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Lauku teātris.

Ikgadus uz laukiem notiek apmēram 3000

teātra izrādes, šie skaitļi liecina, ka latviešu

teātra darbības lielākā daļa noris nevis galvas-

pilsētā, bet gan uz laukiem. Tiesa, Rīgas teātri

ar savu repertuāru ir tie, kas dod pārējiem teāt-

riem ierosmi, bet viņos arī meklējamas lauku

teātru negātīvās parādības, un ja lauku teātriem

bieži vien pietrūkst dzīvinošās mākslas un sa-

turīgu lugu, tad tas rodas tāpēc, ka arī cent-

rāliem teātriem viņu trūkst. Teātris līdz šai

baltai dienai nav vēl paspējis simtprocentīgi
ieiet tai jaunā virzienā, kas raksturo latviešu

tautas kultūru šodien, nav spējis izvirzīties

līdz jaunās Latvijas ceļvedim.

Pirms vēsturiskā 15. maija gandrīz katra

partija pagastā, cik nu tās līdzekļi to atļāva,
centās celt savu biedrības namu savām

partijas vajadzībām. Tā radās nevēlama sa-

drumstalotība un, galvenais, namu radās daudz,

bet neviens no tiem nebija savam uzdevumam

piemērots, nelietpratēju roku celti un pārtai-
sīti nami nesniedza apmeklētājiem ērtības, par

skatuvi nemaz nerunājot, tā tika atstāta pil-

nīgi novārtā.

Apstākļiem radikāli mainoties, Kultūras fon-

dam tagad ir iespēja pārraudzīt provinces kul-

tūrālo un saimniecisko organizāciju biedrību

namu skatuves, šīs pārraudzības sekas jau

manāmas, daudzas, par nelietderīgi izbūvētām
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atzītās skatuves pārbūvētas pēc jaunāko laiku

prasībām, daudzas vēl tagad pārbūvē, un drīz

vien varēsim teikt, ka lauku skatuves ir tādas,
kādām tām jābūt. Jāmazina izšķirī-
ba starp lauku un pilsētu ska-

tuvēm. Pilsētas un sasniegumi jā-
nes uz laukiem, kā to Vadonis teicis, tad lauku

intelliģence jutīsies laukiem ciešāk piesaistīta,

jo neviens taču nemeklēs citur to, ko var at-

rast paša mājās.
Var teikt: kādā stāvoklī ir bied-

rības skatuve, tādā stāvoklī ir

arī biedrības kulturālā dzīve.

Izņēmumu nav. Nolaista, neizkopta skatuve

nodod jo spilgtu liecību par neizkoptu biedrības

dzīvi, bet spodra un labi iekārtota skatuve pauž

par svaigām vēsmām un saprātīgiem vadītā-

jiem. Tagad, kur visas zemes kulturālā dzīve

iegājusi jaunā vēsturiskā laikmeta, neviena

biedrība, kas vien pierādījusi darba spējas, ne-

var sūdzēties, ka viņām būtu liegti pabalsti un

norādījumi sabiedriskās dzīves izkopšanā. Kas

ir tie ļaudis, kam jānes atbildība par savas ap-
kārtnes sabiedriskās dzīves izkopšanu? Tā ir

lauku intelliģence ar lauku skolotāju priekš-

galā. Skolotājam ir jāiet tautā un jāturpina
tas kultūras darbs, ko pagājušā gadsimta bei-

gās iesāka viņa priekšteči, tautskolotāji. Lau-

ku skolotājam ir jānes visas savas zināšanas

tautā un jābūt par priekšzīmi. Tad zudīs tas

stāvoklis, kas tagad bieži vien vērojams, ka

skolotāji uzskata par kauna lietu darboties

lauku biedrības teātrī, kaut gan ar savu pie-
redzi un intelliģenci tie būtu šim darbam pie-
mēroti vislabāk.

Raksturojot patreizējo lauku teātri un kā-

dam tam jābūt, jāsaka, ka tas var būt nevis

kautkādu jaunu meklējumu, jaunu teātra
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formu kultivēšanas, īsi sakot eksperimentēša-
nas teātris, bet noteikts satura teātris, atmo-

das ideju un jaunradošas celtniecības teātris.

Formas eksperimenti un jaunu teātrālu iz-

teiksmes līdzekļu meklēšana lai paliek profe-
sionāliem teātriem, kuru rīcībā profesionāli ak-

tieri un režisori — mākslinieciski vadītāji, kas

par kultivētiem eksperimentiem un viņu lietde-

rību nes atbildību. Būtu nepiedodama kļūda,
ja lauku teātru režisors iedomātos arī lauku

teātrī staigāt šādus meklējumu ceļus. No šī

soļa lauku teātra vadītāji noteikti jābrīdina, jo

meklējumu nozīme, lai kāda tā būtu, tā būs

gaužām niecīga un tikai šķietama. Tas neno-

zīmē, ka lauku teātra forma un stils, kuru vē-

lāk apskatīsim plašāk, ir jāuzskata par kautko

noteiktu un negrozāmu, nē, nākotnē arī šinī

laukā būs meklējumi, tiem būs sava vieta, bet

patreiz ar tiem līdzekļiem un tēlotāju mate-

riālu, kādi ir patreizējā lauku teātru

rīcībā, meklējumu ceļš būtu nelietderīgi izšķie-
sta enerģija, ko var izmantot daudz produktī-
vākiem mērķiem. Kā eksperimentēšana ir vi-

sai bīstama teātros, tas ir pierādījies ne tikai

laukos, bet arī dažās pilsētās, kur agrāk bija
savi valsts un pašvaldību pabalstīti profesionāli

teātri, bet kuru vadītāji, pārvērtēdami savas

spējas un zināšanas un ignorējot publikas
mākslas prasības, gribēja tai uztiept kautko

pavisam jaunu un neredzētu, gribēja pārsteigt

publiku ar patapinātiem jaunumiem un piera-
dināt to savas, bieži vien stipri apšaubāmas

gaumes, repertuāram. Protams, rezultāts pa-

rasti arī nelika ilgi uz sevi gaidīt, drīz vien se-

koja publikas atriebība, — teātra neapmeklē-

šana, materiāli zaudējumi par dārgiem insce-

nējumiem un «viesu» honorāriem, parādi un

beigās teātra slēgšana. Latvijas pastāvēšanas
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laikā ir bijuši vairāki gadījumi, kur daži teātru

«mākslinieciski vadītāji» ar «klasisku reper-

tuāru» un izsmalcinātas gaumes lugām ir nolai-

duši dibenā vairākus teātrus. Vienmēr beigu
aina ir bijusi viena un tā pati: teātri parādu
dēļ slēdz, publika paliek bez sava teātra uz il-

gāku laiku, vairāki profesionāli aktieri, kuriem

teātris līdz šim bija eksistences lieta, paliek
bez līguma, bet mākslinieciskais vadītājs ar

nesaprasta ģēnija oreolu ap galvu, dodas uz

citu vietu, kur kādu laiku nepazīts var netrau-

cēts turpināt savus svētīgos teātra pārveidoša-
nas un celšanas darbus, kurus pareizāk būtu

nosaukt par graušanas darbiem. Taisnība gan

prasītu, ka šādi režisori, kuriem netrūkst bra-

vūrīgas uzņēmības un nekaunības, par savu rī-

cību saņemtu, ja ne sodu, tad mazākais tiktu

no teātra izolēti.

Nebūs lieki pakavēties pie lauku teātra vē-

lamā stila un šī stila kultivētāja, kas jau asto-

ņus gadus sekmīgi nes laukiem pilnvērtīgu
teātra mākslu un kultūru. Šis lauku teātra

stila kultivētājs ir Zemnieku Drāmas teātris.

Vairāki ceļojoši teātri mēģināja modināt lauku

publikas interesi modernai dramaturģijai un

moderniem centieniem, bet cieta neveiksmi pēc
neveiksmes. Uzskatīdami lauku teātra apmek-

lētājus līdzvērtīgus pilsētas teātru apmeklētā-

jiem, šiem teātriem lauku iedzīvotāju veselīgās
intereses un prasības bija pavisam svešas, un

neskatoties pat uz to, ka šajos teātros darbo-

jās itin labi spēki, tiem trūka dzīvāka kontak-

ta ar lauku skatītāju. Visi mēģinājumi no-

vērst lauku simpātijas un interesi uz viņiem
svešiem mērķiem un centieniem beidzās ar

fiasko un neieguva atbalsi. Tā nav nejaušība,
ka Zemnieku Drāma ir mūsu lauku teātra stila
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izkopēja un nesēja, šai teātrī ir piesaistīti
mūsu skatuves redzamākie režisori, kuriem

dots gandrīz neierobežots laiks lugu, ansambļa
saspēles un tēlu iestudēšanā. Režisori, kas

paši auguši un mācījušies no mūsu dramatur-

ģijas lielmeistariem — reālistiem — Blauma-

ņa, Saulieša, Brigaderes, kas ar savu mākslu

vispareizāk izpratuši latvju tautas dvēseles

būtību, izveidodami rakstniecībā stilu un skolu,
ko saucam par psīcholoģisko reā-

lismu, ir ietekmējuši arī Zemnieku Drāmas

teātra režisorus. Psīcholoģiskais reālisms ir

valdošais stils, kas izveidojies pa šī teātra aug-

šanas gadiem, kā pareizākais laukiem tuvākais

un saprotamākais. īsumā psīcholoģiskais reā-

lisms izsaka: mums sabiedriski tu-

vu cilvēku rīcību, cīņas, sa-

dursmes un atziņu meklēšanu,

kas izpaužas darbībā, kuras pa-

matā šī cilvēka dvēseles kustī-

bas un pārdzīvojumi, kā sa-

dursmju u.n cīņu attaisnojums,
šis stils atšķirībā no citiem teātra stiliem, na-

turālistikā, ekspresionistiskā v. c. teātru sti-

liem, kurus šeit neapskatīsim telpu trūkuma

dēļ, izpaužas iestudējumā, lugas satura — ko-

dola pasniegšanā.

Kādam jābūt lauku teātru repertuāram? Uz

šo jautājumu var būt tikai vienaatbilde. Lauku

teātra repertuāram jābūt idejiski nā-

ci onāl a m. Paviršībai un vienaldzībai lugu
izvēlē nav vietas. Ir jāpiegriež sevišķa uzma-

nība tam, ko gribam sniegt tūkstošiem un at-

kal tūkstošiem lauku teātru skatītājiem. Kā-

das ir lauku teātru idejiskās prasības no teātra

literātūras, kas tiem jāsniedz laukos, kā pozi-
tīvi audzinošas un paliekošas vērtības? Bieži



vien dzirdēts, ka lauki grib tieši tādas lugas,
kur būtu pārsvarā tīri estētiski, teātrāli ele-

menti, šādu uzskatu attaisno ar to, ka, lūk,

viņi, t. i. lauki katru dienu pazīstot tikai darbu

un viņa smagumu, katram ir kautkādas smagas

problēmas, kas to nomāc, vai tad tāds skatītājs
gribēs arī teātrī redzēt to, par ko viņam jā-
domā augu dienu ikdienišķā dzīvē? Prom no

dzīves, prom no ikdienas rūpēm un raizēm,

prom tīrās mākslas sniegumos un izdomu pa-

saulē! Ar šādām un līdzīgām frāzēm ļaudis,
kas skatās pavirši un greizi uz teātri, grib iz-

skaidrot it kā lauku iedzīvotāju māklas prasī-
bas no teātra, šīs domas ir gaužām maldīgas
un ka tas tā ir, par to pārliecināsies ikviens,
kas papētīs lauku teātru repertuāru pēdējos
gados. Ar gandarījumu jāatzīmē, ka lauku

teātra skatītāja veselīgā mākslas uztvere ne-

būt nav tik samaitāta un vienpusīga, kā dažs

labs domā. Visvairāk izrādīto lugu skaitļi runā

skaidru valodu, izrādās, sevišķi pēdējos gados,
ka lauki visvairāk ir pieprasījuši un apmeklē-

juši tās lugas, kur pārsvarā ir bijis idejiski nā-

cionālais elements. Spriedelējumi un minē-

jumi par lauku cilvēku mākslas gaumi un viņu

prasībām pēc «ikdienības aizmiršanas» v. t. t.

