzot ieskanējies „Spēlēju, dancoju" motīvs, kas dzejniekam

bijis prātā jau no bērnu dienām. Tas devis spēlmanīša figūru, kas ar

gara spēku veicis kungu un sevi ziedo citu labā. Un tikai pēc šīs

idejas galīgās izveidošanās apziņā, Rainis šo darbu uzrakstījis 1914 g.

beigās un 1915 g. sākumā.

Ar to Rainis ir devis noteiktu paskaidrojumu par viņa darbu iz-

pratni: tie jāuzņem kā organiski simboli, bet ne kā mechaniskas ale-

gorijas. Rakstot „Spēlēju, dancoju," autoram nav bijis nekāda speciāli

traktējama promblema, bet viņa idejas ir bijušas tikai sajūtas. Tā ir

radušies tie reālās un fantastiskās pasaules tēli, mēs tagad
skatam „Spēleju, dancoju" velnu nakts spēlē. Visa lugas darbība

ir nostādīta latvju senatnes rāmjos, kur ar reālo bija kopā savienots

arī teiku mitoloģiskais elements. Teika, mits ir fantāzijas auglis, kam

senais latvietis ir ticējis un ko tas uzņēmis kā psichisku realitāti.

Rainis ņēmis senā latvieša pasauli ar viņa mitoloģisko domāšanu un

ielicis to savos simboliskajos tēlos.

Dailes Teātra traktējumā, „Spēlēju, dancoju" pieccēlienu dziesma

sakrīt trijās organiskās daļās: 1. Reālā pasaka, kuya iesākas kāzās

senlatvju sētā un turpinās ar spēlmanīša Tota gatavošanos cīņai

par Leldes atdzīvināšanu. 2. Irrealā pasaule un Tota „nokāpšana

ellē" latviskā velnu rijā. 3. Tota uzvara, Leldes atdzīvināšana,

tautas gaviles pēc velnu nakts austošā rītā un Tota pašuzupurēšanās,

aizejot nāvē. Izsekot skatītājam šos spēlmanīša Tota mīlētāja un

pašaizliedzīgā nāvē gājēja ceļus tas nozīmē arī pašam izjūtā kļūt

par garā cildenu Leldes bruņinieku.



Dailes Teatra darbinieki
1926/27 gada sesonā

Direkcija:
Ed. Smilģis, K. Dziļleja, P. Kūla

Mākslinieciskā vadība:

Inscenētājs Ed. Smilģis
Glezniecības konsultants Otto Skulme

Ritma-plastikas konsultante F. Ertnere

Izrunas un deklamac. konsultants J. Simsons

Mūzikas konsultants B. Sosaars

Balss nostādīšanasped. N. Ireckaja-Akceri
Sekretāre Z. Pētersone

Aktieri aktrises:

Ariņa Otilija
Baldone Austra

Bērziņa Irma

Bērziņa Lilita

Bramberģe Elvīra

Fogels Sīmanis

Gruzna Nadja
Gulbis Alfrēds

Keplere Lidija
Klusiņš Hermanis

Koppe Hermīne

Kreicums Rūdolfs

Mačs Emīls
_

Marsietis Jānis

Mitrevics Augusts
Mūrnieks Fricis

Neiberģe Lūcija
Neirips Arturs

Pabriks Kārlis
Priede Jānis

Simsons Jānis

Smiļģis Eduards

Titāns Antons

Upatnieks Kārlis

Veics Kārlis

Viesture Emilija
Zommers Herberts
Žībalts Gustavs

Žvigule Lilija

Izrāžu vadītājs H Klusiņš Izrāžu vad. pal. S. Fogels
Harfiste E. Kopteva-Brūgane

Suflēzes: M. Feldmane un L. Zariņ-Indriksone

Techniskais personāls:
Dekorators J. Bērzs

Dekoratora pal. —P. Šironts

Skatuves meistars M. Levenšteins

Apgaismotājs Fr. Lepnis

Apgaismotajā pal A. Salmiņš
Garderobje e M. Vesmane

Rekvizitors J. Ozoliņš
Frizēze L. Akermane

Teātra darbinieki:

J. Anzejs
J. Denemarks

J Donis

P. Dūzels

A. Nātre

J Richters

A. Riekstiņš
F. Vesmane

A. Vācietis

Biroja darbinieki:

Sekretāre un galv. kasiere Z. Pētersone

Darbvedis J. Šmidts

Grāmatvede M. Vītole

Kasiere C. Kļava



Tas nebūt nenozīme, ka patiess dabīgums butu bez cildeniem momentiem, bet

man šķiet, ka redzēt un paturēt tadu cildenību var tikai tas, kas to redzējis, pateico-
ties savai fantāzijai un talantam un kas to attēlo aukstasinīgi.

