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TEĀTRIS

ARMANDS 
KALNIŅŠ

Mihaila Bulgakova garstās-
ta "Suņa sirds" iestudējums 
Mihaila Čehova Rīgas Krie-
vu teātrī, ko paveicis reži-
sors Dmitrijs Petrenko, ir zī-
mīgs un pārdomu vērts noti-
kums, bet, citējot, "briesmīgs 
stāsts".

Bulgakova darbus nav 
viegli pārradīt teātra izrādēs 
un kino, varbūt izņēmums – 
reālisma žanram atbilstošā
kie darbi – romāni "Turbi
nu dienas" (Rīgas Krievu te
ātrī iestudēta 1977. gadā) vai 
"Baltā gvarde" – tam zinā
mā mērā ļaujas vieglāk (pa
stāv gan risks veidot ilustratī
vus inscenējumus). Savukārt 
"biogrāfiskās" lugas "Moljērs" 
jeb "Svētuļu jūgs" iestudēju
mi Latvijas teātros pārsvarā 
ir raksturojami vai nu kā iz
cils veikums – Ādolfa Šapiro 
iestudētā izrāde Drāmas/Na
cionālajā teātrī (1978), kurā 
bija lieliskas lomas – Alfreds 
Jaunušans kā Moljērs un Jā
nis Kubilis kā Karalis Luijs 
XIV (strikti iezīmējot pat
valdnieka un mākslinieka 
attiecības), vai gluži pretēji – 
ne visai veiksmīgi, kā, piemē
ram, Rolanda Atkočūna izrā
de "Versaļas kods" Dailes te
ātrī (2010) vai "Kunga kome
diants" Rīgas Krievu teātrī 
(2013). Vai Bulgakova darbi 
ir pārāk ciets rieksts, lai vien
mēr izdotos tos "atkost"? Var
būt. Tomēr jāmin ļoti sekmī
gi, saistoši un kopumā atzinī
gi vērtēti iestudējumi: Indras 
Rogas darbi Valmieras teāt
rī "Zojas dzīvoklis "/"Zojki
na kvartira" (2012) un "Meis
tars un Margarita" (2015). 
Jāpiemin arī skarbās "Jau

nā ār sta piezīmes" Nacionā
lajā teātrī (2014), ko iestudē
ja Jānis Vimba. Interesanti, 
ka "Suņa sirds" bija režisores 
Lauras Grozas diplomdarbs 
režijā (2008), kurā baisi 
neaizmir stams bija Lauris 
Subatnieks Šarikova lomā. 
Žēl, ka vairāki nozīmīgi Bul
gakova darbi Latvijas teātros 
vēl nav iestudēti ("Teātra ro
māns", "Sārtā sala", "Liktenī
gās olas", "Ivans Vasiļjevičs" u. 
c.), cerams, ka tie pārtaps iz
rādēs, jo tos in scenēt ir sarež
ģīts, bet godpilns un pārsva
rā auglīgs process. 

Kā daudzi Bulgakova dar
bi, arī "Suņa sirds" ir politis
ka satīra, iekļaujot groteskus, 
absurda, fantastikas un citus 
"atsvaidzinošus" elementus. 
Stāsts publicēts 1925. gadā, 

aizliegts jau 1926. gadā, kon
fiscējot tā tekstu, bet PSRS 
atkal atļauta tā publicēša
na ir tikai 1987. gadā. Mi
nēts, ka lielā eksperimentē
tāja un pārveidotāja profeso
ra Preobraženska pirmtēls ir 
Ļeņins (itāļu un vācu kopra
žojuma filmā šajā lomā ir bi
jis Ingmara Bergmana filmu 
aktieris Maksis fon Sīdovs), 
suņa un cilvēka hibrīda Šari
kova, kā arī dzērāja un huli
gāna Čugunkina tēla pamats 
– Staļins (čuguns – tērauds), 
Pre obraženska asistents Bor
mentāls – Trockis (Bronš
teins) utt. Ņemot vērā to, ka 
Bulgakovs daudzos darbos 
asi, kaut netieši, bet nepār
protami izsmej "padomju 
varu", "proletariāta diktatū