ir aplami. Un tiešām ir bijuši teātri, kā jau
to sākumā minēju, kas par savu uzdevumu stā-

dīja nest laukiem izklaidēšanos un seklu izprie-
cu, šie teātri ir zuduši, ir laiks pazust arī pra-

sībām pēc šo teātru «kultūras». Galvenais

lauku teātrī ir un paliek repertuārs. Reper-
tuāram jābūt izturētam ne tikai profesionā-
lam lauku teātrim, bet arī tiem pašdarbības

pulciņiem, kas dažas reizes gadā sniedz skatī-

tājiem teātra izrādes. Varbūt dažs atmetīs ar

roku un teiks, vai nav vienalga, kādu «stiķi»

izrāda, kad tikai teātris un ir ko paskatīties.
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Ja lauku teātru vadošās personas tā domā, tad

varu teikt, ka šie cilvēki par nožēlošanu vēl

nesaprot teātra audzinātāja lomu. Lauku ska-

tītājs ir daudz iespaidu uzņēmīgāks, nekā pil-
sētas teātra skatītājs, kura pieredze un jūtekļi
straujās dzīves notikumos notrulināti. Steigā

un nevaļā viņam nav laika lugā gūtos iespaidus

pārdomāt, sakopot un saskatīt secinājumu. Ar

lauku skatītāju ir gluži citādi: viņam teātra

izrāde jau pati par sevi ir vesels notikums, uz

kuru tas gatavojas laikus. Un kā gan nē, ja
līdz izrādes vietai ir savi 15 vai 20 kilometri,
ir jāpadomā, kā ziemas salā vai rudens lietū

un dubļos nokļūt līdz biedrības namam. Pil-

sētnieks, turpretim, bieži ieiet teātrī, kā ne-

jaušs garāmgājējs, ierauga, ka ļaudis iet teātra

gaiši apgaismotās durvīs, brīvs vakars ir un

ieiet līdzi. Ja laucinieks jau iepriekš gatavo-
jies uz izrādi, vai tad varam teikt, ka viņam
vienalga, ko tas izrādē redzēs? Kas tā spriež

par lauciniekiem, tie ļoti maldās. Skatītājs, kas

ilgāku laiku priekš izrādes šo izrādi gaida un

gatavojas uz to, ir ideāls teātra ska-

tītājs, kādu varam tikai vēlēties. Teātra

svētākais pienākums ir, lai šis skatītājs neaiz-

ietu mājā tukšā, bet aiznestu līdz patiesu
mākslas pārdzīvojumu un vērtīgas atziņas.
Teātris, savā ziņā, ir dzīves skola, mēs visi gri-
bam mācīties un pamācību, kas mums var no-

derēt mēs labprāt pieņemam. Tādēļ nav vien-

alga, ko mēs šajā dzīves skolā mācāmies. Vai

bieži gadās, ka lauku skatītājs aizbrauc no

teātra ar guvumu ne tikai acij, bet arī sirdij

un prātam? Tādu,gadījumu ir maz, bet tam

jābūt citādi. Teātrim, kā sabiedrī-

bas organizācijai un sintētis-

kam mākslas veidam, cieši sa-

darbojoties ar saviem skatītā-
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jiem, ir jāuzsūc no šiem skatī-

tājiem viņu noskaņojums, atzi-

ņas, mērķi un tieksmes, — un

tad daiļrades pārkausēti, ska-

tuves tēlos ietverti, jāsniedz
saviem skatītājiem atpakaļ, šie

mākslas tēli noteiktā virzienā organizēs lauku

sabiedrības psīchi, viņas centienus, mērķus
v. t. t., kas skatītājā bijuši varbūt miglaini un

neskaidri. Tāds ir teātra audzinātāja uzde-

vums un tādam tam ir jābūt.

Repertuāra izvēlē nekad ne-

vajaga paļauties tikai uz aici-

nātā režisora gaumi vien. Aici-

nāts režisors vienmēr centīsies

iegalvot tādu lugu, ko tas jau
ir kādreiz kautkur vadījis, jo
tad viņam pie iestudēšanas jā-

pieliek mazāk pūles. Biedrību vado-

šām personām katrā ziņā ir jāņem vislielākā

līdzdalība lugas izvēlē, vienaldzībai te nav vie-

tas. Nedrīkst aizmirst arī to, ka teātris nav

izprieca vien un teātrī ļaudis nāk ne tikai iz-

smieties vien. Tādi uzskati ir nepareizi un

nedarīs godu ne biedrību valdes vīriem, ne

teātru vadītājiem. Jāizslēdz no izrādāmo lugu
sarakstiem sēnalas, jo mums vēl ir «rakstnie-

ki», atļaujiet man šo vārdu likt pēdiņās, «rakst-

nieki», kas raksta tikai peļņai, peļņai no

lauku izrādēm. Visām lugām jāiet cauri sie-

tam, lai izbirst pelavas un paliek vērtīgākie
mākslas graudi, ar kuriem apsēt lauku teātru

druvas. Viens no svarīgākiem noteikumiem

pie lugas izvēles ir jāievēro tas, lai lugas
izvēle saskanētu ar trupas spē-
jā m. Nepārvērtējiet savas trupas spējas un

nemēģiniet uzvest uz savas skatuves pasaules

klasiķus, domādami sevī, kas tad tur, ko var

10
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pilsētas teātri, to pašu varam arī mēs. Diem-

žēl tā vis nav un parasti ir tā, ko nevar celt,
to nevar nest. Tā tēlotāju un konsultantu

materiāla, kas ir profesionālo teātru rīcībā,
lauku teātriem nav. Klasiķu parāde lauku ap-

stākļos iestudēta nekad nepanāks cerēto ie-

spaidu, gluži otrādi, bez pareizas laikmeta iz-

pratnes un mēnešiem ilga režijas darba, kla-

siķi skatītājam paliks nesaprasti un lielais

mākslinieciskais iespaids, kas no tiem tiktu

gūts normālos apstākļos, izpaliks. Līdzīgs stā-

voklis ir arī ar operetēm, jeb, kā viņas tagad
vēl sauc par dziesmu spēlēm. Te nu lauku

teātri nopietni jābrīdina nepārvērtēt savus

spēkus. Ir vietas, kur lauki nepiedodami grēko

pret skatītāju un mākslu, ķeroties pie operešu
iestudēšanas. Operetes žanrs, kas jau tā ir

bez kāda nopietnāka satura un turklāt banāls,

sagatavots lauku apstākļos, kur par skolotu

balsu un dejotāju esamību nav ko runāt, re-

zultātā var uzrādīt tikai bēdīgu kopiespaidu.

Operete prasa sevišķu pilnību pat no profesio-
nāla aktiera: tam jāprot dziedāt, dejot, jābūt

spējīgam uz zibeņātrām pārdzīvojumu mai-

ņām, ko prasa lugas gaita. Ja tēlotājam visa

tā trūkst, tad operetes iestudēšana, kas, bla-

kus minot, prasa arī greznus kostīmus un de-

korācijas, būs veltīgi izšķiesti līdzekļi un laiks.

Operešu rakstnieku un komponistu mums pa-

gaidām vēl trūkst un ja arī pārmaiņas dēļ pro-
fesionālie aktieri dažreiz uzņem repertuārā pa

«Vīnes operetei», tad laukiem tādi uzvedumi

katrā ziņā būtu pārstrādājami, kas laukiem,
bez speciālistu rokas nebūs pa plecam. Pašu

biedrību labā ieteicams izvairīties no opere-

tēm, atceroties vecu veco patiesību, kas zinā-

ma ikvienam piedzīvojumu bagātam teātra va-

dītājam, ka ar vienu slikti sagatavotu un ne-



gaumīgu izrāda var atbaidīt publiku no teātra

uz ilgāku laiku. Operetes pašu sagatavotas ir

tikpat kaitīgas, kā to lugu plūdi, ko pakalpīgi

ļaudis uz ātru roku uzraksta un ieteic lauku

skatuvēm kā «viegli uzvedamas».

Lugas izvēlē krīt svarā kāds ļoti svarīgs ap-

stāklis, tas ir, trupas, jeb drāmatiska pulciņa
māksliniecisko spēju līmenis. Ar labu gribu

gandrīz katrs pagasts spētu uzrādīt pulciņu

ļaužu, kas būtu teātri spēlējuši, vai arī kuriem

uz šo mākslu ir spējas un interese. Tomēr

būtu maldīgi visas šīs trupas pielīdzināt kaut

kādam vienam viduslīmenim. Ir trupas, kas

neatlaidīgi darbojas vairākus gadu desmitus un

ir trupas, kas tikai vakar sākušas savu dar-

bību. Šī iemesla dēļ trupu spējas ir ļoti at-

šķirīgas viena no otras. Šo apstākli pilnīgi
aizmirst mūsu lauku drāmas rakstnieki, do-

mādami, ka jo vienkāršāk un prīmitīvāk resp.

sliktāk rakstīs, jo būs labāk pakalpots lauku

teātra lietai. Vienkāršība allaž ir jāsavieno
ar dziļumu, kā to redzam kaut vai pie Blau-

maņa, tikai tad būs kas panākts.
Lauku teātru augšana un turpmākā attīstība

ir jo cieši saistīta ar mūsu drāmatiskās literā-

tūras zemniecības notēlotājiem. Lauku teāt-

ris gaidīt gaida savu rakstnieku! Ko lauku

teātris no viņa prasa? Lai konkrēti atbildētu

uz šo jautājumu, lai vispirms metam skatu

atpakaļ uz mūsu lauku teātra dižāko stūrak-

meni, kā uz paraugu mērogu turpmākam. Lau-

ku dzīvi, zemnieku jūtas un sadursmes Blau-

manis notēlojis vispilnīgāk. Nav lauku bie-

drības, kur viņš nebūtu rādīts. Gan viens otrs

tips un situācija Blaumanim drusku radnie-

cīga Alunānam, tad tomēr notikumus, ko Alu-

nāns risina bez noteiktas psīcholoģiskas moti-

vācijas, operējot tikai ar kailu pamācību, pie
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Blaumaņa vairs nesastopam. Apbrīnojama ir

tā dzelžainā likumība, ar kādu Blaumanis pa-

mato katra sava varoņa dvēseles kustību. Te

Blaumaņa spēks, priekšrocības un nemirstība.

"Viņa nācionālie tipi, ar Indrāna un Roplaiņa
tēviem kā vtisnācionālākiem, tāpat arī citas

viņa psīcholoģisko tipu studijas ikvienam

rakstniekam dos bezgala daudz. Viņa zem-

nieku tipu galerija, kas laikam mainoties nav

mainījusies un dzīvo vēl tagad, gaidīt gaida
savu autoru.

Lai mūsu jaunā drāma sekmīgi varētu augt,
ir jāatsakās rakstniekiem no tām vecām meto-

dēm un no tiem veciem paņēmieniem, kuriem

agrāk varbūt bija savs attaisnojums, bet kas

tagad jau pārdzīvoti. Lai minam tikai kaut

vai lauku un pilsētas ļaužu attiecības, kas kopš
vēsturiskā 15. maija ir grozījušās, jo tika no-

ārdīts partiju un grupu neuzticības un nesati-

cības žogs. Lai tikai ar mazu piemēru to at-

ļauts tuvāk raksturot. Agrāk, notēlojot pilsēt-
nieku un laucinieku attiecības, rakstnieks, pa
lielākai daļai, laucinieku notēloja kā komisku

tipinu, kas pilsētas apstākļos nespēj orientēties,
būdams i neaptēsts, i lētticīgs, viņš ātri vien

nokļūst pilsētas izmantotāju nagos. Starp
vienas valsts pilsētas un lauku iedzīvotājiem

pastāvēja it kā nepārvaramas pretešķības, —

tas viss tagad, kopdarbības laikmetā, liekas kā

pārdzīvots baigs murgs. Bet vilnis veļas atpa-

kaļ, un ja tagad lauku teātra repertuārā re-

dzamas lugas, kur pilsētnieks un laucinieks ir

mainītās lomās, proti, ka pilsētnieks uz lau-

kiem ir komisks, par ko zālē bieži vien pāršalc
smieklu šaltis. Tomēr jāsaka, ka šāda parā-
dība ir pārejoša un nav tipiska. Jaunie rakst-

nieki no šādu lugu rakstīšanas jābrīdina, jo

vispirms jāiegaumē, ka pilsētas un lauki strādā
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vienu darbu, tikai katrs savā vietā un citā-

dākiem darba rīkiem. Tā tad arī viņu attie-

cības jau pašos pamatos ir citādas nekā ag-

rāk. Mācīti agronomi, mērnieki, techniķi,
nākdami no pilsētas, liek savas zināšanas
lauku kalpībā, lai roku rokā ejot kopīgiem
spēkiem cīnītos pret dabu par rītdienas lab-

klājību. Tā lauku teātris var būt, pie labas

gribas, šo lauku un pilsētas ļaužu attiecību

kārtotājs un šīs sadarbības jo ciešu saišu sē-

jējs, kur abpusīgi pienākumi vienam pret otru

nebūtu vis kā slogs, bet savstarpējas sapraša-
nās un draudzības izpaudums.

Pirms beigt lauku teātru repertuāra jautā-

juma apskati, nevaram paiet garām brīvda-

bas izrādēm, kas uz laukiem arvien vairāk sāk

iekarot drošu vietu. Grandiozo pļaujas svētku

mistērijas, strādnieku svētku brīvdabas uzve-

dumi, 15. maija masu svinības, viss tas pamu-

dina arī laukus uz brīvdabas izrāžu rīkošanu.

Diemžēl mūsu drāmatiskā rakstniecība vēl ne-

spēj šīs prasības pilnam apmierināt, jo te

stingri jāpatur vērā, ka ne katra luga, kas do-

māta skatuvei, ir jau piemērota brīvdabas iz-

rādei, šī iemesla dēļ ir jārunā par izrādēm

brīvā dabā un brīvdabas izrādēm. Ikvienu lugu
var izrādīt brīvā dabā, bet tā vēl nebūs brīv-

dabas izrāde. Brīvdabas izrādēm ir savas no-

teiktas prasības un ja tās neievēro, tad, jau
pirmās, vai otrās izrādēs sekos publikas atrie-

bība un nākošās izrādes viņa vairs neapmeklēs.
Pašu spēkiem vien lauku biedrībām te būs

grūti iztikt, tāpēc ieteicams uzaicināt lietpra-
tīgu režisoru, kam brīvdabas inscenējumos ir

jau kādi piedzīvojumi un kas būtu spējīgs lugu,
kas rakstīta skatuvei, pārveidot un papildināt
tā, lai tā atbilstu brīvdabas izrādes prasībām,
ievedot parastos brīvdabas izrāžu elementus
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kā: masu skatus, dziesmas, korus, dejas, jāt-

niekus, pajūgus, v. t. t., atkarībā no apstāk-

ļiem un iespēj amībām.