*

Teātra izrāde tā ir labi organizēta sabiedrība, kur katrs upurē daļu no savām

tiesībām un interesēm vispārības laba. Kas Jabak noturēs šada upura mēru? Entu-

ziasts? Fanātiķis? Protams, ne. Sabiedrība to vislabāk pratīs taisns cilvēks, bet

teatn aktieris ar aukstu pratu. Starp_ ielas scēnu un dramatisku scēnu ir tada pat
starpība ka starp mežoņu puli un civilizētu sabiedrību.

*

Jūtu cilvēks dabīgi un ļoti pareizi izteiks savu dzēseles kliedzienu; bet tikko

viņš saks ierobežot vai pastiprināt šo kliedzienu, viņš nebūs vairs dabiskais viņš

pats, bet aktieris, kas spēle lomu.
*

„īneses de Kastrd" pirmizrādē parterī nevietā sāka smieties. Aktrise Duklo,
kura tēloja Ineses lomu, saskaitās un teica, vērsdamas pret parteri: „Ko jūs, muļķi,
smejaties tik skaista momenta?" Parteris pec šiem vārdiem savaldījās; aktrise tur-

pināja lomu, un viņas asaras sakusa ar skatītāju asarām. ledomājaties, vai tā var

pārlēkt no vienas dziļas izjūtas uz otru no skumjam uz dusmām, no dusmāmatkal

uz skumjām? Es vismaz to nevaru saprast. Un es esmu pārliecināts, ka patiesas te

ir bijušas dusmas, bet skumjas izlikšanas.

Gustavs Žībalts — Don-Bazilio

(„Figaro kāzas")

J. Priede - Don-Karlos

(„Hernani")



„Ligatura" VI sesonas inscenējums

Kino-Dufrēns spēlēja Severa lomu „Polieukta." Imperators Decijs sūtīja Severu

vajāt kristīgos. Severs izsaka savam draugam slepenās domas par vajāto sēkti, un

dabīgi, ka viņš to dara, klusi čukstēUams. Parten sauca: „Stiprāk!" Aktieris atbil-

dēja: „Kungi,_uzvedaties_paši klusāk!" Ja aktieris patiesi butu „iejuties" Severa

persona, tad ka viņš tik atri butu varējis pārvērsties atpakaļ par Kino? Es saku

jums: ne un vel reiz ne! Tikai tads cilvēks, kas ta prot sevi valdīt ka šis ievēroja-
mais aktieris, tēlotājs varēja tik viegli noņemt masku un tikpat viegli to atkal

uzlikt.*)
*

Dzejnieks dažreiz izjūt dziļāk savu tēlu nekā aktieris, kas viņu tēlo, dažreiz un

tas_ varbūt ir visbiežāk aktieris izjūt dziļāk neka dzejnieks, kura radītu teļu viņš

spēle. Cik patiess šinī ziņā ir Voltēra izsauciens, redzot aktrisi Kleroni spēlējam
vienā no savām lugām: „Vai patiesi es to esmu uzrakstījis?" Vai aktrise zināmo

teļu izpratusi_ dziļāk nekā Voltērs? Katra ziņa šinī gadījuma tas ideālaistels, kuram

viņa sava spēle sekojusi, ir bijis augstāks par to ideālo teļu, kads bijis dzejniekam,

lugu rakstot. Bet šis ideālaistels nav aktrise pati. Kās tad ir viņas talants? Tas, ka

viņa fantāzija radījusi cildenu teļu, kuru pec tam ģeniāli piepildījusi. Viņas kustība,

žesti, visi arejie izteiksmes līdzekļi ir bijuši tādi, kas pārspēj viņu pašu.
*

Arī aktieriem ir tēvs, māte, sieva, bērni, māsas, paziņas, draugi, mīļākā. Ja viņam
butu ta sevišķa juteklība, kuru cildina ka aktieru galveno īpašību, un ja tam uzbruktu,

tāpat ka katram no mums, neskaitāmas likstas, no kuram sirds te saplok, te taisās

*) „Inesa de Kastro" —de Lamotta traģēdija. Diiklo „_Franču komēdijas" aktrise XVIIIg. s. sakuma.

Kino-Dufrens arī „Franču komēdijas" aktieris XVIII g. s. sākuma.



pušu plīst, tad vai viņam atliktu daudz tadu dienu, kad tas varētu mus ar savu spēli
iepriecēt? Pavisam nedaudzj Veltīgi teātra direktors atsauktos uz savu autoritāti
un varu aktieris bieži varētu viņam atbildēt: „Es neesmu spējīgs šodien smieties".
Vai: „Man šodien jāraud par savu draugu, bet ne par Agamemnona nelaimi." Tur-

pretī patiesība aktieri ļoti reti atsakās no spēles, kaut gan dzīves likstas un nelaimes

tos piemeklē tikpat bieži kā mūs un ļoti stipri traucē aktiera brīvo darbu.

*

Kas ir īsts talants?
_

Labi pazīt tēlojamās dvēseles ārējās pazīmes, labi atbilst

skatītāju un klausītāju jutam un labi „izlikties" šo arejo pazīmju attēla —ta iz-
likties", ka pārdzīvojumu attēla kāpinājums kļūst par skatītāju sprieduma mērauklu.