ru", "komunisma celtniecību" 
u. c. sovjetisko, šķiet dīvaini, 
ka daudzi rakstnieka darbi 
gan tika aizliegti, bet smagā
kas represijas pret viņu neti
ka vērstas, ja neskaita darba 
liegumu uz kādu laiku. Pro
tams, arī cita veida vajāšanas 
un izolācija ietekmē smagi. 
Tomēr Bulgakovam vismaz 
bija iespēja strādāt un radīt 
tādus darbus, kuri ir būtis
ki un aktuāli joprojām, kaut 
gan tie ilgstoši netika pub
licēti. Izsmieklu un ironiju 
padomju vadoņi ir uztvēru
ši ļoti asi, pat tad, ja kritika ir 
bijusi maiga vai apzināti vēr
sties pret totalitāro varu nav 
bijis paredzēts. Kāpēc ir bi
jusi šāda "saudzība"? Staļina 
simpātijas pret talantīgu cil
vēku, kurš uzdrošinās? "Lielā 

diktatora" kaprīze? Nojauta, 
ka rakstnieka darbos var pa
rādīties kas tāds, kas var kļūt 
bīstams, tāpēc "lai raksta", 
gan problēmas atrisināsim?  

Sižetiski luga ir stāsts par 
to, kā Preobraženskis un Bor
mentāls sunim Šarikam pār
stāda cilvēka orgānus un tā 
rezultātā viņš kļūst par cilvē
ku – biedru pilsoni Šarikovu, 
bet, padomju funkcionāra at
balstīts, kļūst arvien ļaunāks, 
uzurpējošāks un veido strau
ju karjeru, kurā viņu nav ie
spējams apstādināt. Turklāt 
viņš ir gatavs iznīcināt biju
šos biedrus – citus klaiņojo
šus suņus. Ja izrāde būtu vei
dota kā "veco padomju laiku" 
izsmiešana vai ārēji precī
zāk būtu veidoti komunistu 

vadoņu tēli, būtu pliekani. 
Režisora Petrenko darbiem 
raksturīgi psiholoģiski rū
pīgi izstrādāti raksturi un 
tēlu rīcību pamatojumi, arī 
šoreiz. Jāuzteic visa ansam
bļa saskanīgā aktierspēle. 
To šajā izrādē intriģējoši at
balsta Kristas un Reiņa Dzu
dzilo "vizuālā dramaturģija" 
(tā rakstīts iestudējuma pro
grammiņā): telpas iekārto
jums un tērpi. Nevaru apgal
vot, ka visas zīmes, kuras no
lasāmas šajā dramaturģijā, ir 
viegli saprotamas un adekvā
ti interpretējamas, bet iespai
dīgas gan, piemēram, sarka
nā uzvalciņā tērptā padomju 
funkcionāra rokās gandrīz 
vienmēr esošie dzeltenīga 
metāla sirpis un āmurs, PSRS 
karogs starp Baltijas valstu 
karogiem, kāpnes, kuras ved 
strupceļā, klaiņojošais suns 
apakšveļā u. c. Savādi, ka vis
labākā sirds ir šim klaido
nīgajam sunim Šarikam, 
kurš izrādes sākumā izstās
ta savu bēdu stāstu. Viņš grib 
tikai nedaudz paēst, bet cil
vēki pret viņu izturas ļauni, 
turklāt atšķirībā no dzīvnie
kiem ne tāpēc, ka rūpējas par 
savu izdzīvošanu, bet tāpat 
vien – lai pazemotu/sāpinātu 
citus. Ne Šarikā/Šarikovā ir 
pirmšķietamā smagākā vai
na, bet vadoņos, tajos, kuri 
rada šīs situācijas, sekmējot 
aktīvu ļaundaru šarikovu ra
šanos, kurus apstādināt vairs 
nav viegli. Tad, kad galvenais 
varonis atkal kļūst par suni, 
viņš tiek iespiests stūrī: vai 
kodīs, varbūt padosies, iespē
jams, sagaidīs kādu, kurš vi
ņam palīdzēs kļūt labākam?

Izrādei ir labu mākslas 
darbu īpašība: par to daudz 
jādomā pēc noskatīšanās. 
Secinājumi nav priecīgi, bet 
vērtīgi gan.  

Petrenko darbiem raksturīgi 
psiholoģiski rūpīgi izstrādāti 

raksturi un tēlu rīcību pamatojumi.

PU BL I C I TĀT E S (AG NE SE ZELT IŅ A) FOTO

Attēlā (no kreisās): Aleksandrs Maļikovs Šarikova lomā un Anatolijs Fečins Švondera lomā Mihaila Čehova Rīgas Krievu  
teātra izrādē "Suņa sirds". 