Ne mazāk svarīgs ir arī lauku teātra reži-

soru jautājums. Bieži vien gadās redzēt šādu

negātīvu parādību: biedrības uzaicina no gal-

vas pilsētas «režisoru», viņš ieteic lugu, ar 3

vai 4 mēģinājumiem to sagatavo, tad paceļ ce-

puri un, saņēmis smuku naudiņu, aizbrauc uz

neredzēšanos. Tā režisorus izvēlēties nedrīkst,
ir jāzina skaidri, ar kādu cilvēku darīšana un

vai tas ir piemērots savam uzdevumam. Pē-

dējos gados ir notikušas dažas pārmaiņas, kas

lauku teātriem šai ziņā nākušas par labu. Ar-

vien lielāks kļūst to darbinieku skaits, kas Rīgā
ieguvuši pamatīgu skatuves izglītību, bet nav

varējuši atrast vietu pie lielākām skatuvēm,

viņi ir spiesti nodoties lauku teātru režijas
darbam. Ir pat gadījumi, kur lauku jaunās

paaudzes pārstāvji mācījušies Rīgā skatuves

skolās tikai ar to nolūku, lai labāk varētu pa-

kalpot vietējai sabiedrībai. Ja mēs nostādām

blakus divus lauku teātra vadītājus — agrāko

vadītāju skolotāju, kas ar lielu rūpību, darba

mīlestību un pašaizliedzību darbojās savā pa-

gasta teātrī un no otras puses — profesionālu
diletantu — režisoru, tad gan jāsaka, ka ag-
rāk lauku teātris bija drošākās rokās. Kādi

režisoru vārdi nav lasīti mūsu preses slejās,
neviens viņus nepazīst un lieta, par kuru vi-

ņiem vismazākā jēga, ir tieši teātris.

Aplūkojot pagājušā gadsimteņa beigu cē-

lienu tuvāk redzam tik spraigu lauku un pil-
sētas intelliģences koncentrēšanos ap teātri,
kādu tagad varam tikai vēlēties. Kas bija mū-

su īsteni pirmie rakstnieki, režisori un aktieri?

Tie bija toreizējās latvju intelliģences rakstu-

rīgākie pārstāvji, — tautskolotāji. Dzimuši
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lauku sētā, baudījuši skolas, viņi savā pagastā

bija garīgās dzīves virzītāji. Viņi dibināja ne-

skaitāmas dziedāšanas biedrības, viņi iestudēja

lugas, paši tās sarakstīja un paši arī spēlēja

līdzi, vervēja aktierus. Vēl tagad uz laukiem

sastopam tos lauku aktierus, kas 25 un

pat 30 gadus nepārtraukti darbojušies ap-

kārtējo biedrību teātros un sasnieguši ievē-

rojami augstu līmeni savos tēlojumos, šie

skatuves veterāni, kuriem ne prātā nevarēja

iešauties, ka ar aktiera profesiju kādreiz kāds

varēs maizi pelnīt, zina stāstīt, ka viņu laikos

teātra izrādēs piedalījās i biedrības priekš-
nieks, i valdes locekļi, pat ārsts un advokāti

nekautrējās sadarboties vienā trupā ar lauku

puišiem un meitām, kas labi ja pāris ziemas

pabijuši skolā. Toreiz lauku teātris bija liels

vienotājs, ap viņu pulcējās visa lauku intelli-

ģence. šai apstāklī tad arī slēpjas tā laika

teātra spēks un sasniegumi.

Tagad, turpretim, uz laukiem redzam dau-

dzās vietās, ka lauku teātrī darbojas tikai jau-

natne, bez kādas plašākas pieredzes, bet lauku

intelliģence no teātra atraujas. Vēl priekš
dažiem gadiem skolotājus, biedrību priekš-

niekus, ierēdniecību, agronomus v. c. bija vel-

tīgi meklēt lauku teātrī. Kur tas tā būtu vēl

tagad, tas uzskatāms par anachronismu un pār-

palikumu no aizmirstībā grimušiem tautas

šķelšanās un šķirošanās laikiem. Toreiz val-

dīja tikai šauras grupu un šķiru intereses, kas

bija naidā ar citām, tādām pat šaurā partiju
lokā ieslēgtām partijnieku interesēm. Skaidrs,
ka tādos apstākļos lauku teātris nevarēja un

nevarēs zelt, ja tautas labākie spēki no teātra

atrausies. Lai darbs lauku biedrī-

bu teātros varētu patiešām labi

veikties ir jāizskauž līdztekus
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trupas. Būs labāk, ja pagastā
būs viena spēcīga trupa nekā

vairākas nīkuļotā jas. Teātru vadītā-

jiem jāprot pulcināt trupā spējīgākie spēki
bez kārtu un stāvokļa izšķirības. Ja ir no-

pietna griba un noteikti mērķi, tad var noturēt

īslaicīgus drāmatiskus kursus, lai lietpratēju
vadībā iepazīstinātu trupas dalībniekus ar

skatuves mākslas pamatprincipiem. Drāma-

tiskā pulciņā jārauga piesaistīt tādi, kam jau
ir kāda jēga par skatuves prasībām. Pats par

sevi saprotams, ka jaunatnes netrūks, bet būtu

ļoti vēlams, ja pulciņā ņemtu dalību arī vecā-

kās paaudzes pārstāvji, tas darbā ienesīs vē-

lamo nopietnību un lielā mērā atvieglos tēlo-

tāju izvēli, jo ne vienmēr gados jauni tēlotāji
būs piemēroti veču un cienīgāku raksturu lo-

mām. Nenoliedzams, ka biedrību teātru va-

dītājiem būs jāpieliek pūles, lai šos ļaudis pie-
saistītu teātrim, bet piesaistīti tie pulciņu ievē-

rojami kuplinās.
Kad attiecīgā luga izraudzīta un atbilst sarī-

kojuma mērķiem un uzdevumiem, tad sākas re-

žisora darbs, — lugas iestudēšana. Lugu ie-

studējumiem jāpiegriež liela vērība. Nedrīkst

tā, kā to kādreiz dara; iedod aktierim lomu un

otrā vai labākā gadījumā trešā vakarā liek

tam uzstāties skatītāju priekšā. Lomas sada-

lot, jāskatās uz lomas izpildītāja piemērotību
un derīgumu. Jūs, lugu iestudētāji — režisori,

pirms sākat iestudējumu, labi un sīki iepazī-
staties un izdomājiet izvedamā darba idejisko
saturu un autora uzrakstītos tēlus. Kad lomas

sadalītas, raksturojiet aktieriem tipus, lai iz-

pildītāji labāk tos saprastu un rastu pareizu

pieeju pie tiem. Mēģinājumi jānotur tik

daudz, kamēr izpildītāji — lomu tēlotāji ir ar

lomām pilnīgā skaidrībā un ir sevī iemiesojuši
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autora zīmētos tēlus un visi šie tēli kļuvuši sa-

vās attiecībās pareizi un noskaidroti, un teksts

vairs nekavē izjūtu un skatuvisko darbību, ti-

kai tad var notikt izrāde.

Lugas režijas darbs ir ļoti atbildīgs un tāpēc
sadalāms sekojošās pakāpēs: 1) Režijas plā-
na izstrādāšana. 2) Lugas nolasīšana drama-

tiskam pulciņam — tēlotājiem. 3) Lomu sada-

līšana. 4) Mēģinājumi. 5) Ģenerālmēģinājumi.
6) Izrāde. Aplūkosim šīs pakāpes tuvāk.

1) Režijas plāna izstrādāšana.

Režisoram pirms lomu sadalīšanas un lugas
iestudēšanas ir jāizstrādā režijas plāns, t. i.

jāpārdomā un jāatzīmē lugas eksemplārā vai

uz atsevišķām lapām skatuves dekorāciju un

butaforijas atrašanās vietas. Ja viss tas, kas

lugā prasīts no dekorātīvā viedokļa, nav atro-

dams, tad jāizdara lietišķi grozījumi. Režijas

eksemplārā jāatzīmē darbīgo personu uznā-

cieni, gājieni un personu atrašanās vietas at-

sevišķos darbības posmos. Tāpat jāpadomā par

atsevišķu tēlotāju kostīmiem un maskām, šis

iepriekšējais režijas darbs vajadzīgs tāpēc, lai

vēlāk, ar tēlotājiem rīkojoties, režisors jau
skaidri varētu katram ierādīt viņa uznācienu,
vietu un stāvokli, kas mēģinājumā meklējoties
būs veltīga laika zaudēšana. Arī lugas atsevi-

šķo vietu strīpošana pieskaitāma pie iepriekš-
veicamiem darbiem. Strīpojumi izdarāmi lietde-

rīgi un tādos gadījumos, ja garās frāzes un

monologi traucē darbību un kad viss būtiskais

pasakāms dažos vārdos. Dialogs, kas nevirza

darbību uz priekšu vai arī kas neintriģē ska-

tītāju, vai arī nenoskaidro tipu savstarpējās

attiecības, nav skatuvisks un viegli ļaujas strī-

poties bez sevišķiem zaudējumiem. Var gadī-
ties arī, ka jāšvītro atsevišķas drāmatiskas vie-

tas, kas nav trupas dalībniekiem pa spējām.
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Arī tās var sprīpot, bet tikai tādā gadījumā,

ja no tam necieš lugas pamatdoma, šos strī-

pojumus vislabākais izdarīt pašā mēģinājuma

laikā, kad režisors pārliecinājies, ka lieta ne-

iet. Ja trupā ir mazāk dalībnieku nekā lugā

minēts, tad jālūko vai nevar kādas lomas ap-

vienot, vai arī vienam tēlotājam dot tēlot divas

lomas. Tikai tad, kad šis darbs ir izdarīts, var

ķerties pie nākošās pakāpes.

2) Lugas nolasīšana tēlotājiem.

Lugas nolasīšana uzskatāma par pirmo mēģi-

nājumu ar tēlotājiem. Nebūs lieki aizrādīt, ka

tā nopietnība, ar kādu šis darbs tiks iesākts,
atstās iespaidu uz visu mēģinājuma gaitu. Lugu
lasīšanu vislabāk izdarīt pašam režisoram, jo
kā viņš lasīs, tā tēlotāji tēlus uztvers un vēlāk

tos atdarinās. Tāpēc lasīšana nav jāuzskata

par mazsvarīgu, it kā tas būtu vienalga, kas

un kā to izdarītu. Nē, lugas lasīšana ir viena

no svarīgākām sastāvdaļām lugas sagatavoša-

nas darbā, un tāpēc nepieciešams, lai režisors

lugu jau vairākkārt būtu iepriekš izlasījis un

lasīta tā, kā viņš to iedomājies un kā tā ska-

nētu no skatuves.

3) Lomu sadalīšana. Gandrīz visur

un vienmēr lomu sadalīšana sagādā režisoriem

vislielākās rūpes un nepatikšanas, jo te jābūt i

iecietībai, i taktam, i lietderības sajūtai. Te re-

žisoram jābūt taisnīgam un neiespaidojamam.

Tēlotāji nāks ar savām prasībām, dažam loma

nebūs pa prātam v. t. t., uz visu to ir jau ie-

priekš jāsagatavojas un te nu režisoram jāpa-
rāda sava personība un autoritāte. Ja režiso-

ram ir šaubas par kāda tēlotāja piemērotību,
vai arī ja viņš tēlotājus nepazīst, tad lomu

sadalīšanu var izvest pēc šāda veida: dod lo-

mas atsevišķas vietas lasīt vairākiem tēlotā-

jiem, no kuriem tad izvēlas piemērotāko un
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labāko. Lomu atņemt kādam un nodot citam

var tikai izņēmuma gadījumos, kad tēlotājs

mēģinājumos izrādās nepiemērots vai arī ja
tas pārkāpj trupas iekšējos noteikumus.

