
 

17. oktobrī 2019. gadā 7.a klases skolēni 

kopā ar klases audzinātāju un dažiem vecākiem 

apmeklēja Latvijas Leļļu teātri iniciatīvas “Latvijas 

Skolas Soma” ietvaros. Skolēni skatījās Raiņa lugu 

“Zelta zirgs”. 

Režisors Duda Paiva Latvijas Leļļu teātrī 

strādāja pie Raiņa lugas “Zelta zirgs” 

interpretācijas, ko režisora vīzijai atbilstoši 

dramatizēja Matīss Gricmanis. Sapulcināja īpašu 

radošo komandu – scenogrāfu Andri Eglīti, kostīmu 

mākslinieci Vitu Radziņu, komponistu Rihardu 

Zaļupi un gaismu mākslinieci Jūliju.  

Raiņa luga stāsta par jaunāko no trīs brāļiem. Viņa vārds ir Antiņš, vārds, kurš latviešu valodā kļuvis 

par sugas vārdu neizlēmīgumam, neveiklumam un biklumam. Naktī, kad brāļu tēvs nomirst, Antiņu 

apciemo vientuļš nabags, kurš lūdz drēbes. Antiņš viņam atdod visu, kas viņam ir, un pateicībā nabags 

viņam atklāj, kā izsaukt trīs burvju zirgus, kas uznesīs Antiņu stikla kalnā, lai atmodinātu guļošo 

princesi. 

Dudas Paivas “Zelta zirgs” iestudējums Latvijas Leļļu teātrī piedāvā mūsdienīgu skatījumu 

pieaugušajiem skatītājiem. Raiņa luga pirmo reizi iestudēta 1904. gadā un kopš tā laika kļuvusi par 

Latvijas teātra klasiku. Lielākoties iestudēta bērnu auditorijai, jo tās pamatā ir pasaka. Ne mazāk 

saistoši luga stāsta par to, kā ir būt cilvēkam, par sapņiem un cerībām, kuras katrs reiz ir piedzīvojis. 

Paivas uzmanības centrā ir pretmetu dialektika - kā gaisma un tumsa, cerības un nolemtība, valdnieki 

un pārvaldītie. Sacensība par princeses Saulcerītes roku var tikt uzlūkota kā cīņa starp melno un balto, 

kas izrādē pārnesta šaha laukumā. Tā ir nežēlīga spēle, bet vienlaikus galvenais varonis Antiņš nes 

naivu vēstījumu, kas silda sirdis un negaidot apstulbina ar atklātību. 

Paivas stils apvieno laikmetīgo deju un leļļu teātri. Tas ir piedāvājums no jauna paskatīties uz 

Raiņa “Zelta zirgu” un Latvijas kultūru ar atsvešinātu skatījumu, dodot iespēju pārvērtēt Raiņa idejas. 

Kopā ar dramaturgu Matīsu Gricmani un komponistu Rihardu Zaļupi Paiva izveidojis izrādi, kas ļauj 

domāt un vienlaikus izklaidē. Tā nojauc aizspriedumus par leļļu teātri, to vietā piedāvājot lelles kā 

neaizvietojamu teātra ieroci. 

Izrāde tapusi ar Valsts Kultūrkapitāla fonda un LR Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu 

Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros! 

Izrāde saņēmusi GRAND PRIX 31. Starptautiskajā teātru festivālā VALISE (Lomža, Polija) 

25. Starptautiskajā leļļu teātru festivālā “Spotkania” Polijas pilsētā Toruņā izrāde saņēmusi balvu par 

labāko scenogrāfiju. 

Izrāde ieguvusi labākās izrādes statusu 14. Starptautiskajā laikmetīgā leļļu teātra festivālā 

„ImPuls” (Bukareste, Rumānija), savukārt Aleksandrs Jonovs ieguvis festivāla labākā aktiera godu. 

Materiālu sagatavoja 7.a klases skolēni un klases audzinātāja Alla Fedorenkova 