Sliktās sirdis
ILZE KĻAVIŅA

Vienlaikus režisore 
publiskajā telpā – 
TV, radio intervi
jās – pauž satrauku

mu par tēmas nepamatotu 
noklusējumu sabiedrībā, kas 
pelnījusi plašāku diskusiju.

Runājot par publisko 
telpu, projekta organizētā
ji mērķtiecīgi rosina publi
kas interesi jau pirms izrādes 
ar plašu informāciju, kas iz
skan masu  medijos. Acīmre
dzami, ka, kopā sadarbojoties 
diviem producēšanas partne
riem, tie ir Dailes teātris un 
fonds "Initium" (Ieva Nied
re, Laura Groza), kopdarbs 
pierāda menedžmenta mo
deļa dzīvotspēju. Dailes teāt
ra mazajā zālē izskan izrāde 
"Mājoklis. komentārs #1" kā 
daudz balsīgs sieviešu piere
dzes stāsts, savukārt "Mājok
lis. komentārs #2" notiek ār
pus teātra – Terēzes daudzis
tabu dzīvoklī Dzirnavu ielā 
60A. Viena radošā komanda 
apvieno plašu mākslinieku 
loku, abās daļās piedalās gan 
aktrises Anta Aizupe, Katrīna 
Griga, Anete Krasovska, Milē
na Miškēviča, Lelde Dreima
ne, gan arī mākslinieces Sin
tija Jēkabsone, Anna Heinrih
sone, Katrīna Neiburga,  kā 
arī oriģinālmūzikas autoru 
Rūdolfa Dankfelda un Miķe
ļa Putniņa radošie darbi pie
pilda abas spēles vietas.

Terēze – viena un 
vairākas

Lauras Grozas diptihs ir 
turpinājums un komentārs 
dzejnieces Annas Auziņas 
debijas romāna "Mājoklis" 
varones Terēzes stāstam, kas 
izrādēs apaudzēts ar citu sie
viešu intīmās pieredzes bal
sīm. Diptihs balstās uz Au
ziņas grāmatā pieteikto te
matisko loku ar tajā "(..) do
minējošo ķermenī balstīto 
subjektivitāti" – teātra prog
rammiņā citētais Zitas Kār
klas apzīmējums (Kārkla Z. 
Par Annas Auziņas romānu 
"Mājoklis. Terēzes dienasgrā
mata", "Rakstīt ar baltu tin
ti", "Punctum",  20.01.2022.). 
Tomēr izrādes abas daļas pa
plašina grāmatas feministis
kās mākslas koordinātas un 
meklē alternatīvas socialitā
tes un valodas iespējām, lai 
izteiktu sievišķo pieredzi, uz
svaru liekot uz ķermenisku
mu un seksualitāti. 

Grāmatā būtisks ir Terē
zes iekšējais konflikts ar sa
vas seksuālās dzīves izpaus
mēm un katoļticībā noteik
tajām laulības dzīves nor
mām, bet izrādē šī tēma maz 
uzrādās, lai gan ir būtiska Te
rēzes īpašajā stāstā. Terēzes 
lomu izspēlē visas aktrises 

kopā un katra atsevišķi, kat
ras atsevišķā šķautne ir nola
sāma, tomēr aptuveni. K. Gri
ga spilgti nospēlē seksualitā
ti, L. Dreimane – attiecības 
ar tēvu, bet citu aktrišu do
minanti grūtāk uztvert. Ko
pumā tas ir sievišķības pie
augšanas stāsts, ko stāsta kat
ra māksliniece no sevis. Abas 
daļas iespējams skatīties at
sevišķi, tomēr uz jautājumu, 
vai un kā tās papildina viena 
otru, ir grūti atbildēt. Aktri
ses daļēji atkārto abās daļās 
tekstu, ja tas nupat dzirdēts, 
var šķist, ka "to jau zinām". 

Manuprāt, diskusijai at
vērtāka ir daļa ārpus teātra, 
jo, pateicoties neparastiem 
pieredzes un jutekļus satrau
cošiem paņēmieniem, ir cie
šāks pietuvinājums iestudē
juma konceptam. Pirmā, ma

nuprāt, atsvešinātākā daļa, 
ko var redzēt Dailes teāt
ra Mazajā zālē, runā par ira
cionālo/ķermenisko cilvēka 
personības daļu abstraktāk. 