4) Mēģinājumi. Lugas iestudēšana ir

lielākais pārbaudījums pašam režisoram, jo te

parādās viņa darba spējas, lugas izpratne un

izdomas bagātība. Mēģinājumi jāiekārto tā,

lai tie būtu interesanti un tēlotājiem saistīgi,
no tā lielā mērā atkarājas mēģinājumu kārtīga

apmeklēšana. Pirmais mēģinājums pēc lasī-

šanas uzskatāms par aranžējumu, t. i. uznā-

cienu un vietas ierādīšanu tēlotājiem uz ska-

tuves. Tēlotājiem uznācieni un vietas uz ska-

tuves ir jāatzīmē lugas eksemplārā. Uz at-

miņu vien nevar paļauties. Jāraugās uz to, lai

šie uznācieni un vietas tiktu vienādi ievērotas

visos mēģinājumos, tēlotājs no tiem nedrīkst

atkāpties, vai veidot pēc sava prāta. Tēlotāju

patvaļai uz skatuves nav vietas, jo tas tikai

traucētu citu gājienu, stāvokļus un grupēju-
mus. Reiz iemācītus gājienus režisoram nav

ieteicams grozīt, jo tas parasti rada jucekli un

tēlotāju neuzticību režisora spējām. Aizrādī-

jumiem, ko režisors dod tēlotājiem, ir jābūt
labi pārdomātiem, lietišķiem un skaidriem. Ar

to režisoram jāpanāk tas pats, kas diriģentam
simfoniskā orķestrī, viņam jāprot noskaņot
katra atsevišķa balss tā, lai tā nepazustu, lai

skanētu un pārāk «neizlēktu», kas varētu trau-

cēt kopnoskaņojumu. Režisoram ir jābūt pil-
nīgā skaidrībā ar to, ko viņš grib no tēlotāja

panākt. Tikai tad var aizrādīt uz tēlotāja

kļūdām. Ja režisoram pašam nebūs skaidrs,

ko viņš grib panākt, tad viņš nevar prasīt, lai

tēlotājs viņu saprastu. Neskaidri un pretru-

nīgi aizrādījumi var kaitēt vairāk, nekā tad,

ja tos nemaz nedod. Ar katru mēģinājumu re-
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žisoram jācenšas padarīt tēlojamo lomu bagā-

tāku, jāatrod jaunas nianses. Nebūs lieki aiz-

rādīt, ka arī teksts jāmācās un nekad nevajaga

pilnīgi paļauties uz suflieri. Cik mēģinājumus
noturēt vienas lugas iestudējumam? —

Uz to

grūti atbildēt, te daudz kas atkarājas no lugas

izvēles, no tēlotāju spējām un no režisora liet-

pratības. Viens tomēr ir skaidrs, ka mēģinā-

jumu par daudz nekad nevar būt. Ja tēlotāji

negrib nākt uz mēģinājumiem, tad te vaina

meklējama pašā režisorā, kas pienācīgi nav

pratis tēlotājus ieinteresēt kopīgā darbā. Nav

noliedzams, ka trupā var gadīties arī tādi ļau-
dis, kas nākuši tikai izklaidēšanās pēc. Tie tad

arī parasti ir tie, kas nāk ar visādām preten-

zijām, uzstājas pret daudziem mēģinājumiem
un ar neizpildāmām prasībām dezorganizē
darbu. Trupa neko nezaudēs, ja no tādiem

ļaudīm pēc iespējas drīzāk atbrīvosies. Darba

darītājos jāieaudzina nopietnība pret darbu un

atbildības sajūta. Mēģinājumu laikā ir jāaiz-
rāda tēlotājiem, kādos kostīmos tiem būs jāuz-

stājas, lai tie jau laikus varētu parūpēties, kur

un kā tos iegādāt. Tas pats attiecas arī uz

rekvizītēm un dekorācijām. Katram uzvedu-

mam nebūs vajadzīgs pilnīgi jauns skatuves

ietērps, bieži vien varēs izlīdzēties ar atsevišķu
gabalu pagatavošanu. Bet ja nu tomēr ska-

tuvei nepieciešamas jaunas dekorācijas, gadī-

jumā, ja tādu viņai nemaz nav, tad šis darbs,
kuram lemts kalpot ilgus gadus, jāuztic nevis

pašmāju «daiļkrāsotājam», kaut arī tas iznāktu

lētāk, bet sava aroda speciālistam, māksli-

niekam ar stāžu, vai arī Mākslas akadēmijas

piedzīvojušam absolventam. Man, braukājot

pa laukiem, ir nācies redzēt pat tādu kurio-

zumu, ka ar eļļas krāsām gleznotas dekorā-

cijas, kas nekad nav pielaižams. Apdāvinātu
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dekoratoru netrūkst ne no jaunās paaudzes, ne

no vecās. Biedrībām, kuru rīcībā

atrodas skatuves, visieteicamā-

kais būtu dibināt īpašu deko-

rāciju un skatuves fondu. Fon-

dā varētu ieplūst nodevas par

skatuves un dekorāciju lietoša-

nu. Tā ātri vien rastos kapitāls

dekorāciju un skatuves iekār-

tas papildināšanai.
Lai izrādāmo gabalu padarītu interesantu

situācijās un spēlē, tad nepieciešams skatuvi

izkārtot, un lielu atvieglojumu te režisoram

dos skatuves podesti, kas zināmu skatuves daļu
paaugstinās. Vēl koncentrētāku skatuves lau-

kumu varēs panākt, apgaismojot viņu ar pro-

žektora palīdzību, šādi palīglīdzekļi dos uz-

vedumam daudz jauna un interesanta. Pro-

žektoru maksa nav liela un tos iespējams iegā-
dāties ikvienai lielākai skatuvei.

5) Ģenerālmēģinājumi. Kad luga
ir jau samēģināta, un kad līdz izrādei atliek

vēl tikai viens vai vairāki ģenerālmēģinājumi,
kuriem jābūt tādiem pat, kā izrādei, ar visiem

dekorāciju pārbūvēm un gaismām.

Sagatavojot vēsturiskus uzvedumus, katrā ziņā
ieteicams noturēt vairākus ģenerālmēģināju-

mus, vispirms ar kostīmiem un rekvizītēm, lai

tēlotāji pie tiem pierastu jau laikus un tikai

tad pēdējo mēģinājumu noturēt kā izrādi. Iz-

rādes dienā ģenerālmēģinājumu noturēt nav

ieteicams, jo tā garīgā piepūle, kas tēlotājiem
šai mēģinājumā ir bijusi jāpārdzīvo var slikti

atsaukties uz izrādes gaitu.

6) Izrāde. Izrādes dienā tēlotājiem jau
laikus jāsapulcējas izrādes vietā, lai paspētu

nogrimēties, vai arī, ja grimē režisors, lai tas

viņus paspētu visus nogrimēt. Pirms izrādes
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režisoram ieteicams īsā uzrunā tēlotājiem vēl

teikt dažus vārdus par viņu darbu nozīmi un

pieliktām pūlēm, kas atstās nomierinošu ie-

spaidu uz tēlotāju varbūtējo satraukumu, kāds

parasti ir pirms izrādes. Jāpiezīmē, ka šis

skatuviskais satraukums līdz zināmai robežai

šādos gadījumos jāuzskata par normālu parā-
dību, kas var izrādes gaitai nevis kaitēt, kā

to parasti domā, bet var radīt zināmu pacilā-
tu noskaņojumu, kas var labvēlīgi atsaukties

uz izrādi. Izrādes laikā režisoram jābūt aiz

kulisēm un uzmanīgi jāseko izrādes gaitai.
Jauni aizrādījumi, kas grozītu iepriekšējos, ne-

kādā gadījumā nav pielaižami. Režisoram ar

savu klātbūtni un atgādinājumiem jādara viss,
lai tēlotāji būtu vēlamā garastāvoklī. Pēc iz-

rādes ieteicamas pārrunas ar trupu par lugas
uzvedumu un kļūdām, kas pieradinās tēlotājus

pie nepieciešamās paškritikas.

Beidzot, lai atļauts vēl reizi griezties pie
lauku intelliģences ar aicinājumu: «Lauku

inteliģence, met pie malas ve-

cos pārdzīvotos aizspriedumus,

apvienojies bez profesiju un

stāvokļa izšķirības un izkop
lauku teātri, lai tas būtu tautas

atmodas laikmeta un Vadoņa

cienīgs.

Drapērijas.
Bieži gadās, ka, noskatoties lauku izrādē, re-

dzam dažādu dekorāciju savārstījumus, kas

atstāj uz skatītājiem negātīvu iespaidu. No

tā cieš pati izrāde, kaut arī tēlotāji spīdoši
veiktu savas lomas, bēdīgais aizmugures fons
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katram, daudz maz intelliģentam skatītājam,

bojā vajadzīgo labo iespaidu, kā arī audzi-

nošā nozīmē neizkopj gaumi.

Ļoti daudz tiktu darīts skatuves ietērpa uz-

labošanā, ierīkojot drapērijas.

Drapērijas, kā viens no lielākiem palīglīdzek-

ļiem, būtu nepieciešamas visām skatuvēm.

Rūpīgi visu pārspriežot un lietišķi rīkojoties,
tas nebūtu pārāk dārgs prieks.

Rodas jautājums, no kādas drēbes drapē-

rijas gatavojamas, un kādā krāsā tās krāso-

jamas. Atkarībā no materiāliem līdzekļiem, ir

dažādas iespējamības. Lauku skatuvēm labā-

kais kokvilnas audums. Var lietot arī audeklu,
vai sliktākā gadījumā nebalinātu audeklu. Ne-

balinātam audeklam jābūt tomēr biezāka au-

duma, lai apgaismotais skatuves dibens plāns
nebūtu cauri redzams.

Rūpīgi apejoties ar drapērijām, tās lietojas

ļoti ilgi, tādēļ drēbes izvēlē nevajadzētu rēķi-
nāties ar dažu desmitu latu starpību. Drapē-

rijas krāsojot vai pērkot jāizvairās no spilg-
tām tīrām krāsām, jo skatuves apgaismojumā

spilgtās krāsas ir traucējošas kā dekorācijām,
tā arī aktieru spēlei.

leteicamākās krāsas būtu: pelēki zila, kura

var būt vairākās variācijās, no tumšāki līdz

gaišāki zilam vai pelēkam tonim.

lespaidīgi izskatās brūnas, violeti pelēkas un

pelēkas drapērijas. Minētās krāsas pieņem
visādu gaismu kombinējumus.

Zaļas un sarkanas drapērijas, kaut arī labi

izskatās, tomēr dažos apgaismojumos rada ne-

tīras un nenoteiktas krāsas iespaidu. Kokvil-

nas audumus var dabūt jau krāsotus dažādos

toņos. Turpretī audekli jākrāso, un visdro-

šākais krāsotavā, lai drapēriju gabali nebūtu

plankumaini, kā tas mājas kārtībā krāsojot



var gadīties. Pirms drapēriju iegādāšanās jā-

pārdomā piemērotākais iekāršanas veids, kāds,
kā mēs vēlāk redzēsim, var būt divējāds, kā

arī jāveic nepieciešamie priekšdarbi.

Vispirms jāierīko skatuves abos sānos kuli-

ses. Tās vajadzīgas, lai nosegtu skatuves

priekšplānā sānus. Var gatavot vai nu plāk-

snes, vai stabus, vai pat vairāku stabu kombi-

nējumus, atkarībā no skatuves platuma un dzi-

ļuma.

Mazākām skatuvītēm var iztikt ar finiera

plāksni, kuras platums svārstītos starp 70—

120 cm.

ZīmNo.1.2,3.

Plāksnes augstums atkarīgs no skatuves

mutes augstuma.

Plāksnes augšgals jāgatavo ar paceltu slī-

pumu uz skatuves iekšpusi, lai sānu rindās

sēdošie skatītāji neredzētu pāri kulisei.

Kulises uznaglojamas uz stipriem koka rām-

jiem. Plāksnes novietojot labākais slīpums ir

45°, izejot no skatuves mutes līnijas (zīm. 1).
Labi izskatās arī šķautnaini stabi (zīm. 2).

Visos gadījumos kulises jānovieto ar tādu

aprēķinu, lai priekškars brīvi ietu starp kulisi

un skatuves mutes malu.
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Ja skatuves platums un dziļums atļauj, var

būvēt divu stabu kombināciju (zīm. 3.).
Viss stabs nav jāgatavo, pietiek tikai ar di-

vām plāksnēm, šie stabi vai plāksnes jākrāso
ne pārāk spilgtās krāsās, lai netraucētu deko-

rācijām.

Labākais, ja stabus pie katra lielāka inscenē-

juma atsvaidzina, pieskaņo piemērotā krāsā

dekorācijām.
Pie kulišu nostiprināšanas jāievēro, lai tās

būtu stabilas. Ja kulises nostiprinātas, vai

atzīmētas viņu atrašanās vietas, var viegli ap-

rēķināt vajadzīgo drapēriju daudzumu, Dra-

pēriju iekāršanas veidi lielajās skatuvēs ļoti
dažāda.

Gandrīz katrs lielāks teātris atradis savam

stilam piemērotāko drapēriju iekārtojumu.

Šeit minēšu tikai divus veidus, kas lauku

skatuvēm vairāk piemēroti, dzelzs loku un

rāmju kārtojumā.

Ja skatuvei zemi griesti, un drapērijas būtu

jāliek līdz pašiem griestiem, ļoti ērti izpalī-
dzēties ar dzelzs lokiem.

četrus dzelzs stieņus, apmēram 1 collu res-

nus saliec vajadzīgā līkumā, un stieņu uz aug-

šu paceltos galus vai nu iedzen griestos vai ci-

tādi piestiprina. Stieņi nostiprināmi katrā

skatuves pusē pa divi, pretējos virzienos, viens

aiz otra (zīm. 4.).

Sānu drapērijas augšmalā iešuj dzelzs āķus.
Lai pastiprinātu drēbes izturību, āķu vietās

uzšuj tās pašas drēbes vai plānas ādas ielā-

pus.

Tādējādi sagatavotas tās uzkar uz nostipri-

nātajiem dzelzs lokiem, ļaujot) drēbei brīvi

krokoties; tādēļ arī drēbei jābūt stipri platākai

par loka garumu.
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Āķus ieteicams piešūt, lai drapērijas va-

rētu ērti un viegli noņemt.

Lielās dibensplāna drapērijas jānostiprina

taisni, rīkojoties šādā veidā: divas resnākas,
taisnas latas sanaglo pēc zīm. 5. parauga. La-

tas abos galos iestiprina pa divi āķi. Pie šiem

āķiem piestiprina divas stiepules, pie kam vie-

nā galā iesien stiepuļu vilcējus, šie stiepuļu
vilcēji pastiprina stiepuļu stingrumu. Tad uz

katras stiepules uzkar drapēriju gabalu tā,

lai, tos kopā savelkot, gabali nedaudz pārsegtu

ZīmNo.4

viens otru. Griestu nosegšanas drapērijas jā-

uznaglo uz koka latas un jānostiprina lokiem

priekšpusē. Lielākās, dziļākās skatuvēs, ar

augstiem griestiem, ieteicams drapērijas kārt

rāmju kārtojumā.

