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Rīt Dailes teātra Liela-
jā zālē pirmizrāde Lauras 
Grozas-Ķiberes jaunie-
studējumam "Talantī-
gais misters Riplijs", kas 
tapis pēc Filisas Nādžas 
tāda paša nosaukuma lu-
gas. Titullomā – aktieris 
GINTS  GRĀVELIS.

AIJA KAUKULE

Bagātais Herberts Grīn
līfs izvēlas Tomu Ripli
ju, lai atvilinātu uz mā
jām savu aizklīdušo dē
lu Ričardu. Taču Ripli
jam ir hameleona daba un 
īpašs talants – spēja maldi
nāt un manipulēt. Izšķēr
dīgā, brīvā pasaule, kurā 
viņš atrod Ričardu, ir pā
rāk pievilcīga un kārdino
ša. Brīdī, kad Riplijs iekā
ro Ričarda dzīvesstilu un 
identitāti, spēle kļūst nā
vējoši bīstama. "Šī ir loma, 
par kādu sapņo katrs aktie
ris – iespēja būt citādam, 
manā gadījumā – arī iziet 
ārpus man tik ērtā traku
ļa tēla," sarunā pirms izrā
des saka Gints Grāvelis, ku
ram šī ir pēdējā laika vērie
nīgākā loma uz Dailes teāt
ra Lielās skatuves.

Šī sezona tev iznāku-
si patiesi jaudīga – spē-
cīgas lomas viena aiz ot-
ras, turklāt manevrējot 
starp diviem teātriem. 
Edgars "Purva bridējā 
ugunī" Liepājā, titulloma 
kā misteram Riplijam uz 
Dailes teātra lielās ska-
tuves. Pats jūti, ka nu esi 
aktieriskas varēšanas vir-
sotnē un ir uzjāts teātra 
stikla kalnā? 

G. Grāvelis: Jaudīga ir 
gan! Tagad man Liepājā ir 
neliela pauzīte, un esmu 
pilnībā iekšā Dailes teātrī 
– kā misters Riplijs no ska
tuves nenoeju gandrīz ne 
brīdi. Nospēlēsim trīs iz
rādes, pēc tam izgulēšos, 
un sāksies mēģinājumi pie 
Mišas (Mihaila) Gruzdova. 
Jāmetas tikai iekšā. Loma 
vēl īsti nav skaidra, bet zi
nu, ka būs kaut kas labs. 
Un tad jau "Trīs draugi" 
pie Regnāra Vaivara. Šo
brīd rakstīts, ka būšu viens 
no trim draugiem – Oto. 
Kārlis Auškāps man reiz 
teica – "Ja tev, Melnais, 
dod lomas, tas nozīmē, ka 
tu to vari." Aktiera profesi
jā ir fenomenāli kontrasti 
– ja tev ir par daudz lomu, 
tu sāc rūkt, ka nav kad at
jaunoties, nav kad sasmel
ties. Un pilnīgi pretēji – 
kad esi brīvāks, sāc sūdzē
ties, ka tevi nemīl. Negri
bu domāt par to, vai esmu 
vai arī neesmu kādā vir
sotnē. Varbūt tas izklau
sīsies smieklīgi vai maz
liet augstprātīgi, bet man 
šķiet, ka tās lielās lomas 
vajadzēja jau mazliet āt
rāk. Bet es nesūdzos, jo ir 
ļoti labi. Šis ir tāds mirk
lis, kad viss sakritis. 

Tev ir izskaidrojums, 
ko tevī šajā dzīves posmā 
ir pamanījuši režisori?

Gudri un pieredzējuši 
kolēģi ir teikuši, ka ir kaut 
kāds laiks, kurā atnāk no
teiktas lomas. Var jau būt, 
ka šī ir viena tāda sezona, 
kad "izšaus", un viss, bet ļo
ti ceru, ka tā nebūs. Bet ko
pumā – zinu, ka esmu ga
tavs. Jā, tas no manis prasa 
daudz vairāk nekā iepriekš, 
un esmu izdarījis secinā
jumus, kāpēc tā. Izvērtējis 
daudzus mirkļus, kas ma
nā dzīvē bijuši saistīti ar 
dažādām izklaidēm, un ta
gad ir īstais brīdis, kad ļaut 
sev art un urbt, un strādāt. 
Šobrīd jau varu paskatīties 
uz lietām ar vēsāku prā
tu. Nesaku, ka kļūstu vecs, 
bet varbūt mazliet gudrāks 
un nopietnāks gan. "Pur
va bridējs ugunī" iedeva la
bu lādiņu. Pirms tam bija 
mazliet bail, biju visādi sa
domājies, kā būs – tomēr 
svešs teātra kolektīvs. Un 
tur taču arī tādi paši jauni 
cilvēki, kuri varētu un gri
bētu. Bet man bija ko likt 
pretī – kā teica režisors: 
"Man vajadzēja dziedošu 
dzīvnieku." 