Komentārs #2

Sazvērnieciskuma pil
na sajūta kņudina iztēli, kad 
vēlā, tumšā vakarā Dzirna
vu ielā vārtrūmes pagriezie
nā neliels sarkans plakātiņš 
norāda ceļu un gaida pus
atvērtas durvis. Būsim gan
drīz trīsdesmit, kuriem ko
pīgi ļauts izdzīvot izrādi, un 
tieši pulksten 21.00 tā sākas. 
Sadalīti pa pieci vai seši, se
kojam bezvārda gidiem, kuri 
atver un aizver durvis, ļaujot 
uz piecpadsmit minūtēm ie
lūkoties sešās istabās un ie
pazīt piecu sieviešu atklātī
bu. Septītā istaba ir atšķirī
ga, sociālā tematikā ievirzīta 
performances daļa, kur var 
dzirdēt reālu sieviešu paze
mojuma pieredzes stāstus, 
diemžēl šī pieeja ir ne līdz ga
lam atrisināta. 

Slepenie istabu stāsti
Režisores Lauras Grozas teatrālais diptihs "Mājoklis. komentāri" lasāms kā veltījums 
sievietes ķermeniskās, jutekliskās, seksuālās sievišķības pieredzei. 
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MĀKSLASlepenie istabu stāsti
Režisores Lauras Grozas teatrālais diptihs "Mājoklis. komentāri" lasāms kā veltījums 
sievietes ķermeniskās, jutekliskās, seksuālās sievišķības pieredzei. 

Dzīvokļa noslēpumainī
bu vairo tas, ka daļa iemīt
nieku nav pazīstami, tie ir 
gidi, kuri sagaida un pavada 
no epizodes uz epizodi, tie ir 
dejojoši jaunieši, tas ir ama
tieris aktieris Raivis Vidzis, 
kas ir galvenā persona vir
tuves epizodē, tas ir noslēpu
mains vīrietis aiz loga, kas, 
stāvot uz garāžas jumta, pū
las sazvanīt istabā uz galda 
zvanošo telefonu.

Aktrišu stāsti tomēr nav 
viņu pieredze, un te ir vie
na no atšķirībām no Annas 
Auziņas grāmatas dienas
grāmatas formāta nobīdēm, 
kas kaut kādā mērā nodibi
na distanci (izņēmums ir 
K. Grigas ainas piepildītais 

pārdzīvojums), nevis uzjun
da emocionālu reakciju vai 
asociācijas ar savu personis
ko pieredzi. 

Toties unikālu piedzīvo
juma sajūtu raisa spēles tel
pa ar savu īpašo atmosfēru, 
tā kļūst par iedarbīgu izteik
smes līdzekli, tā ļauj tuvoties 
sieviešu atklātības izsmalci
nātībai. Pusotru stundu il
gās tikšanās notiek lielis
kā atmosfērā, kur nozīmīgs 

ir dzīvokļa estētiski bagātī
gais iekārtojums, jāpiemin 
jūgendstila flīzes, īpašo sie
nu gleznojumu istaba ar svē
to tēliem, podiņu krāsnis, 
kokgriezumi sienu un gries
tu paneļos. Dzīvoklis ar savu 
greznību, plašumu un auru, 
kas kā darbības vieta raisa 
drošas paslēptuves un vien
laikus labirinta sajūtu (jau 
minētā durvju spontāna at
vēršana, aktrišu iziešana, ie
nākšana, un jāpiezīmē, ka 
katrai telpai ir vismaz di
vas durvis.) Visu spēles laiku 
stāstus pavada nepārtraukts 
skaņas fons – uz verandas 
dejojošo jauniešu reiva mū
zika, bez kuru dzīvās ener
ģijas viss notiekošais būtu ti
kai sajūtu muzejs. 

Paradoksāli, ka kopsau
cējs visām sadrumstalota
jām un dažādos pieslēgšanās 
līmeņos izdzīvotām epizo
dēm ir neliels foto, ko katra 
aktrise rāda ar īpašu rūpī

bu. Visām varonēm ir vīrie
ša U. melnbalts foto. Vienal
ga, vai šo mazo necilo bildīti 
kāda izvelk no grīdas slepe
nā dēļa vai piekarina ar ve
ļas knaģi, vai noliek saudzīgi 
aiz stikla, lielākā vērtība, iz
rādās, ir stabilas dzīves drau
ga attiecības.