Latu sastiprinājumi pagatavojami tādā

pašā veidā, kā jau minēto loku kārtojumā, ti-

kai ar to starpību, ka šeit ņemamas pa vienai

stiepulei uz katras latas, izņemot lielo drapē-

riju, kurai tāpat vajadzīgas divas stiepules.

Uz visām šīm stiepulēm karamas sānu no-

segšanas drapērijas, kuras iesienamas nolai-



stās virvēs, kas iet caur četriem griestos ie-

grieztiem skrituļiem (zīm. 6.). Caur pirmo
un otro skrituli izvelkamas visas trīs virves;

ZīmNo.5

caur trešo divas un ceturto viena virve

(zīm. 7.). Brīvos trīs galus, norēgulējot latu

sastiprinājumu, horizontāli atsien pie īpašām

ZīmNo.6

atsēju vietām (zīm. 8.). Visām atsēju vietām

jābūt vienā pusē, lai neaizkavētu skatuves

pārbūvi.

ZīmNo.7

Pie latas pienaglotās griestu nosegšanas dra-

pērijas tāpat iekar caur skrituļiem.
Šāds iekārtojums atļauj rēgulēt griestu un

sānu drapēriju stāvokli.
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Mazākām skatuvēm, ar zemiem griestiem,
griestu noseguma drapērijas rēgulēt nevarēs.

Tās piestiprināmas pie griestiem nekustošā

veidā.

ZīmNo.8

Drapēriju augstumu nosaka zāles pirmā rin-

dā sēdošā skatītāja acs līnija (zīm. 9.).

ZīmNo.9

Pirmā drapērija jāuzvelk skatuves mutes

augstumā, pārējās var būt drusku augstākas.
Sānu drapērijas platumu nosaka zāles malē-

jos sēdekļos sēdošā skatītāja acs līnija

(zīm. 10.).
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Ar sānu drapērijām, kā tas zīmējumā re-

dzams, jāsašaurina skatuves mutes platums,
katrā pusē par 30—60 cm.

Dziļākām skatuvēm sānu drapērijas jāņem

3—4, seklākām mazāk. Kroku tiesai jāņem
katrs gabals apm. pusi garāks par nomērīto.

Arī griestu noseguma drapērijām jāuzlaiž
kroku tiesa.

ZīmNo.10

leteicams neskopoties drapēriju drēbes pirk-

šanā, jo uz skatītāju atstāj nepatīkamu iespai-

du, ja pa kulīšu starpu redz staigājam tēlotā-

jus, vai arī tur saliktās dekorācijas.

Drapēriju atstarpes atkarīgas no skatuves

dziļuma. Vēlams tomēr izvairīties no cetur-

tās kārtas, kurai jau jābūt visu skatuves

dibensplāna sedzošai drapērijai. Aiz šīs lielās,
visu skatuvi sedzošās drapērijas, jāatstāj daži

metri brīvas telpas. Kur skatuve dziļāka, brī-

vais laukums var būt lielāks, bet tad ietei-

cams iestiprināt vēl vienu šauro rāmi, jo ļoti
bieži nāk priekšā gadījumi, kur tas būs īstā

vietā.
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Priekškars.

Bieži grūtības sagādā arī priekškars. Da-

žās skatuvēs tas cēliena vai lugas noslēgumā
visādi niķojas. Ir gadījies redzēt, ka beigu
ainā «mirušam» aktierim jāceļas augšā un

kopā ar «noskumušiem pakaļpalicējiem» jā-
noslēdz izrāde, pašiem aizvelkot priekškaru.

Tamlīdzīgi gadījumi notiek ne reti. Lai no

tiem izvairītos, priekškara ierīce jāierīko tā,

lai uz to varētu droši paļauties.
Kā populārākais un praktiskākais veids ir

atvilkšana uz sāniem.

Šinī gadījumā, skatuves iekšpusē, 30—50

cm virs skatuves mutes malas piestiprina sa-

naglotas latas, tādas pat kā zīm. 5. redzamas.

Latas, kā arī stiepules, jāņem gan resnākas,

ZīmNo.11

jo tām nāksies izturēt lielāku svaru, nekā pie

drapērijām. Bez uzstieptām stiepulēm latas

abos galos piestiprināmi skrituļi (bloki); vienā

galā viens gulošs un otrā divi stāvoši

(zīm. 11.). Abiem pēdējiem skrituļiem jābūt
vienā galā taisni pret abām stiepulēm, bet

gulošajam otrā galā starp stiepulēm.

Skrituļi (bloki) dabūjami katra dzelzs pre-

ču tirgotavā.
Priekškara drēbes katrai pusei, augšmalā,

piešujami riņķi, un katra puse uzverama uz

savas stiepules, bet tāpat kā pie drapērijām,
drēbe jāuzlaiž, lai, priekškaru aizvelkot, abas

puses nedaudz pārsegtu viena otru.
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Var arī riņķus iepriekš uzvērt uz stiepulēm,
tad tās stingri novilkt, un priekškaru šūt jau

pie piestiprinātu stiepuļu riņķiem, šādi rīko-

joties, priekškars pasargāts no notraipīšanas
ar putekļiem, kuri celsies latas piestiprinot

jau ar uzvērtu priekškaru.
Tad ņem skrituļiem piemērotu virvi un vie-

nu virves galu piestiprina priekškara augš-
stūrim vidū. No stūra velk virvi caur stā-

vošo skrituli uz pretējā galā esošo gulošo skri-

tuli. Tālāk virves ceļš iet uz grīdu.
Ja zem grīdas ir neliela brīva telpa, grīdā

izurbj divus caurumus tādos pat atstatumos,
kā augšā stāvie skrituļi. Zem grīdas novieto

svaru skrituli, kura diametrs atbilst abu aug-

šējo skrituļu atstarpei. Tad izvelk virvi pa
vienu caurumu, apņem svara skrituli, un pa
otru grīdas caurumu izvelk uz augšu caur vēl

brīvo augšējo skrituli, tad uz vidu, kur abus

virves galus stingri savelkot sasien.

Zem grīdas esošajam skritulim piesien sva-

ru, lai tas, karājoties virvē, turētu to vajadzīgā

stingrumā. Kā svaru var izlietāt šķautnainu
dzelzs vai ķetas lējuma gabalu (zīm. 12.).

Vēlams skrituļa svaru ierobežot koka rām-

jos, pēdējos attiecīgi piestiprinot zem grīdas,

lai pie priekškara aizvilkšanas vai atvilkšanas

tas nesvaidītos. Ja zem grīdas nav iespējams
novietot svara skrituli, to nostiprina virs grī-
das.

Vēl atliek savilkt priekškara puses pamīšus,

augšstūrus piestiprināt pie virves un priekš-
kars ierīkots.

Lai priekškaru velkot izvairītos no traucē-

jošā trokšņa, stiepules un riņķus vēlams labi

ieeļot. Beztrokšņa priekškara atvilkšanai lie-

tā arī riņķu vietā skrituļus, bet to pierīkošana
bez lietpratēja nebūs iespējama.
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Šis nu būtu piemērotākais un arī parocīgā-
kais priekškara atvilkšanas veids.

Vēl uz ļoti daudzām lauku skatuvēm lietā

uzritināmos vai arī vienkārši uzvelkamos

priekškarus, šādi priekškari neatbilst moder-

nām prasībām un arī neatstāj patīkamu ie-

spaidu nedz lugu sākot, nedz to beidzot. Sevi-

šķi traucējoši nobružātie uzritināmie priekš-
kari, ar bezgaumīgi gleznotām drēbju gubām,

Zīm No.12

zeltītām virvēm un altāriem, vai mums svešo

kolonnu gleznojumiem. Būtu ļoti vēlams tā-

dus priekškarus pārmainīt pret ērtajiem un

parocīgajiem sānu etvelkaj amiem priekška-
riem.

Pilnīgāka iespaida dēļ no tās pašas drēbes,

apm. 50 cm līdz 1 metram platu gabalu, iedra-

pējot, pienaglo vai nu augšā pie sienas, vai arī
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piestiprina pie latas un tad piekar virs priekš-

kara, tādējādi noslēpjot velkamās ierīces dar-

bību.

Drēbe priekškaram jāizvēlas biezāka, sma-

gāka. Tā kā skaidras vilnas audums ir dārgs,
var iztikt ar pusvilnas vai arī kokvilnas au-

dumu.

ZīmNo.13

Izvēloties krāsu, priekšroka dodama ne pā-
rāk spilgtiem toņiem. Prikškara tonis ne-

drīkst būt arī gaišs.
Priekškarus mēdz izrotāt dažādiem rak-

stiem, tos uzšujot uz auduma. Izrakstot priekš-

karu, tas jāizstiepj uz grīdas un ar krītu jāsa-

ZīmNo.14

dala izvēlētais ornāments. Kā materiālu orna-

mentiem var ņemt dažādus audumus, vislabāk

zatinu, kuru ta,d pēc ornāmenta izgriež un uz-

šuj ar krītu apzīmētās vietās. Tā rīkojoties
ornāments nekad nebūs greizs.

šādus rakstus mēdz likt vai nu gar priekš-
kara apakšējo malu vien, vai arī kombinējot



klāt vidus malas. Vidus malu ornamentam

tad jābūt daudz sīkākam un mazākam.

Pievestos zīmējumos redzami divi priekš-
kara izšūšanas paraugi (zīm. 13., 14.).

Podesti.

Uz zemākām, kā arī uz dziļākām skatuvēm,
lai aktieru spēle un kustības un sevišķi gru-

pu skati labāk izceltos, mēdz likt podestus.
Podestus sagrupē atkarībā no katra insce-

nējuma prasībām, sadalot skatuvi vairākos

paaugstinātos plānos, paceļot spēles vietu vai

nu skatuves dibenā, vienā vai abās malās.

ZīmNo.15

Gatavojot podestus, jāņem vērā, lai, tos no-

jaucot un novietojot, -tie aizņemtu pēc iespē-

jas mazāk telpas. Samērā ar skatuves lielumu

jāizvēlas arī podestu lielums un daudzums.

Pie podestu pagatavošanas jāievēro, lai pie
salikšanas un izjaukšanas nenodarbinātu vai-

rāk kā divus cilvēkus. Podestu veidi jāizvē-
lās tādi, lai ar viņiem varētu izveidot pēc ie-

spējas vairākas variācijas.
Šeit minēšu kā parocīgākos jau praksē pār-

baudītos veidus (zīm. 15.).
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Šķautnainos podestus, ar lielumu 4X6 pē-

das, to pašu dalot uz pusi, dabūjam 2 trīsstūru

podestus. šo trīsstūru garākās malas būtu

par pamatu pusriņķim, kura rādijs lai tomēr

nav lielāks par 2—3 pēdām. Kas attiecas uz

podestu augstumu, tas jāņem visiem pode-
stiem vienāds, 1 pēda.

Daudzumu aprēķinot, jāņem vērā, ka ar vi-

siem podestiem, kuri ir šķautnaini, jāsedz %
skatuves. Trīsstūra un pusriņķa podesti jā-
gatavo no katra pa divi.

Vēl nepieciešama 4 pēdu plata podestu rin-

da skatuves platumā, ar 2 pēdu lielu augstu-
mu. Podestu garums paliek tas pats — 6 pēdas.

Pie komplicētāko podestu uzbūves ļoti daudz

darba atvieglos 2 podesti; 4X6 pēdas, ar aug-

stumu 4 pēdas.
Bez minētiem podestiem pagatavojamas vēl

kāpītes, 1 pēdu platas, 6 pēdas garas un y%

pēdu augstas, kuras segtu podestu rindu ska-

tuves platumā, un tādas pašas 4 pēdu garas

arī skatuves platuma garumā.
No šīm kāpītēm un podestiem, viņus grupē-

jot, iaspējams dabūt visādus veidojumus un

variācijas.
Podesti jāgatavo no atsevišķiem attiecīga

lieluma rāmīšiem, kurus tad saeņģo. Katra

rāmīša vidū jābūt pa šķērskokam. Tad no

I—V/2 collīgiem spundētiem dēļiem pagatavo
šo rāmju nosegas, kuras ieliek izplēstajos sa-

eņģotos rāmjos. Nosegām šķērsām, apakšējā
malā, pasit 2 šķērskokus, kuru galus ielaiž

šim nolūkam rāmjos iekaltās vietās (zīm. 16.).

Šķērskokam un iekalumu vietām visiem po-
destiem jābūt vienādos mēros, lai podestu no-

segus varētu pielietāt visiem šķautnainiem

rāmjiem.
Trīsstūra un pusriņķa podesti jātaisa neiz-
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jaucami, tāpat arī kāpītes. šiem podestiem
visi sāni apsitami ar finieri, šķautnainajiem

podestiem apsitamas tikai divas, no zāles re-

dzamās, malas.

ZīmNo.16

Pēc Mētāšanas podestu nosegas noceļamas,
un rāmji eņģu vietās saliecami. Tādējādi no-

vietojot, tie aizņems ļoti maz telpas.
Podesti krāsojami pelēkā vai brūnā krāsā.

Atsevišķiem inscenējumiem podestus var pār-

krāsot dekorācijām piemērotā tonī. Krāsoja-

mas, bez šaubām, tikai no publikas redzamās

malas.

Veidojot no podestiem kalnus, nogāzes vai

krastus, tos pārklāj ar audeklu, kura krāsu

pieskaņo dekorācijām.

Būvējot stāvas nogāzes vai kalnus, pa ku-

rām tēlotājiem jāstaigā, skatītāju pusi no-

sedz ar kalna vai nogāzes dekorāciju gabalu

tā, lai skatītājs panāktu iespaidu, it kā tēlo-

tājs patiesi kāptu šai kalnā.