Un vai tad nav vienalga, vai aktieris pats to izjūt vai ne? Lai viņš tikai mums to

labi parāda un dara zināmu. Un tāpēc tas, kurš vislabāk pazīst un prot attēlot šīs

arējas pazīmes, saskaņa ar savu ideāli izdomāto teļu, ir vislielākais aktieris.

*

Debitants vai debitanteielūdz jūs un vēl citus tuvākus_ paziņas pie sevis, lai jūs
izteiktusavas domas par viņas talantu. Jus atrodat, ka viņai ir dvēsele, izjuta,
nervi; jus viņu apberat uzslavām un aizejat, atstājat viņu cerība uz lieliem panāku-
miem. Bet viņa uzstājas uz skatuves, un viņu izsvilpj —un jums pašiem jāatzīst,
ka svilpieni nav nepelnīti. Ka tas varēja notikt? Vai patiesi no rīta līdz vakaram

viņa pazaudēja savu dvēseli, izjutu, nervus? Nejau. Bet tur, pie viņas mājas, jus

bijāt vienādā līmenī ar viņu; jus klausījāties viņu, neņemot vera skatuves apstākļus;
viņa bija jūsu priekšā, un jus nesalīdzinājāt viņu ne ar vienu citu; jus apmierināja
viņas balss, žesti, izteiksme, manieres; viss harmonēja ar auditoriju un apkārtni, ne-

kāda pastiprinājuma nevajadzēja. Bet uz skatuves viss pārmainījās: te bija vaja-

dzīgs cits tels, jo apkārtne ap viņu bija citada._ Man atkal jāatkārto: vai nu tas labi,
vai slikti, bet dzīve aktieris nekā nedara ta, ka uz skatuves. Tur ir cita pasaule.

*

Biju pazīstams ar mākslinieku Pigalu. Reiz no rīta iegriezos pie viņa, pieklau-

vēju. Mākslinieks, ar steku roka, atvēra man durvis un, apturējis uz darbnīcas

sliekšņa, teica: „Pirms es jus ielaižu
L

apsolāties, ka neizbīsaties no gluži kailas

skaistas sievietes." Es pasmaidīju, iegāju iekšā. Pigals toreiz strādāja pie Saksijas
maršala pieminekļa, un kada ļoti skaista kokote pozēja viņam Francijas figūrai. Bet

vai ziniet, kāda man izlikās šī sieviete starp kolosālajam figūrām visapkārt ?_ Nožē-

lojama, sīka, it kā varde. Ticēdams mākslinieka vārdiem, es šo vardi ari butu no-

turējis par skaistuli, ja viņa nebūtu atradusies starp milzu teļiem, kuriem blakus viņa
tikpat ka pazuda. No šīs ainas es atļauju jums pašiem taisīt slēdzienu par visam tam

aktrisēm, kuras neprot uz skatuves paradīt sevi lielu.

*

Aktieri atstāj iespaidu uz publiku nevis tad,kad viņi patiesībā trako, bet kad viņi labi

telo, ka trako. Tiesas, sapulces visur, kur grib atstāt iespaidu uz ļaudīm, izliekas

brīžam par dusmīgiem, brīžam par izbaiļu pilniem vai līdzcietīgiem, lai citos modi-

nātu šādas jutas. To, ko nevar sasniegt pati kaislība, sasniedz labi imitēta kaislība.

Un vai nesaka par tadu cilvēku, ka tas ir liels aktieris? Ar to grib sacīt, ka viņš
nevis izjūt unpardzīvo, bet lieliski izliekas, kaut_ arī neka neizjustu. Tada cilvēka

grūtāka neka aktierim, jo tam nevien jatelo, bet arī jāatrod vardi, un tādā

kārta viņam jāveic divi uzdevumi —ir dzejnieka, ir aktiera. Dzejnieks uz skatuves

var ari but izveicīgāks nekā aktieris sabiedrība, bet_ vai daždien doma, ka aktieris

uz,skatuves, tēlodams priekus, bēdas, sirsnību,_sajusmu, ienaidu un dvēseles mai-

gumu, dara to ar lielāku izveicību un maņu neka vecs, piedzīvojis kungu sulainis?