Šoreiz pavisam ci-
ta opera. Misters Riplijs, 
hameleons, izsmalcināts 
kalkulētājs, sociopāts, 
manipulētājs, kurš iela-
vās citu dzīvē. Tēls, kurš 
šķiet pavisam tālu no te-
vis tēlotajiem ekspresīva-
jiem raksturiem – Sten-
lijs "Kaisles vilcienā", Ed-
gars…  Nav sevi jālauž?

Režisore teica, ka šī ir 
tā burvīgā iespēja nekaut
rējoties sabāzt rokas kaba
tā, nevis pusizrādi nospē
lēt ar rokām vien. Arī šeit, 
protams, ir brīži, kad var 
laist brīvāk, kā Laura (Lau

ra GrozaĶibere) saka – ta
vā ērtajā trakumā. Bet labi, 
ka tas nav galīgi "uz ģīm
ja rakstīts". Bet trakums 
te ir – tik daudz, ka tvai
ki nāk pa ausīm ārā un 
iekšā viss vārās. Bet ārpu
sē paliekam mierīgi. Tieši 
tur jau ir Riplija fenomens. 
Viņš vēro cilvēkus, visu un 
visus redz. Kā tāda hiēna, 
kura var ilgu laiku sēdēt 
un vērot, kamēr atrod vā
jo vietu. To brīdi, kad var 
uzspiest uz tās, uzbērt sā
li. Viņš spēlē ar vainas ap
ziņu, iesaista cilvēkus sev 
apkārt, bet pats paliek it 
kā malā. Ar domu – es ta
ču neko, jūs paši trako
jat. Kaut kur viņā iekšā ne
mitīgi notiek kalkulācijas 
un spekulācijas, ar rezerves 
plānu gadījumam, ja kādā 
brīdī kaut kur paslīd kāja. 
Ne velti viņam ir teksts: "Es 
esmu veiksminieks. Likte
nis ir manā pusē." 

Tāda loma ir pavērsiens, 
ko gaida katrs aktieris, – lai 
būtu pēc iespējas dažādāk. 
Lai vari  pacīnīties, paspēlē
ties, procesā gūt baudu par 
to, ka vari būt citāds. Kad 
iestudējām Intara Rešetina 
pirmo režijas darbu Dailes 
teātrī ("Nakts vēl nav galā"), 
izskanēja doma – Grāvelis, 
izrādās, var būt arī mīlētājs! 
Ticiet man, kas tik Grāve
lis nevarētu būt! Tikai ir jā
notic pašam sev. Un maz
liet jāpamētājas, jāpadau
zās ar izvēli. Tad ar pilnīgi 
citu garšu esi gatavs mes
ties iekšā. 

No salīdzinājumiem 
ar "Talantīgā mistera 
Riplija" ekranizējumiem 
lielajā kino nebūs viegli 
izvairīties, ja atceramies 
kaut spožo 1999. gada 
versiju ar Metu Deimonu 
galvenajā lomā. 

Vēl ir lieliskā 50. ga
du filma ar Alēnu Delonu. 
Tomēr mūsu gadījumā ne
tiek uzvests kino scenārijs. 
Autorei Patrīcijai Haismi
tai ir pieci dažādi romāni, 
mūsu stāsts ir veidots no 
tā viena, kas visvairāk pie
mērots skatuvei. Tēli atšķi
ras, ir mazliet citāds uzstā
dījums, kādā esam to visu 
iegriezuši. Strādāt ar Lau
ru ir ļoti radoši. Viņa ir ļo
ti konstruktīva, vienmēr zi
na, ko grib, bet reizē – ļo
ti aizrautīga, mēģinājums 
varētu notikt arī 20 stun
das no vietas. Var jau uz
taisīt stāstu par aptrakušu 
cilvēku, kurš ir gatavs da
rīt jebko sava labuma vār
dā, bet mēs meklējam arī 
cilvēcību. 

Identitātes drāma – 
tas laikam nozīmē nesa-
prast, kas esi, ko gribi. 
Neatrodot savu, esot ga-
lēji vientuļš, Riplijs pa-
ņem identitāti no cita. 
Traģisks varonis.

Paldies Dievam, es pats 
tādu identitātes drāmu dzī
vē nepazīstu, ja nu kādreiz 
uzmetas šaubas par aktie
risko varēšanu, neizlēmību 
kāda tēla veidošanā. Ripli
jam līdz izšķirīgajam mir
klim nav bijusi labākā un 
feinākā dzīve, un tad viņš 
nonāk pie lēmuma šo iden

titāti aizņemties. Līdz tam 
ir ārprātīgi daudz sakritī
bu, kas vedina viņu domāt 
par to, ka ir jāriskē un jā
rīkojas. Viņa gadījumā – 
aizbraukt un ieraudzīt ci
tu dzīvi, citu pasauli. Un tā 
ir neatvairāma. To nevar 
atēsties, vajag tikai vēl un 
vēl. Šīs alkas,  neremdinā
tība viņu dzen uz priekšu. 