Komentārs #1

Pirmā Dailes teātra daļa 
paliek atmiņā ar lipīgu me
lodiju dzejas rindām "ka
mēr tu piedzimi" ar uzsvērtu 
sinkopi uz burtu "m", gluži 
kā dungājamais motīvs, tas 
seko vēl ilgi pēc izrādes. 

Tomēr jutekliskais šajā 
izrādē paliek vairāk no
saukts, mazāk sajūtams šeit 
un tagad. It kā paplašinot sie
vietes stāstu un piešķirot so
ciālu un eksistenciālu mēro
gu, jūtīguma manifestāci
ja griežas pretēji. Atsevišķu 
sadrumstalotu ikdienas no
tikumu virpulī notiek it kā 
griešanās hipnotiskā sajūtā, 
kas nogurdina. Vienas balss, 
vienas dienasgrāmatas sada
lījums vairākās lomās tomēr 
atņem vēstījumam intimitā
tes kodu. Izsekot katram no 
četru aktrišu individuāliem 
stāstiem nav iespējams. Kad 
atsevišķos brīžos priekš
plānā un nesaskaldīts iz
virzās vienas aktrises mo
nologs, epizode raisa emo
cionālu aizķeri. Gribas tur
pinājumu, taču to pārcērt 
tumsa, mūzikas ritms, atkal 
un vēlreiz. Iespējams, izrā
des centrs plānots kā koptēla 
performatīvā iedarbība, taču 
tad tajā zūd individuālā daļa. 
Daudzu mirkļu uzzibsnīju
mu kosmosā zūd gravitācija, 
un pat lieliskā (kā vienmēr) 
Katrīnes Neiburgas video 
grafika šķiet atsevišķs stāsts, 
kas saslēdzas ar kopīgo vēstī
jumu tikai epizodiski. Savu
kārt izrādes pēdējā piektda
ļa, kas veltīta Terēzes un ve
cāku dzīves posma hronolo
ģiskai ainu secībai, piesaista 
ar vēstījuma potenciāla de
talizētu un vienotu izvērsu
mu, raisot vairāk telpas em
pātijai.

Abas izrādes ar kopīgu 
plašu atvēzienu ir ievērības 
cienīgs notikums skatuves 
un performanču mākslas 
kustībā, kas tēmai "sievietes 
ķermeniskums" piešķir ak
tualitāti un rosina publikas 
un katra pieredzes perso
nisku pārvērtējumu. Šķiet, 
ka brīdis ir īstais, pirms 
gandrīz divdesmit gadiem 
Dž. Dž. Džilindžera iestudē
tā izrāde Īvas Ensleres "Vagī
nas monologi" Dailes teāt
rī raisīja vairāk mulsinoša 
šoka terapijas efektu nekā 
veselīgas diskusijas sabied
riskajā telpā.  

Līdz 2023. gada 26. februārim 
Latvijas Nacionālā mākslas 
muzeja galvenajā ēkā skatā-
ma vērienīga izstāde "Imanta 
Lancmaņa māksla".

EDUARDS 
DOROFEJEVS

Imanta Lancmaņa 
vārds nesaraujami saau
dzis ar Rundāles pils tēlu. 
Ernsts Johans Bīrons, Fran
česko Bartolomeo Rastrelli 
un Imants Lancmanis ir kā 
simboliska trīsvienība, kur 
katra sastāvdaļa ir izšķiroša: 
tie ir trīs pamatelementi, bez 
kuriem pils neeksistētu. To
mēr interesanti pafantazēt, 
kāds būtu Imants Lancma
nis bez pils? Viennozīmīgi 
viņš turpinātu pētīt Latvi
jas kultūras mantojuma lik
teņgaitas un neapšaubāmi 
daudz vairāk laika veltītu 
gleznošanai. Bet kā izskatī
tos viņa glezniecība bez pus
gadsimta, kas aizvadīts rū
pēs par pili, bez šīs grandio
zās dzīves misijas – radīt pa
sauli, kuras vairs nav? To var 
tikai minēt. Imanta Lancma
ņa lielā mākslas retrospekci
ja, kas šobrīd apskatāma Lat
vijas Nacionālajā mākslas 
muzejā, kārtējo reizi aplie
cina, ka viņa paša dzīves gā
jums un līdz pilnībai izkop
tā ētiskā un estētiskā stāja ir 
visunikālākais mākslas še
devrs. 