Dailes Teatra dramatiskie kursi

Bija kādreiz laiki, kad par aktieri varēja kļūt katrs, kam bija laba griba
but aktierim. Mūsu dienās ar to vairs nepietiek. Aktieris ir mākslinieks, no

kura bez talanta jāprasa arī izglītība visparējaunprofesionala. Tāpat kā glezno-
tajam, tēlniekam, muzīķim u. t.t, arī aktierim jāmācas. Kur? Akadēmiskas dra-

matiskas skolas savu_laiku ir pārdzīvojušas. Katrs nopietns teātris ir īpatnēja māk-
slas iestāde, ar īpatnēju darba organizāciju un īpatnēju skatuves formu. Tāpēc ta-

gad katrs lielāks teātris audzina pats sev jaunus speķus savas studijas vai kursos.
Arī Dailes Teātrim ka stila teātrim neizbēgami bija jāstājas pie jaunu skatuves māk-

slinieku Dailes Teātra mākslinieciskiem principiem pieskaņotos,
dramatiskos kursos. Šādus kursus nodibināja 1924_g. rudenī un konkursa ceļā uz-

ņēma pirmos kursantus. 1925 g. rudenī tāda pat kārta uznema_ audzēkņus jaunāka
kursa

L
Katru pavasari, mācības gada beigas,_notur stingrus pārbaudījumus un ne-

saudzīgi sija audzēkņus, atstājot tikai spējīgākos uņ uzcītīgākos. 1926 g. pavasarī
vecākā un jaunākā_ kursā kopā bija 30 audzēkņu. Šis skaits pēc pārbaudījumiem
vel stipri samazināsies. Pec 3-gadīgu kursu beigšanas sekmīgos un apdāvinātos

audzēkņus saistīs pie Dailes Teātra, papildinot ansambli jauniem speķiem. Pa mā-

cības laiku daja kursantu arī jau nodarbojas uz skatuves mazākās lomās un ļaužu ska-

tos. Ta kursanti pamazam organiski saaug ar Dailes Teātra māksliniecisko personālu.
Ka mācību pasniedzēji kursos strada: F. Ertnere (plastika), B. Sosaars (muzīka),

prof. Ireckaja-Akceri (dziedāšana), J. Simsons un E. Mačs (izruna), prof. N. I. Mišejevs
(mācība par teātri un teātra vēsture), K. Dziļleja (poētika), K. Veics (grims). 1926/27
mac. gada pasniegs vel no jauna: estētiku, latv. un cittautu drāmas vēsturi, kostimu

vēsturi, akrobātiku u.c.

Konsultantes F. Ertneres plastikas stunda Dailes Teātra dramatiskos kursos



Francijas GodaDiplomsDailes teatrim

Teatris bērniem

Bērni pārmet musu skatuves māksliniekiem, ka tie atminoties viņus tikai uz aug-
stiem svētkiem, dodami bērniem piemērotas lugas. Tas ir par maz, lai apmierinātu
mazoskatītaju mākslas prasības. Pārpildītie bērnu riti to vairāk nekā pierada. Tā-

pēc jadoma par pastāvīgu teajri bērniem, par regulāri sniegtām bērnu lugām. Pāris

gadus atpakaļ_ bija jau mēģinājums ko darīt šinī virziena ar Jaunsudrabiņa ludziņas
„Sapnis saulīte" izradiDailes Teatn. Tagad doma par teātri bērniem pavirzīta daudz

talak uz priekšu. Latvijas bērnu draugu biedrība organizēpastāvīgu teātri bērniem

pie Dailes Teātra: saimniecisko pamatu dos biedrība, aktierus Dailes Teātris. Kā
no vecāko aktieru saimes, ta ari no jaunajiem māksliniekiem (ari no D. T. dramat.

kursu audzēkņiem) organizējas sevišķs ansamblis bērnu izrādēm, kuras notiks svēt-

dienas rītos. Arī par repertuāru ir jau gadats. Vispirms jāmin V. Grēviņa „Ikšķītis".
Bez tamjaunus darbus apsolījuši arī J. Rainis, Brigaderu Anna, J. Jaunsudrabiņs.

Vispirmām kārtām padomā sniegt latvju tautas pasaku dramatizējumus.
Teātris bērniem ir vel gluži jauns pasākums. Līdz šim tadi teātri pastāv tikai

Kopenhāgenaun Maskava. Lai cik grūts arī nebūtu uzdevums radīt makslinieciski

un pedagoģiski labi nostādītu teātri bērniem, mums pie šī darba tomēr jāķeras. Jo

mazie skatītāji kāri gaida savu teātri! . H. Kaupiņš.H. Kaupiņš.

Francijas atzinība Dailes Teatrim



Francijas Republika

Tirdzniecības, Rūpniecības, Pasta un TelegrāfaMinistrija. Starptautiskā modernās

mākslas un rūpniecības izstāde Parīze 1925 gada. Starptautiska godalgužūrija piešķir
Goda Diplomu Dailes Teātrim (Rīga). Izstādītājs —25 klase. Teātra māksla. Lat-

vijas nodaļa.

Ģeneralkomisars (paraksts). Tirdzniecības, Rūpniecības, Pasta un

Telegrāfa Ministrs (paraksts).

Francijas Zelta Medaļas Diploms Ed.Smilģim

Francijas Republika

Tirdzniecības, Rūpniecības, PastaunTelegrāfa Ministrija. Starptautiskā modernās
mākslas un rūpniecības izstāde Parīze 1925 gada. Starptautiskā godalgu žūrija piešķir
Zelta Medaļas Diplomu Ed. Smiļģa kungam, Dailes Teātra darbiniekam. 25 klase.