Amerikas 50. gadu ba-
gātnieku elite, spožums, 
par kuru sapņot vēl 
pirms dažiem desmitiem 
gadu mums bija kaut kas 
tāls, aiz dzelzs priekška-
ra slēpts. Šobrīd paši uz 
savas ādas piedzīvojam 
procesu, ko Markss dē-
vēja par sabiedrības no-
slāņošanos. Stāsts, iespē-

jams, itin labi varētu ie-
dzīvoties mūsdienās, bet 
esat gājuši citu ceļu. 

Jebkura mūsdienu lie
ta sabojātu šā stāsta de
tektīva līniju. Te ir nozī
me tieši tam laikam, kad 
bija cits dzīves temps – 
mūsdienās daudz lietu va
rētu atrisināt trīs minū
šu laikā, kas toreiz nebi
ja iedomājams. Viņi rak
sta vēstules, man tas liekas 
skaisti. 21. gadsimts kļūst 
pavisam bezpersonisks. Ie
domājies, tu vari piezva
nīt čomam uz Kanādu. Ma

zinās atbildības sajūta pil
nīgi pret visu. Tu vari sa
runāt tikties ar draugiem, 
un tad pēkšņi negribas, un 
tu vienkārši "uzsit" ziņu, 
ka nebūsi. Kādreiz vienkār
ši bija jāierodas. Protams, 
mums neizbēgami ir jā
iet līdzi laikam, bet varbūt 
mēs, viensētnieki, apjuku
ši esam izmesti lielajā pa
saulē. Blaumanis lugā "No 
saldenās pudeles" rakstīja  
– katrs rīdzinieks  ir cēlies 
no kūtspakaļas. Reizēm arī 
jūtu to tieksmi mukt prom, 
prom no pilsētas. Bet jāspē
lē izrādes, jādzīvo. 

Tev pašam ir sapro-
tamas alkas pēc spožu-
ma, luksusa, elites dzī-
ves – tādas, pēc kā ilgo-
jās Riplijs?

Šobrīd it nemaz nevaru 
teikt, ka dzīvotu dzīvi pat 
tuvumā kaut kam tādam. 
Tomēr man ir bijusi iespēja 
būt tādā sabiedrībā. Jā, tā 
patiesi uzvedas, domā un 
lietas uztver citādi. Dau
dzas lietas, ko domājam 
mēs, lielais vairākums, tur 
bieži atkrīt. Bet man to ne
vajag. Varbūt no tā var pa
ņemt tādu mierpilnāku at
tieksmi pret notikumiem. 
Es taču arī varētu šķendē
ties un būt pelēkā garastā
voklī tikai tāpēc, ka, redz, 
mums janvāra beigās ir 
plus deviņi grādi. Pat ja vi
sa latviešu miljona sauji
ņa pazustu no kartes, ledāji 
nepārstātu kust. 

Bet ir lietas, ko, sanā-
kot kopā, tomēr var ie-
tekmēt. Piemēram, ak-
tieri var sašūpot teātra 
vadību. Pats šobrīd spē-
lē vienā izrādē ar teātra 
direktoru.

Tas bija baigi interesan
ti. Tajā pārmaiņu laikā strā
dāju Liepājas teātrī, atbrau
cu šurp, un viss trakums 
uzkrita uz galvas. Pirms 
tam bija runāšanās par šo, 
mēģinājām saprast situā
ciju. Iespējams, bija gana 
auglīga vide kaut kādām 
tenkām, izdomām un in
trigām, un lietām, par ku
rām es nezinu. Baigi mis
tiska sajūta ir joprojām. Bet 
tas ir bijis un ir izdarīts. 
Man bija daudz vienkāršāk 
– metos iekšā "Misterā Rip
lijā", bija jāmācās teksts. Ja 
kaut kas būtu bijis no ma
nis atkarīgs, es biju gatavs 
pieslēgties un mesties iek
šā. Bet šobrīd viss rit savu 
gaitu. Ir rezultāts, mums ir 
jauns kapteinis. Direktors 
un mākslinieciskais vadī
tājs solīja plašāku izklāstu 
par savu redzējumu. Dailes 
teātris jau ir savu vietu un 
skatītāju mīlestību nopel
nījis. Galvenais, lai neaiz
ejam kādā nepareizā vir
zienā, taču jaunie vadītā
ji ir pietiekami gudri cilvē
ki. Protams, vara un nauda 
vienmēr ir bijuši pārbaudī
jumi, kas jāiztur. 

"Muskuļus audzē lielās lomās"

Varbūt tas izklausīsies 
smieklīgi vai mazliet 

augstprātīgi, bet man šķiet, 
ka tās lielās lomas vajadzēja 
jau mazliet ātrāk. Bet es 
nesūdzos.
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Gints Grāvelis: "Ticiet man, kas tik Grāvelis nevarētu būt! Tikai ir jānotic pašam sev. Un mazliet jāpamētājas, jāpadau-
zās ar izvēli."