Podestu pieīietāšanas iespējas ir ļoti pla-

šas, un katrs lugas veidotājs, režisors, pode-
stus sagrupēs pēc katrreizējas vajadzības.

Lai izvairītos no podestu klaudzēšanas,

apakšējos rāmju stūros pasit vai nu gumijas

gabalus, vai salocītu drēbi.

Lielākas podestu būves labi nostiprināmas,
lai izbēgtu no varbūtējiem nelaimes gadīju-
miem.



Dekorācijas.
Skatuves dekorācijas tiek gatavotas no au-

dekla, finiera vai papes. Virsma mākslinieci-

ski apgleznota izrādāmai lugai atbilstošā vēr-

tējumā. Tādēļ pie pagatavošanas nepiecie-
šams dekorātora - mākslinieka darbs un pa-

doms. Tas sevišķi sakāms par gluži jaunu
lugas dekorātīvo ietērpu.

Bet ne ikreiz būs līdzekļi gleznot jaunas de-

korācijas. Bieži gadās, ka jau krājumā eso-

šām dekorācijām trūkst tikai dažu gabalu, lai

varētu sniegt izvēlēto lugu. Tādos gadījumos

jāizlīdzas pašiem vietējiem skatuves darbinie-

kiem, kuriem netrūkst labas gaumes un dru-

sku zīmēt prasmes. Tiem, galvenokārt, do-

māti šie aizrādījumi.

Lai atvietotu dekorāciju sastādīšanu un

izvairītos no nevajadzīgās pārcilāšanas un

pārvietošanas, pagatavojams makets.

Makets — maza mēroga pilnīgs skatuves at-

darinājums, kura lielumu pieņem attiecīgā mē-

rogā, izejot no esošas skatuves lieluma. Ma-

keta pagatavošana ļoti vienkārša. Sasit no la-

tām koka rāmīti, šo rāmīti pārsit ar finiera

plāksni. Rāmīša priekšpusē piesit finiera

plāksni ar skatuves mutes izgriezumu. Deko-

rāciju un drapēriju piestiprināšanai maketā,
sīki atzīmējot visus uz skatuves esošos stāvo-

kļus, iestiprina koka rāmīšus, pēc attiecīgās
skatuves parauga (zīm. 170. leliekot maketā

no papes pagatavotos drapēriju un dekorāciju

gabalus, dabūjam pilnīgu skatuves iespaidu
samazinātā mērogā.

Tāpat izgatavojami, izgriežot no papes un

izkrāsojot, visi jau esošie dekorāciju gabali
un podesti, pēdējos izzāģējot no koka dēlīšiem.
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Jaunu lugu iestudējot, piemēro tai esošās

dekorācijas, sastādot tās maketā. Jaunos de-

korāciju gabalus, kuri būtu vajadzīgi kā pa-

pildinājums, izgriež no papes, apglezno un arī

iestiprina maketā. Tā viegli noskaidrot, kas

vēl jāgatavo no jauna klāt, un kā izskatīsies

iestudējamās lugas jaunais dekorātīvais ie-

tērps. Ar maketa palīdzību rīkojoties, atkrīt

lielās pūles ar normālā lieluma dekorāciju

pāreilāšanu, kā arī pēdējās tiek stipri saudzē-

tas.

ZīmNo.17

Maketā uzgleznotās dekorācijas priekš da-

bīgā skatuves formāta loti viegli pagatavot
ar palielināmo rāmīti, kura lielumu ņem lie-

lākā prospekta apmērā, tai pašā mērogā, kā

gatavots makets.

lepriekš minētam, ar finiera plāksni pārsi-

stajam maketa rāmītim piestiprina ar eņģī-
tēm otru rāmīti tādā pašā lielumā, tikai bez

finiera plāksnes. Šo rāmīti sadala ar tievām

stiepulēm vai diegu kvadrātos. Katrs kva-

drāts dabīgā lielumā līdzināsies kvadrāta me-

trim (zīm. 18.).

Gatavojamo dekorāciju gabalu uzliek uz dē-

līša, uzlaižot rāmīti ar kvadrātiņiem. Tā da-

būsim zināt kvadr. metros gleznojamā dekorā-

ciju gabala lielumu.

Skatuvei gleznojamos dekorāciju gabalus,

ņemot finieri vai audeklu, arī sadala kvadrā-



tos, metra lielumā. Katrā kvadrātā iezīmē uz

palielināmā dēlīša kvadrātiņa redzamo dabīgā
lielumā un tad izglezno.

ZīmNo.18

šādā veidā viegli pārvest uz audekla vai fi-

niera pareizās attiecības. Tādēļ rāmītis ļoti
rūpīgi un precīzi gatavojams.

Dekorāciju gleznošana.

Dekorācijas tiek gleznotas ar līmes krāsām,
krāsvielu pulveri sajaucot ar līmes ūdeni. Ci-

tas krāsas, kā eļļas, lakas, v. t. t., dekorācijām
nevar pielietāt.

Esmu redzējis, dažās vietās, veselu meža

komplektu, gleznotu ar dārgajām eļļas krā-

sām. Gleznotājs nezinātājs domājis ar to pa-

nākt dekorācijām ilgāku mūžu, bet savos ap-

rēķinos stipri vīlies. Krāsa saplaisājusi un

lielais vairums jau paspējis nobirt. Arī pie

apgaismošanas prospekta atspīd visas skatu-

ves spuldzes, un grūti saskatīt, kas tur do-

māts gleznot. Pārkrāsot šādu, ar eļļas krā-

sām gleznotu audekli, arī vairs nevar, jo lī-

mes krāsu tas vairs netur. Tā nezinātāja labo
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nodomu vietā audekls padarīts galīgi nelietā-

jams.
Gleznošanai ar līmes krāsām vajadzīgs

daudz amata rīku, ja darbu grib pienācīgi
veikt.

Liela uzmanība jāpiegriež sareņu iegādāša-
nai. Vislabākais ir baltu saru sarenes. Lielu

laukumu noklāšanai lietā borsteles

(zīm. 19.-A). leklāšanai āža ragu (zīm. 19.-B),
un izgleznošanai 2—3 dažāda platuma plaka-
nās sarenes, no 5—12 cm (zīm. 19. C, D). Sī-

kākai apstrādāšanai var lietāt mazākās sare-

nes, vai nu apaļās, vai plakanās (zīm. 19.-E).

ZīmNo.19

Visas sarenes, izņemot pašas mazākās, ie-

stiprināmas apm. 80 cm garos kātos, lai glez-

nojot nebūtu jāliecas, kas manāmi atvieglina
darbu.

Krāsu maisīšanai un toņu sastādīšanai labi

metalla trauki, jo māla trauki plīstot var sa-

gādāt lielas rūpes.
Metalla traukiem ieteicams piestiprināt līk-

stes nešanai. Pašu trauku lielums var būt da-
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žāds, sākot no viena Litra līdz piecu vai sešu

litru tilpumam.
Paotēšanai (gruntēšanai) vai lielāku lau-

kumu ieklāšanai jālietā vai nu spaiņi, vai citi

trauki ar lielāku tilpumu.

Dekorācijas zīmējamas ar ogli. Šim nolū-

kam pagatavojams ogles turētājs, arī garā
kātā (zīm. 19-G).

Nepareizu līniju izdzēšanai 4oti noderīgas
ne visai garā kātā iestiprinātas linu lupatu
strēmeles. (Zīm. 19-F.)

Saņemot aiz kāta, sit pa nepareizo līniju
līdz tā izzūd.

ZīmNo.20

Taisnu līniju vilkšanai un mērīšanai paga-

tavojamas līnijāls, 2—3 metru garš, ar iedalī-

tiem mēriem. Līnijāla vidū ierīkojams roktu-

ris tā, lai vienā pusē to varētu pieliekt pie lī-

nijāla (zīm. 20-A).
Taisnu stūru zīmēšanai jālietā taisnleņķa

trīsstūris, kura viena mala ir līdz 3 metri gara,

bet otra 11/* metru (zīm. 20-B).
Krāsu maisīšanai, trauku novietošanai, kā

arī toņu meklēšanai, izgatavojama palete.

Jāpagatavo lielāka koka kaste, uz četriem

ritentiņiem, lai viegli būtu to pārvietot. Kaste
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izsitama ar skārdu un sadalāma vairākos no-

dalījumos, šīs kastes lielums l 1 XIV2
metra, augstums 15 cm (zīm. 21). Sīkākie no-

dalījumi jāpagatavo piemēroti krāsu trauku ie-

likšanai. Ņemot sagatavotās krāsas no sīkā-

ZīmNo.21

kiem nodalījumiem, un lielākajā nodalījumā
tās maisot, meklējam vajadzīgos toņus.

šādu kasti bīdot no viena dekorāciju gabala

pie otra, aiztaupa daudz laika, kas rastos atse-

višķus krāsu traukus pārnesot.

ZīmNo.22

Trīs līdz piecu trauku pārnešanai var paga-

tavot atsevišķu kastīti, kas iestiprināma divos

kātos ar rokturi, pie kuriem ierīko sareņu tu-

rētājus. Arī šīs kastītes izsitamas ar skārdu,
lai pārpilējušās krāsas nesūktos cauri uz deko-

rācijām (zīm. 22).
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Līmes vārīšanai vajadzīgi divi dažāda til-

puma trauki, pie kam mazākais iestiprināms

lielākajā, kurš pildīts ar ūdeni, lai līme nepie-

degtu.
Līmes traukam jābūt diezgan liela tilpuma,

lai līme nebūtu pārāk bieži jāvāra. Pa visu

gleznošanas laiku izkausētā līme jātur karsta,
lai nebūtu jāpārtrauc darbs ar tās sildīšanu.

Krāsu pulverus sajaucot ar līmes ūdeni, mai-

sījums nedrīkst būt ne par biezu, ne par šķid-
ru. lemērktu sareni paceļot, tam vijoties jā-
tek uz leju.

Līmes daļas procentu grūti noteikt, tas atka-

rājas no apgleznojamā materiāla, kā arī no pa-

šas krāsas. Gandrīz katrā gadījumā ir vaja-

dzīgi piedzīvojumi un prakse. Izlīdzēties var,

ja sagatavoto krāsu uztriepj uz papīra strēme-

les, kuru siltā vietā nožāvē. Ja tā, pieskaro-
ties, neatstāj uz pirkstiem plankumus, tad krā-

sošanai derīga.

Stipri jāuzmanās, lai krāsas pulverim līmes

ūdens netiktu pieliets par daudz. Tad krāsa

nožūstot nepieņem vajadzīgo toni, bet paliek

stipri tumšāka un spīd, citiem vārdiem sakot —

pārlīmējas. Šādi krāsotas dekorācijas nav iz-

turīgas un no audekla lobās nost.

Vēl mēdz līmes ūdenim pieliet glicerīnu, apm.

uz kilograma līmes dažus desmitus gramus

glicerīna, ar to panākot lielāku ellastību.

Audeklu un finiera paotēšanai (iegruntēša-

nai) lietā krīta un līmes maisījumu, tāpat ie-

priekš pārbaudot, un pēc paotēšanas tumšākās

vietās par jaunu pārklājot.

Gleznojot uz papes, papīra vai labāka bez-

zaraina finiera, paotēšana nav vajadzīga.

Daži krāsu pulveri, kas grūtāk maisāmi, kā

piem. melnais, sarkanie, dzeltenais un citi, vis-
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pirms jāiemaisa līmes ūdenī biezā masā. Ja

sausu krāsu daļu vairs neredz, lej pēc vajadzī-
bas klāt ūdeni vai arī līmes ūdeni.

Katra atsevišķā krāsa jāgatavo tikai vien-

reizējai Mētāšanai paredzamais daudzums, jo
atšķaidināta krāsa bojājas, un, ilgāku laiku

stāvot, izplata nepatīkamu smaku. Tāpēc arī

pēc Mētāšanas izskalojami visi krāsu trauki un

sarenes. Sarenes rūpīgi jāizmazgā ūdenī, tās

labi izpurinot, un pēc tam, gulošā stāvoklī no-

vietojot, ļauj žūt. Stāvus uz sariem likt ne-

drīkst; jo tad sari salīkst.

Dekorāciju gleznošanai vajadzīgas sausas,

siltas telpas. Vēsās telpās krāsa plankumaini
nožūst.

Vislabāk dekorācijas gleznot pie elektriskas

gaismas, lai pareizāk uztvertu vakara apgais-

mojumam vajadzīgos toņus.

Pie dekorāciju gleznošanas sevišķi jāņem
vērā, ka vajadzīgais tonis jāņem apm. 3 reizes

tumšāks, jo krāsa nožūstot paliek stipri gai-

šāka.

Par pašiem krāsu pulveriem jāsaka, ka tie

ir dažāda labuma. Tādēļ ieteicams tos iegā-
dāties lielākās un labākās firmās.

Krāsu pulveru toņi ir dažādi. Tā kā lielākā

daļa pulveru ir grūti sajaucami ar līmes ūde-

ni, uzskaitīšu šeit tikai dekorācijām Mētājamos,

viegli sajaucamos un parastākos pulverus.

Dzeltenie:

Kaļķu dzeltenais.

Kaļķu oranžais.

Ockers (gaišais).
Terra die Siena (dedzinātais).
Teātra dzeltenais vai Ūniversāldzeltenais.
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Sarkanie:

Zignālsarkanais.
Cinobers.

Berlīnes sarkanais.

Kaļķu sarkanais.