Teātra māksla. Latvijas nodaļa.

Ģeneralkomisars (paraksts). Tirdzniecības, Rūpniecības, Pasta un

Telegrāfa Ministrs (paraksts).



Dailes

Teatra

inscenējumu
maketi

starptautiskās
lietišķās

mākslas
izstādē
Parīzē

Mani Parīzes iespaidi

Ka es biju sapņojusi par Parīzi! Cik jaukas un skaistas sava fantāzija iztēloju
parīzietes! Un jāsaka, jaukas viņas tiešam ir. Viņas ir tik piemīlīgas, laipnas un

pakalpīgas, ka gribot negribottop mīļas un pievilcīgas. Bet skaistas viņas nebūt nav.

Un kur tad „Parīzes šiks"! Ak Dievs, cik par to nebij dzirdēts un jūsmots! Bet

patiesība nav nemaz tik „traki". Visparejais_ līmenis ļoti vienmuļš un pārak parasts,
īsti elegantas dāmas diezgan reti nākas redzēt. Varbūt tur vainīgs patreizējais slik-



tais materiālais stāvoklis Francija, varbūt citreiz panzietes izskatītos pavisam
citādas...

Parīzes rēvijas ir greznības un elegances pārpilnība. Rēvijas tiešam ir brīnišķī-

gas. Tik greznas un „pardrošas" tualetes man vel nebija nācies redzēt. Skatoties

Parīzes rēvijas, es dabūju patiesība redzēt to Parīzi, kuru es sava fantāzija biju

iztēlojusi.
Cik rēvijas man deva jaunu, interesantu iespaidu, tik teātros to pavisam maz

guvu. „Jaunie" teātri visi bija jau slēgti, ta ka tiešam inscenējumu ziņa kautko in-

teresantu nenācās redzēt. „Comēdie Francaise", „Thēātre Sarah Bernhardt", „Odēon",

„Chātelet" ir naturalistiska stila teātri, neka jauna viņos nav. Bet_ kas viņos ļoti
patīkami pārsteidz, ta ir aktieru runas_maksla._ Biju jau daudz dzirdējusi par franču

runas meistarību, bet jāatzīstas tadu tomēr nebiju sagaidījusi. Ļoti patīkami ir

klausīties franču aktierī - viņa valoda skan kā muzīkaj brīnišķīgas intonāciju, gra-
dāciju un tempu dažādības. Un kur tad brīnum skaidra izruna! Šai ziņa mums

atliek daudz ko mācīties. lnteresantākais uzvedums inscenējuma ziņabija Dunkana

sarīkotā izrāde „Orfejs". Pirmo reizi man gadījās redzej, ka aktieri uzstājas bez

grima. Un jāatzīst, ka tas tomēr stipri traucēj_a,_jo stilizēta skatuves tērpa, pie stili-

zētiem kostīmiem, grupām,kustībām, šis bālas, pārak reālas sejas rada zināmu

disonanci.

Parīze tomēr ir devusi man daudz skaistu, neaizmirstamu brīžu. Labprāt vēl

reiz gribētos nokļūt šai brīnišķajā pilsēta, kura sakoncentrēts tik bezgala daudz

skaistuma. • Em. Viesture.Em. Viesture.

„Ligatura" VI sesonas inscenējums



Dailes Teatra repertuārs

I sesona 1920—1921

1. J. Raiņa Indulis un Ārija
2. Kalderona Salamejas tiesnesis

3. Kvopilas Princese pienenite
4. 0. Uailda Salome

5. Aspazijas Atriebēja

6. P. Gruznas Kad jura krāc
7. Aspazijas Sidraba šķidrauts
8. Šeldona Romāns
9. P. Gruznas Sila balodītis

10. J. Raiņa Uguns un nakts

II sesona 1921—1922

1. H, Ibsena Pers Ģints
2. Hardta Nerrs Tantris

3. Sinklera Mežonis
4. Šekspira Divpadsmitā nakts

5. Meterlinka Zilais putns
6. Šekspira Hamlets

L. Keplere - Hero
(„Liela brēka - maza vilna")

7. Bomaršē Figaro kāzas
8. Moļjera Žoržs Dandens

9. Jevreinova Dzīve Arlekiniade

10. Sekspira Sapnis vasaras naktī

11. P. Gruznas Ziedu grava_
12. K. Čapeka Cilvēces bojā eja

Em. Mačs - Samarkandas karalis

(„Sapnis dzīve")