Tā ir pirmā tik plaša 
Imanta Lancmaņa gleznie
cības retrospekcija, kur ne 
tikai publikai, bet arī pa
šam māksliniekam ir iespē
ja vienkopus ieraudzīt dar
bus, kas tapuši gandrīz sep
tiņdesmit gadu laikā: no 
mākslas skolas laika glez
nojumiem līdz pat šodienas 
darbiem, kas vēl top, lai pēc 

pāris mēnešiem aizpildītu 
izstādē konceptuāli atstātos 
tukšos rāmjus. Šķiet, ka jubi
lejas tipa izstādei jābūt pom
pozai, bet ekspozīcija atstāj 
drīzāk klusas un padziļinā
tas sarunas iespaidu. Varbūt 
atbruņo paša mākslinieka 
absolūtā vaļsirdība, gatavī
ba stāstīt par sevi un mākslas 
procesu, detalizēti skaidrot 
darbu tapšanas mērķi un no
lūku, savu glezniecības sti
lu un ierosmes avotus. Izstā
di papildina mākslinieka ko
mentāri teksta un audio for
mā, kas ļauj atrast vajadzīgo 
kamertoni katrai darbu sēri
jai. Ekspozīcijas telpiskais ri
sinājums izstādei piešķir zi
nāmu intimitāti, jo, pārvie
tojoties pa mazu kabinetu 
labirintu, šķiet, ka esi nokļu

vis Lancmaņa paradoksālajā 
prātā, kur apgaismības ide
āli sadzīvo ar reliģiju un mis
tiku, kara šausmas – ar pļavu 
ziedu trauslumu, bet fotoreā
listiska, racionāla forma – ar 
emocionālu vēstījumu. 

Lancmanis izmēģinājis 
visdažādākos žanros un vi
sos nonācis līdz vienam ko
pējam principam – jebkāda 
stilizācija ir jāatmet un ar 
krāsu palīdzību jārāda tikai 
dieva radītās pasaules patie
sā seja. Atšķirībā no Vilhel
ma Purvīša, kas meklēja bū
tiskāko dabas tēlā, lai to at
tīrītu un parādītu skaidri kā 
universālu formulu, Lanc
maņa pieeja seko 19. gadsim
ta reālisma uzskatiem par 
dabiskuma un dabas patie
sīguma ne tikai estētisko, 

bet arī ētisko vērtību. Neva
jag izdomāt shēmas un stili
zācijas. Jāņem vienreiz un jā
uzglezno, piemēram, Zemga
les ainava dažādos gadalai
kos tāda, kāda tā ir, un tā būs 
pareizā rīcība. Līdzīgi arī ar 
klusajām dabām, kur māk
slinieks izgājis līkumainu ra
došo eksperimentu ceļu, sā
kot no slavenās 1969. gada 
kompozīcijas ar konservu 
kārbām, kur mākslinieks sa
dzīviski apspēlēja Rietum
eiropas vecmeistaru kluso 
dabu uzstādījumus, turpi
not ar 17. gadsimta flāmu de
koratīvo ziedu vītņu kopijām 
un rūpīgu un detalizētu ba
roka glezniecības paņēmie
nu atdarināšanu, noslēdzot 
ar neitrāli objektīvu ziedu 
kompozīciju atveidošanu. 
Skrupuloza dabas kopēša
na brīžiem dod ļoti salonis
ku rezultātu, bet, ja uz to ska
tāmies kā uz hobiju, kas nes 
māksliniekam profesionālu 
gandarījumu un terapeitis
ku efektu, tad visi jautājumi 
automātiski izgaist. 

Rundāles pilskunga hobijs
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Komentārs #1. Aktrises (no kreisās): Lelde Dreimane,  
Milēna Miškēviča un Katrīna Griga.

Ievērības cienīgs notikums 
skatuves un performanču 

mākslas kustībā, kas tēmai 
"sievietes ķermeniskums"  
piešķir aktualitāti.

Pasaule, kas zudusi pēc 
Pirmā pasaules kara, ir viena 

no centrālajām tēmām Lancmaņa 
glezniecībā.
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Komentārs #2.  
Aktrise Katrīna Griga. 
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Imants Lancmanis. “Pašportrets pie Sējas ozola 2019. gada  
27. septembrī”. 2021. Audekls, eļļa.

PU B L I C I TĀT E S (NOR MU NDS B R A SL IŅŠ) FOTO

Imants Lancmanis. “Klusā daba”. 1969. Audekls, eļļa.
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