Kraprozā.

Angļu sarkanais.

Umbra.

Zilie:

Parīzes zilais (parastais).
Teātra zilais.

Ultramarīns.

Violētais.

Zaļie:
Dekorāciju zaļais (gaišais).

„ „
(tumšais).

„ H (vidējais).
Kaļķu zaļais.

Melnie:

Kvēpi, Holandes.

Vārnu melnais.

Minerālmelnais.

Baltie:

Cinka baltais.

Krīts.

Dažas no šīm krāsām ir samērā dārgas. Tās

ieteicams lietāt pēc iespējas mazāk. Paotējot
un lielākus laukumus ieklājot, jālietā krīts, jo
cinka baltums ir daudz dārgāks. To lietā ti-

kai tādās vietās, kur vajadzīgs spilgts baltums,

piem. mēbelēm, kolonnām v. t. t.

Daudzos gadījumos minētās krāsas var lie-

tāt arī tīrā veidā, tās nemaisot kopā ar citām

krāsām, vai arī maisot visdažādākās toņu va-

riācijās.
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Gleznojot ir plaša izdevība pierādīt savas

spējas un gaumi, krāsas saskaņojot vai kont-

rastējot, šeit grāmatas nevar dot nekādus no-

teiktus likumus, var dot tikai aizrādījumus.
Viss atkarājas no gaumes un prakses. Ir da-

žas krāsas, kuras, maisot, iznāk netīrs, tumšs

tonis, piem. sarkanu ar zaļu, oranžu ar zilu.

Neskaidro toņu dēļ tās jāizvairās kopā jaukt.

Ja glezno uz audekla, tas rūpīgi izstiepjams
uz grīdas un ar papes naglām, apm. 30—40 cm

vienu no otras, pienaglojams.

Nagliņas iesitamas tā, lai pēc uzgleznošanas
tās atkal viegli varētu izvilkt.

Paotējot, jācenšas krāsas vienmērīgi ieklāt,
izvairoties no biezākiem krāsu triepumiem.
Kad ieklāj ums nožuvis, ar taisnleņķa trīsstūri

atzīmē taisnu stūri, no kura tad izejot, visu au-

dekla gabalu sadala kvadrāta metros, šajos
kvadrātos tad pārzīmē maketa rāmīša kvadrā-

tiņos redzamās zīmējuma līnijas.

Lai gleznojot nezustu ogles zīmējums, pār
uzvilktām līnijām jāpārvelk vājš analīna krā-

sas šķīdinājums. šis šķīdinājums nekādā ziņā
nedrīkst būt stiprs, jo tad viņš plūdīs cauri

krāsai un būs redzams. lezīmējot mēdz lietāt

zaļu, zilu vai sarkanu analīna krāsu, atkarībā

no gleznojamās dekorācijas koptoņa.

Tikai tad, kad analīnkrāsa iežuvusi, var ķer-
ties pie izgleznošanas. Vispirms jāieklāj lielie

laukumi, kurus pēc to nožūšanas izstrādā sī-

kāk. Vispār, jaunu krāsojumu izdarīt tikai

tad, kad iepriekšējais jau puslīdz apžuvis.
Katrai nākošai apgleznojamai kārtai līmes

procents var būt mazāks. Ja lietā stiprāku,
krāsa sāk lobīties nost vai lūzt.

Gleznojot uz finiera, vajadzīgais dekorāciju

gabals vispirms jāuzzīmē un tad jāizzāģē. Kad
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tas uznaglots uz rāmja, tad tikai sākt to glez-
not, jo, gatavojot rāmi, uzgleznotā virspuse bo-

jājas.

Audekla prospektus gleznojot, iespējams iz-

mantot abas puses, šinī gadījumā arī abas

puses jāpaotē, pēc tās vienu pēc otras apglezno.

Gleznojot, par apakšējo malu jāņem tā, ku-

rai otrā puse ir augšmala. Tādi uzgleznotus

prospektus ērti mainīt.

Dekorāciju nostiprināšana.

Dekorācijas nostiprina vai nu ar at-

balsta kokiem, iekarot tās virvēs, vai ari sasie-

not atsevišķos gabalus. Dekorāciju nostipri-
nāšana ar siešanu tiek visvairāk pielietāta
istabu kā arī vairāku gabalu sastiprināšanā,
kuriem jābūt cieši vienam pie otra.

Atsevišķu dekorāciju nostiprināšanai lietā

atbalsta kokus, kuriem ieslīpi nozāģētie gali

apsisti ar skārda stīpām.

Abos galos izurbj caurumiņus, caur kuriem

ieurbj bori dekorācijas rāmī, līdz bora roktura

gals atmetas pret atbalsta koka malu.

Katram dekorācijas gabalam jālietā divi at-

balsta koki katrs savā pusē, lai izbēgtu no to

kustēšanās.

Tāpat iegriežami dekorācijas gabala apak-

šējā malā katrā pusē pa borim.

Bori speciāli šim nolūkam gatavoti dabūja-
mi gandrīz katrā lielākā dzelzs preču veikalā.

Praksē pierādījies, ka, lietājot borus, pārbū-

ves veicas daudz ātrāk kā ar naglošanu un

mazāk bojā dekorācijas.
Skatuves pārbūvētajiem jāievēro, ka caur

plāno priekškaru skatītājiem katrs mazākais
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troksnītis dzirdams. Tādēļ pārbūves laikā jā-
izvairās no katra lieka trokšņa.

Dekorācijas gabalus ar šauru apakšējo malu

nostiprina, lietājot koka leņķīšus (zīm. 23).
Istabas gabalu sastiprināšanai otrā pusē

katram rāmim malās piesit īsus šķērskociņus
un ar dekorācijas gabala augšmalā piestiprinā-
tām virvēm, aizkabinot tās aiz šķērsīšiem, kru-

steniski sasien un bez tam vēl visus sasietos

gabalus nostiprina ar atbalsta kokiem.

ZīmNo.23

Podestiem pieslietos dekorāciju gabalus pie
tiem piegriež ar urbjiem. Audekla iekaramām

dekorācijām apakšējā malā jābūt latai, caur

kuru tās pieborē pie grīdas.
Ja uz skatuves audekla dekorācijas tēlotā-

jam stipri jāuzmanās, lai tās neskārtu, jo de-

korāciju kustēšanās atstāj skatītājos nepatī-

kamu iespaidu.
Visas izrādes dienā vajadzīgās dekorācijas

sakārtojamas pa cēlieniem vai ainām skatuves
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malas vajadzīgā kārtībā, lai neaizkavētu pār-
būvi tās meklējot.

Galvenokārt jāgriež vērība, lai uz skatuves

būtu vislielākā kārtība un tīrība, tā dekorāci-

jas uzglabāsies ilgi un aiztaupīsi es lieki izde-

vumi.

Dekorāciju plānošana.

Gleznotājs rada darbus brīvi no savas izjū-

tas, bez kaut kādiem ierobežojumiem, turpre-
tim skatuves gleznotājam-dekorātoram jārē-

ķinājas ar daudzām un dažādām prasībām.

Vispirms jau skatuves techniskās iespējas.
Tām pievienojas financiālais stāvoklis. Pats

galvenais — jāseko rakstnieka-lugas autora

domai, papildinot viņa darbu ar redzamo, ska-

tuves ārējo ietērpu. Jābūt ciešā kontaktā arī

ar režisoru, kopēji visu pārliekot un pārdomā-
jot, visas iespējas izmantojot, lai varētu skatī-

tājiem sniegt gatavu, labi izvestu darbu.

Dekoratora māksla nedrīkst ierobežoties no

stila prasībām, bet katrreizējā vajadzība ir

galvenais. Visi sīkie detaļi jāatmet, paturot
tikai svarīgāko.

Aizvedot skatītāju ledus valstī, mūža mežos,

troņu zālēs un neizsmeļamā pasaku valstī, ska-

tuves gleznotājam jāpierāda ne tikai bagāta

fantāzija, bet arī fantāzijas takts, zināšanas

un izkopta gaume.

Izstrādājot skatuves plānu, kopā ar režisoru

jāatzīmē visi iespējāmie gājieni, durvju, logu

vietas, podesti, mājas, koki, krūmi un citi ne-

pieciešamie dekorāciju gabali. Tikai tad var

ķerties pie kopplāna izvešanas.

Lai pašu spēkiem varētu veikt nepieciešamo

dekorāciju piegleznošanu, dekorāciju gabali jā-
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izvēlas pēc iespējas mazāk un galvenokārt sānu

daļās, ja vien spēles darbība to atļauj.
Seklām skatuvēm, kurām gludas dibens sie-

nas, tās var izmantot kā dibens prospektu, no-

krāsojot gaišā zili-pelēkā krāsā. Šāds krāso-

jums pie katra jauna iestudējuma būs ļoti no-

derīgs. Pelēki-zilā krāsa pieņem visus gais-

mas toņus. Attiecīgi apgaismojot, varam pa-

nākt skaistas zilas, sārtas vai dzeltenas debess

krāsas. Istabas skatos apgaismojot piemērotā
tonī dibensplānu, dabūjam otras telpas iespa-
du. Ir neskaitāmi gadījumi, kur šis pelēki-zi-
lais sienas krāsojums noderīgs.

Dziļām un augstām skatuvēm šī zili-pelēkā
sienas prospekta vietā var likt riņķa prospek-
tu. Uzlikšanas veids ļoti vienkāršs. Uz grī-

das izstiepto, tādā pašā zili-pelēkā tonī nokrā-

soto, audekla gabalu uztin uz vajadzīgā aug-

stuma garas latas, šo tinumu stāvus attin un

augšmalu piestiprina pie koka vai dzelzs lo-

kiem. Pēc tam apakšmalu nostiepj un pienag-
lo pie grīdas.

Riņķa prospektam lielākas priekšrocības
nekā parastajam. To ļoti viegli var apgaismot
un nav jārūpējas par dibensplāna sānu noseg-

šanu.

Atstatums,no riņķa prospekta līdz skatuves

dibenssienai, jāatstāj tāds pats, viena metra

platumā, kā pie parastā prospekta.

Būvējot uz visām skatuvēm tik nepiecie-
šamo lauku pagalmu, izejam no šī zili-pelēkā

krāsojuma, atstājot to debesu vietā.

Varam radīt arī lielas tāles, tās uzgleznojot

uz atsevišķa rāmja un novietojot prospektam

priekšpusē.
Sānus aizvietojam ar nepieciešamiem eku

gleznojumiem. Vienā pusē liekam klēti, otrā —

dzīvojamo ēku. Kā lauku pagalmos parasts,
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tās tiek ierobežotas ar sētu, skatuves vidū at-

stājot vārtiņus.
Vēl varam novietot kādus krūmus un kokus,

un pagalma skats sastādīts ar ļoti maz gaba-
liem (zīm. 24).

ZīmNo.24

Pēc uzmestā skatuves plāna, vispirms to pa-

gatavojot maketā un atrodot par apmierinošu,

ķeramies pie dekorāciju izvešanas uz skatuves.

Tukšākās sānu vietas aizpildām, pievelkot

drapērijas.
Esmu daudzās vietās novērojis, ka lauku

māju lieveņus taisa ļoti stabilus, no masīviem

stabiem, pat ar visu jumtu, šeit var iztikt ar

daudz vienkāršākiem paņēmieniem.



Uz finiera rāmja uzglezno lieveņa priekš-

pusi, ar vienu vai diviem stabiem. Aizmugurē
aizliek otru gabalu, kurš saistās kopā ar pašu

māju. Šādu sabūvējumu uzceļ uz podesta, pie-
liekot kāpītes, vai veidotu akmens slieksni, un

būs pilnīga lieveņa illūzija (zīm. 25).

ZīmNo.25

Ja pašu spēkiem jāgatavo istaba, ļoti viegli
izlīdzēties drapērijām. Pievedīšu šeit trīs pie-
mērus.

Pirmā gadījumā istaba gleznota uz pros-

pekta. Sāni nosegti drapērijām. Ja vidū va-

jadzīgi durvis vai logi, tos izgatavo divos atse-
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Višķos rāmjos, vienā stabilā, otrā veramā. Pie

stabilā rāmja pienaglo prospektā izgrieztās

durvju vai logu malas. Veramo rāmi, pārvilk-
tu ar drēbi un izkrāsotu durvju vai logu veidā,

ar eņģēm piestiprina pie stabilā rāmja. Rāmji

nostiprināmi pie grīdas (zīm. 26).

ZīmNo.26

Otrā gadījumā, uz mazākām skatuvītēm,
istabu var uzgleznot uz divām plāksnēm, kuras

stūra salikumā sastiprina kopā. Abas malas

nostiprina atbalsta kokiem (zīm. 27). šinī ga-

ZīmNo.27
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dījumā griestus var nerādīt, bet to vietā no-

laist griestu nosegas (sofites), vienu vai vai-

rākas, skatoties pēc vajadzības.
Trešā gadījumā, uz lielākām skatuvēm, lai

plāksnes nebūtu jāgatavo pārāk lielos apmē-

ros, tās var papildināt ar papildu gabaliem
(zīm. 28).

Nosedzot sānus drapērijām un novietojot uz

skatuves nepieciešamās mēbeles un priekšme-
tus, dabūjam glītu istabas skatu.

Gleznojot atsevišķus kokus, jāiepazīstas ar

to raksturu, izceļot vai nu lapu, vai arī lapot-
nes formu.