„Ligatura" VI sesonas inscenējums

III sesona 1922—1923

1. Šekspira Otello

2. Barriera Bohēma
3. Hofmaņa KapelmeisteraKreislera

brīnišķīgie piedzīvojumi
4. V. Igo

_

Noželojamie_
5. J.Akuratera— Aptumšošanas
6. Tīka Runcis zābakos

7. R.Blaumaņa— SkroderdienasSilmačos

8. Benžamena Priecīgas nejaušības
9. Hazeltonaun

Benrimo Dzeltenais ģērbs
10. Dicenšmita Sv. Jēkaba ceļojums
11. V. Eglīša Lauku miljonārs
12. Šekspira Liela brēka maza

vilna

13. Benaventes Interešu spēle

IV sesona 1923—1924

1. A.Brigaderes— Princese Gundega un

karalis Brusubarda
2. Šillera Fiesko sazvērestība

Dženuja
3. Allunana Seši mazi bundzinieki

4. Vedekinda Zemes gars
5. Šekspira Venēcijas tirgotājs
6. Hofmaņa Kreislera stūra logs

7. Rēdera Aladins

8. Grillparcera Sapnis dzīve

9. Baltezera Sarkanais nerrs

10. Goldoni Viesnīcniece

11. Aristofana Lizistrata

12. Šekspira Romeo un Jūlija
13. Bernara Divas pīles



K. Veics - Juris

(„Ļaunais Gars")
A. Mitrevics - Porcelans

(„Greizsirdība")

V sesona 1924—1925

1. Servantesa Don-Kichots

2. Kaudzītes-

Gruznas Mērnieku laiki
3. Goldoni Pļāpīgas sievas

4. B. Šova Cezars un Kleopatra
5. Kajavē,Flera

un Arēna Karalis
6. A.Brigaderes— Sprīdītis

7. R.Blaumaņa— Trīnes grēki
8. Buchnera Dantons

9. Bernara Maza kafejnīca
10. Magre Sins

11. Bergera Plūdi

12. Šternheima Friča mīlas dēkas

13. Šekspira Juku jukām

VI sesona 1925—1926

1. Šillera Laupītāji
2. Ardono un

Br. Toma Čarļa krustmāte
3. R.Blaumaņa— Ļaunais gars
4. Pirandello Virs, zvērs un tikums
5. K. Ābeles Ligatura_
6. Goldoni Ziņkārīgas siņjoras
7. Šekspīra Par velti mīlēts

8. V. Igo Hernani
9. Flera Zelta karaļi

10. Labiša Itālijas salmu cepure

11. Deglava-
Gruznas Rīga

12. A. Dodē

(dram.) Safo

13. Kurtelina Greizais spogulis
14. Ed. Vulfa_ Greizsirdība

15. Dūmā-Gre-

viņa Grafs Monte-Kristo

16. Rēdera Roberts un Bertrams



VII sesonas paredzamie inscenējumi

Oriģināldarbi:

J. Raiņa Spēlēju, dancoju

„
Mīlestība stiprāka par nāvi

Aspāzijas Sulamite

„
Zalkšu karalis

V. Grēviņa Princese Zilzobe

„
Circenis aizkrāsnē (dramatizējums)

„ Pīķa dāma (dramatizējums)
P. Gruznas Daniels

K. Ābeles Gleichenes grāfs
Edv. Medņa Modernā Venēra

Bez tam jaunus darbus apsolījuši J. Akurāters, A. Gulbis, J. Pē

tersons u.c.

J. Simsons - Maz-Bērzu tēvs („Trīnes grēki")



No cittautu literatūras:

Šekspira Indriķis IV

„
Cimbelīns

„
Gals labs, viss labs

„ Antonijs un Kleopatra
Rostana Sirano de Beržeraks

V. Igo Rigoleto
A. Diimā Kīns

Šillera Don Karloss

Verfeļa Maksimilians un Žuaress

Šeridena Līdzcensoņi
Goldoni Kiodžas zvejnieki

Moļjēra Pilsonis par muižnieku

Ibsena Jaunības savienība

„
Cēzars un Galilietis

Hamsuna Dzīves ķetnās

LopedeVega— Avju avots

Andrejeva Karālis Bads

Muratova Daīnis un Chloja

Atsauksmes par Dailes Teatra 5 gadu darbu

Dailes 1 eatris nosvinēja savu pirmo jubileju. Piecos gados teātris noskaidrojis
savu garīgo, māksliniecisko pamatu. Viņa pamats ir ritms, krasa, gaisma, plastika,

telpa. Mākslas mēraukla tam pašam sevi: ritmiska līdzsvara, ne īstenības kontrolē.

Tas ir romantisks teātris, kas atvairījis realitāti, proklamējis stiķi un fantaziju._ Un

stils ir īstenības pārspēšana ar formu. Dailes Teātrim ir noskaidrota vadība, tapec
tur nav izrādes vien, bet vienots teātra stils, vienots teātris. Viss teātris, viss ansam-

blis ir apzinātas gribas vara, kura iznīcinājusi skatuves majību. Jo cilvēkam uz ska-

tuves telpa nav vis apkārtne, bet enerģijas izjuta. Un Dailes Teātris veido šo jauno

telpu, cilvēka dinamisko attiecību pret pasauli, meklēdamsteatrālo meistarību, formas

skaidrību, radīdams jauno aktieri.

Jubilejas inscenējums ir Dailes Teātra triumfs. Teātris jau rada ari savu litera-

tūru. Jauna dzejnieka Kārļa Ābeles balada „Ligatura" ir tiešs Dailes Teātra formas

iespaids.
Dailes Teātra inscenējums skatītāju ved no vieliska uz formas intensivitati. „Li-

gaturas" izrade iztureta skaidra, asa ritma, nevairāma precizitāte. Darbība intensīvi

aug līniju asuma. Izrāde pārpilna tempa un dinamikas. Trīsdesmit astoņas atmos-

feriski brīvas, kompozicionala forma asas un spilgtas ainas izveidotas ar plastisku
korektību, ritmisku scenomaniļu. „Ligaturas" izrāde ir visa ansambļa vienots triumfs,

Dailes Teātris savu ugunspārbaudījumuizturējis arpatiesi apbrīnojamam sekmēm.
Roberts Kroders („Ilustrets žurnāls", Nr. 12,1925).

Nolūks bija parādīt, ko Dailes Teātris piecu gadu laikā sasniedzis teatrālās

technikas virtuozitāte, krasu spilgta pilnuma, gaismas un enu rotaļība, ritmu vijīga
muzikālā plastika un visu sķatuves_ elementu sadarbības pilnskaņā. Šie sasniegumi

jau tiešam ir apbrīnojami. Šī maza_trūcīga skatuvīte nebija vairs triju sienu ieslēgta
nedzīva telpa. Visu vakaru cauri ta likās atziedam simtejadu toņu noskaņas. Rei-

Roberts Kroders



zēm tur dārdoši cīnijās ari pretstati, reizēm bija redzama pilnīgi vienota saplusme,
reizēm tikai nojaušama slepenu pretišķu speķu augsme. Autora vārga doma izauga
lielā teātra mākslas veidojuma. Krāsainas ainas mainījās nepārtraukta un nenogur-
dinošā ritma, ik acumirkļa pārsteigdamas un ierosinādamas ar allaž jaunam modu-

lacijam. Var sacīt, ta bija liela teātra simfonija, kura pilnam un raksturīgi koncent-

rējās Dailes Teātra piecu gadu darba iegūtais un izveidotais. Tas ir tik īpatnējs un

raksturīgs, ka mes pec šīs svētku izrādes nebrīnāmies vairs par to atzinību, kas

Dailes Teātrim nodibinājusies jau ārzemes. Vakareiropas nīkstoša mākslinieciska

kultūra starp saviem meklējumiem un darinajumiem_velti lūkosies ko līdzvērtīgu.
Franču u.c. ārzemju teātru jusmotaji varbūt nu atskārtis, cik liela un ievērojama
māksla aug tepat musu mājas. Es neesmu absolūtas teātra formas piekritējs. Dailes

Teātra programa ir tēzes, kuras man pilnīgi nepieņemamas. Bet nevar noliegt, to

viņš ir pierādijis, cik daudz iespējams ar dziļu, māksliniecisku pārliecību, ar uzticību

savas pārliecības pareizībai, ar neapgurdinamu enerģiju, darba gribu un prieku, un

galvena kārta ar bagātu radošu talantu apvienību kopēja, uz vienu mērķi virzīta

kolektīva sadarba. Andrejs Upitis („Domas", Nr. 9,1925).

Dailes Teātra pieci gadi mākslai bija atzīmēti ar vienu no visizcilākiem sasnie-

gumiem šī teātra inscenējumos, pec jauna autora K. Abejes scenārija „Ligatura".
Pieci gadi tas gan liekas pārlieku īss laiks jubilejas svinešanai, bet Dailes Teātrim

šoreiz nav iemesla but kautrīgam: viņa darbs ir jau pāraudzis vairāk ka 5X5 gadu
sasniegumus latvju skatuves māksla. Drošu un spožu ceļu.

_

J. Karkliņs („ Jaunākas Ziņas", Nr. 262.)

Laiks nav nekādanoteikta garīgo vērtību mēraukla. „Ir gadi īsāki par mirkļiem,
bet irar' mirkļi, kas ka mūžs" saka kads dzejnieks. Un ar mūžu ir sakars ari tiem

piecu gadu mirkļiem, uz kuriem atskatījās Dailes Teātris. Šajos piecos gados Dailes

Teātris ir devis tik daudz, ka viss viņa dotais v_airs_ neietilpst šaurajās Lāčplēša ielas

sienas, bet sniedzas daudz talak. Es te nedomāju ārzemes, par kuru atzinību Dailes

Teātrim tik daudz jūsmo un uz ko dibināti lepns sevišķi pats teātris. Es domāju par
Dailes Teatja iespaidu musu pašu teatrāla dzīve. Tas to ir stipri sajūtami ieviļņojis

un iedrošinājis nevien Rīga, bet visa Latvija. Vel vairāk, Dailes Teātris šajos pie-
cos gados ir sniedzis tik daudz, ka man liekas viņa šad tad jau pamanāms

aptrukums._ Bet Dailes Teātris nedrīkst nonākt pie tā, ka mainītos tikai virsraksti un

izrunātie vardi, bet pati izrāde butu sen jau redzēta. Viņš nedrīkst nodot savu uz-

varas palmu citam, to prasa musu simpātijas, ko šis teātris ir ieguvis ne bez cīņas.
Tagad mes esam padevušies, mes jūsmojam un ticam viņam. Dailes Teātris bija da-

rījis labi, rīkodams piecu gadu darbības atceri, kas viņam izdevās tik skaisti, ar tik

augstu, krietna maksliguma iespaidu, ka vakardiena laikam gan bus visspilgtākā šī

gada teātra dzīve, ja vien pats Dailes Teātris mus nepārsteigs ar kadu citu, vel va-

renāku. A. Plensners („Rīgas Ziņas", 21 nov. 1925).

Kamēr latviešu teātris pastāv, viņš līdz pat Latvijas nodibināšanas laikiem nav

mainījies savos pamatos. Rodes-Ebelinga ievestas tradicijas
L
kuras izgāja uz dabas

kopēšanu, vel arvienu ir it ka obligatoriskas musu teātru lielākai daļai, ar Nacionālo

Teātri priekšgalā. Bet šī teātra ziedu laiki ir jau pagalam. Viņš ir sevi izsmēlis pil-

nīga mera, gribēdams but objektīvs un bezpersonīgs, tas nonācis līdz vienkāršai dzī-

ves atdarināšanai. Ļoti asa kontrasta atrodas arvien vairāk pec moderniem prasīju-
miem taisītas dekorācijas ar naturalistisko tēlošanas veidu.

Ka atjaunojoša strāva musu teātra dzīve naca Dailes Teātris. Viņš no sakuma

radīja izbrīnešanos un protestus. Viņam asi pārmeta, ka, piem., latviskajās lugas
neatstājot it neka no latviska kolorita, ka viņa ornaments nokaujot visu parejo. Bet

te ir pārskatīšanas paša pamata. Dailes Teātris līdz ar viņa vadītāju Ed. Smiļģi uz-

skata vispirms teātri kā suverenu mākslas veidu. Šis princips nav vairāk nekas ka

nostāšanas uz pareiziem un īstiem makslas pamatiem. Dailes Teātris necenšas pec

pilnīgas dzīves ilūzijas, bet, lugu uzvedot, rada, kā viņš to saprot. Viņš tai tuvojas

A. Plensners

J. Kārkliņš

Andrejs Upītis



no sava stila viedokļa. Izejot no šī principa, Dailes Teātris ir tuvojies daudzām jau
no repertuāra izmestam latviešu_ lugām, viņas radīdams jauna apgaismojumā. Viņas

ieguvušas sevišķu burvību no ta, un viņu uzvedumi uzskatami par īstiem mākslas

darbiem.

Dailes Teātra jaunie principi, kuros glezniecība, plastika un muzīka atrod savu

pilnīgu apvienojumu, ieguvuši vispirms lielu atzīšanu ārzemes. Parīzes starptauti-

skajā lietišķas mākslas izstāde Dailes Teātra maketi ieguva vispārēju atzīšanu. No-
veļam Dailes Teātrim nākošos gadus paplašināt un padziļināt savus jaunos teātra

mākslu atjaunojošos principus. Ed. Virza („Briva Zeme", Nr. 261).

Dailes Teātra teatralismu visi redzējuši. Esam atzīmējuši katrreizējos jaunos
ievirzienus, konstatējuši, ka ikvienai izrādei rodas sava loģiski izdomāta forma un

stils uz teatraliska pamata. Dailes Teātris krāj gudrību, pakapeniski_ pārņemdams
savā rīcibā visu laiku un tautu izteiksmes līdzekļus. Gaidīsim, kad saks atraisīties

viņa tēlotāju īpatnības, uz ko cer ari direktors Smiļģis. Un tad vel, karojam ierau-

dzīt jaunas, brīvas skatuves telpas. („Latvis", Nr. 244).

Dailes Teātris nosvinēja savus 5 gadu pastāvēšanas svētkus. Tas gan vēl nav

pietiekošs laika sprīdis kādai oficialai_ Jubilejai", tomēr Dailes Teātra loma musu

skatuves dzīve tik ievērojama, kajiešam atzīmes cienīga.

Izradīja jauna rakstnieka K. Ābeles lugu „Ligatura", kura_ teātris pilnam spējis
iemiesot savus skatuves principus pilnīgāk neka jebkad agrāk. Lai gan lugai par
sevi nav_ diezin cik teicamu literarisku īpašību, tomēr Dailes Teātra grandiozais,
trauksme degošais_atveidojums jāredz ikvienam skatuves draugam. Tiešam cienīgs

pirmo 5 gadu noslēgums! J. Grots (~Sociāldemokrāts", 22 nov. 1925).

„Plūdi" V sesonas inscenējums

J. Grots

Ed. Virza



Redaktors: K. Dziļleja. Izdevēja: Dailes Teātra Direkcija
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