ZīmNo.28

Lapotni un stumbrus var gatavot atsevišķi.
Stumbri attiecīgi jāizglezno uz finiera, bet la-

potne uz audekla, pagatavojot to iekaramā

veidā. Tādējādi šie dekorāciju gabali nebūs

smagi un grūti pārvietojami.
Meža, kā arī dārza skatos, lai izceltu lapotni,

to var gleznot uz audekla un iekārt pāri visai

skatuvei, atvietojot griestu nosegšanas drapē-
rijas.

Darbā iedziļinoties, katrs lauku skatuves

darbinieks pats atradīs dažādus sīkos skatuves

izdaiļošanas veidus.
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Cik vien iespējams jācenšas dot katrai jau-
nai lugai piemērots jauns ietērps. Tāpat kā

neatkārtojas lugas saturs, tāpat arī dekorāci-

jām jāmeklē jauni paņēmieni un veidojumi.

Dekorācijas gleznojot un skatuvi iekārtojot
nekad nevajaga aizmirst, ka galvenā loma pie-
der aktierim tēlotājam. Tādēļ jāizvairās kā

no pārāk spilgtiem toņiem, tā arī no visa tē-

lotāju traucējošā.

Skatuves apgaismošana.
Ar gaismas palīdzību varam izcelt vai mazi-

nāt dekorāciju grupējumus. Neviens, pat la-

bākais, dekorātīvais ietērps neatstās pienācīgi
labu iespaidu, ja netiks pareizi izgaismots.

Arī šinī ziņā uz lauku skatuvēm tiek daudz

grēkots, bet šeit galvenokārt vainojams attie-

cīgu gaismas aparātu trūkums, kā arī telpiska
neiespēja viņu ierīkošanai.

Ņemot vērā pareizas apgaismošanas lielo

nozīmi, kur vien tas būtu iespējams, tā jāierīko

pēc labākās sirdsapziņas.
Jā līdzekļi atļauj, jāiegādājas vairāki lieli

prožektori. Tiem jābūt kā uz skatuves, tā arī

ārpus tās uz augšā speciāli celtiem tiltiem. Var

izlīdzēties arī, ja skatuves abās pusēs ierīkojam

kulises, aiz kurām novietojam vajadzīgos apa-
rātus, vēlams katrā pusē pa divi aparāti.

Prožektoru novietošana ārpus skatuves ne-

pieciešama tādēļ, lai uz tēlotājiem nekristu

gaisma no augšas vien, bet arī tieši pretim, labi

izgaismojot sejas, lai vaibstu spēle neietu zu-

dībā. Nepieciešamības gadījumā lielos dārgos

prožektorus var ar diezgan labiem panāku-
miem atvietot pašu gatavotie rupori, kā arī si-

lītes.
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Gatavojot jālietā spožais skārds, lai kopā ar

atspīdumu panāktu spēcīgāku gaismas plū-
dumu.

Jāgatavo divi cilindra veidīgi salodējumi,
viens iekavas iestiprināšanai, otrs spuldzei, ku-

rus pēc tam ar tā paša spožā skārda ripu sa-

vieno.

ZīmNo.29

Pirms gatavošanas jāņem vērā spuldzes lie-

lums, lai tā brīvi ieliekama ruporā.

Vaļējos galus, no kuriem vienu aizlodē ar

attiecīga lieluma ripiņu, kurā pēc tam iestip-
rina iekavu un otrā pielodējam plāksni ar at-

liektām malām, kurās no vienas, vaļā atstātās

puses, var iebāzt želatīna rāmīti un ērti mai-

nīt dažādas gaismas noskaņas (zīm. 29.). Lai

rupors pārāk nesakaistu, apmēram pret spuldzi
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ierīkojam divus līdz trīs ventilācijas caurumus,

kur izplūst sakarsētam gaisam.
Lai pa šiem caurumiem neizplūstu gaisma,

tos noslēdzam ar vāciņiem, kā zīmējumā
redzams.

Silītes pagatavošana daudz vienkāršāka, to

var lietot tik pat labi, kā dekorāciju apgai-

smošanai, tā arī tēlotāju.
No apmēram 2—3 cm bieza dēļa izzāģējam

divus vienādus pusriņķa veidīgus gabalus, ku-

rus pievienojam ar spožā skārda plati, kuras

malas atliecam, lai pār tām varētu ērti bīdīt

krāsu rāmīti.

ZīmNo.30

Galos koku vietas var atvietot arī ar skārdu,

šādā silītē galos iestiprina iekavas, kuras var

likt kā vienā, tā arī abos galos, tad, protams,
silīte būs jātaisa garāka (zīm. 30). Ventilā-

cijai, tāpat, kā pie rupora, sānos ierīkojam
vairākus caurumiņus.

Kas attiecas uz želatīna rāmīšiem, tad tie

jāpagatavo pēc iespējas vairāki, lai būtu lielāka

iespēja gaismai dot vairākus notonējumus un

lai tie vienmēr būtu krājumā. Gatavo no tā

paša spožā skārda, saliecot vajadzīgā garumā

plāksnītes un salodējot tās stūros kopā. Vienu

rāmīša galu atstāj vaļā, lai pa to varētu iestumt

želatīna gabalu.
Lai karstumā želatīns neizliektos, rāmīša

abās pusēs pielodē vairākas stiepules (zīm. 31).
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šie minētie divi apgaismošanas ķermeņu vei-

di, ja vien viņu ir pietiekoši daudz, ar labiem

panākumiem lauku skatuvēs atvietos dārgos
lēcu prožektorus.

želatīnu ieteicams iegādāties to katras krā-

sas pa loksnei, lai vienas krāsas želatīnu va-

rētu ielikt vairākos rāmīšos.

Nepieciešamās krāsas jāmin; zils, sarkans,
dzeltēns un zaļš. Bez jau minētām vēl dabū-

jamas violetas, gaiši un tumši zilas, tāpat arī

vairākās variācijās dzeltēnie, sarkanie un zaļie
želatīni, kuri nebūtu tik nepieciešami. Saplī-
sušos želatīnus viegli salīmēt, saslapinot lī-

mējamās vietas ar etiķa skābi.

ZīmNo.31

Vietās, kurās jau būtu zofītes un grīdas

rampas izbalējušās vai nelakotās spuldzes jā-
lako. Vispirms ar spirta palīdzību tās labi jā-

notīra, lai uz tām vairs neredzētu vecā lako-

jumā pēdas.
Lai lakošana ātrāk veiktos, spuldzes iesien

aukliņā, kuru nostiepj pāri skatuvei. Laka

jāielej traukā, kurā tad auklā iesietās spul-
dzes iegremdē. Tādējādi tās lakotas jātur
iesietas līdz nožūst.

Lakojot, jālieto tikai divas krāsas, zila un

sarkana, ar tādu aprēķinu, lai no visām spul-
dzēm 2/

4
paliktu baltas */« sarkanas un

Ij
4

zilas.

Liels palīgs skatuves gaismas veidošanai reo-

stāts. Ar reostāta palīdzību varam gaismu
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satumsināt vai arī neuzkrītoši dot jau esošam

skatuves apgaismojumam citu nokrāsu.

Reostāta ierīkošana katram skatuves apgai-
smojumam liels un nepieciešams palīgs, ar kuru

varētu lepoties katra lauku skatuve.

Lielajās skatuvēs lieto vēl ļoti daudz citus

gaismas aparātus, piem., prospektu apgai-

smošanai, tā saucamos horizontus, kurus pie-

stiprina vai nu augšā, vai apakšā pie pro-

spekta.
Minams vēl projekcijas aparāts, ar kuru var

radīt ļoti daudz gaismas efektu, kā kustošus

mākoņus, viļņus, lietu, sniegu, dūmus un t. t.

Ar projekcijas aparāta palīdzību iespējams

prospektā radīt pat uz stikla gleznotas ainas,
ko diezgan plašā mērā pielieto Dailes teātris.

Skatuves šauro telpu, kā arī lielā strāvas

patēriņa dēļ ne visās lauku skatuvēs projekci-

jas aparāta ierīkošana iespējama. Apgaismo-
šanu ierīkojot, katrā ziņā jāaicina talkā Rīgas
vai provinces teātru apgaismotāji-speciālisti.

Nepietiek, ja ievelk vadus ar dažādiem kon-

taktiem vai slēdzējiem, kur prožektorus vai ci-

tus apgaismošanas ķermeņus pieslēgt, bet visi

ieslēdzēji jāapvieno vienā vietā, lai varētu ērti

rēgulēt dažādas gaismas maiņas.
Tikai speciālists šajā arodā varēs noskaidrot

vietējos apstākļus, sniegt norādījumus, kā arī

izvest nepieciešamos jauninājumus.

Skatuviska imitēšana.

Daudzi skatuves technikas brīnumi, kas re-

dzēti uz Rīgas lielajām skatuvēm, vēl līdz šim

laikam mazajām skatuvēm ir ciets rieksts. Bez

šaubām, nebūs iespējams visus tos atdarināt,
tas prasītu milzīgus līdzekļus, komplicētu ap-



gaismošanas un mašinēriju ierīci, tādēļ pieve-
dīšu šeit tikai tādus imitēšanas veidus, kurus

ir iespējams izvest uz lauku skatuvēm.

Daudzās lugās nāk priekšā zibens un pēr-
kona dārdi. Kur elektriska apgaismošana, zi-

bens iespaidu viegli var panākt, vairākkārt

strāvu spēji ieslēdzot un izslēdzot. Lai dabūtu

dažādas zibens gaismas nokrāsas, spul-
dzei aizliekami priekšā rāmīši ar sārtu vai

zilu krāsu. Mainot šos krāsainos rāmīšus, da-

būjam tuvāka un tālāka zibens iespaidu. Ja

zibens vajadzīgs sevišķi spēcīgs, ieslēdz pilnīgi
baltu gaismu. Tādam zibenim sekojošs pēr-

kona grāviens dod stipru efektu. Pērkona

dārdus panāk vai nu rībinot bungas, trīcinot

finiera plāksni, vai kustinot virvēs iekārtu

skārda plāksni.

Pa visu zibeņošanas laiku, lai zibens spējāk

izceltos, pārējās skatuves spuldzes jāpavājina,
vai arī dažas pavisam jāizslēdz.

Vēja atdarināšanai jāpagatavo speciāla vēja
mašīna. Tā sastāv no divām koka ripām, no-

stiprinātām uz kopējas ass, ar rokturi vienā

galā. šīs ripas savā starpā jāsavieno ar apm.

80—90 centimetru gariem, un 10 cm platiem

trīsstūrveidīgiem dēlīšiem, kuru asajiem galiem
nedaudz jāpārsedz ripas malas, šāds sastip-

rinājums jānovieto uz koka kājām, lai tas va-

rētu brīvi griezties. Pāri pārsedz apm. 70 cm

platu zīda vai satina drēbes gabalu, kura vienā

galā piestiprina svaru, ļaujot tam brīvi noka-

rāties gar vienu mašīnas sānu, bet otru galu

pienaglo pie koka kāju šķērskoka. Griežot vēja
mašīnas ripas, virzienā pret piestiprinātās drē-

bes pusi, ātrāk vai lēnāk, dabūjam dažāda stip-

ruma vēja šņākoņu (zīm. 32).
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Krusas un lietus iespaidu panākam, uzberot

uz bungām zirņus vai skrotis, tos ripinot pa

bungu virsmu.

Komplicētāku ierīci prasīs mēness atspogu-
ļošanās ūdenī.

Prospektā gleznotais ūdens līmenis jāizgriež
un izgriezuma vieta jāaizlīmē ar plānu, bet

biezi austu baltu drēbes gabalu. Aizliekot aiz-

mugures pusē spuldzes, lai tās spīdētu caur

drēbi dabūjam mirdzošu laukumu, Lai pa-

nāktu ūdens iespaidu, šo laukumu, pie aizmu-

ZīmNo.32

gures apgaismojuma, ar vāju zila un zaļa ana-

līna krāsas šķīdinājumu apglezno, dodot pēc

vajadzības viļņus, atspīdumu vai mierīgu ūdens

līmeni.

Pēc tam pagatavo 3 četrstūrīgus koka rām-

jus, pēdu lielākus, mērot no visām ūdens lī-

meņa izgriezuma malām. Šos rāmjus pārstiepj

ar tādu pašu drēbi, kā jau izgriezuma vietā,
to pārklājot ar tīru līmes ūdeni. Kad pārklā-

jums nožuvis, drēbē izgriež iegarenus cauru-

mus, vai nu horizontāli, vai arī drusku ieslīpi,
šo rāmju aizmugurē novietojama kaste ar segtu

dibenu, kurai iekšējās malās ierīkojamas elek-

triskās spuldzes. Lai pavairotu spuldžu gai-

smu, kastes dibenu var izlīmēt ar sudraba pa-



pīru vai izsist ar spožu skārdu. Kastes vienā

vai otrā augšstūrī piesit latas gabalu, pie ku-

ras piesien visus trīs rāmjus, atstājot atstarpi
vienam no otra par dažiem centimetriem.

lededzinot kastē spuldzes un cilājot rāmjus,
skatītājiem parādīsies mēness apgaismotā
ūdens tecēšana un viļņu rotaļa (zīm. 33).

ZīmNo.33

Mēness iespaidu dabūsim, izgriežot prospektā

apaļu ripu, tāpat aizlīmējot ar drēbi un no mu-

gurpuses apgaismojot.

Zvaigznes vislabāk parādāmas ar mazajām
bateriju spuldzītēm, kuras pievienotas tieviem

izolētiem vadiem, šādas zvaigznītes piekara-
mas pie latas dažādos augstumos un attālu-

mos viena no otras.

Vislabāk, ja spuldzītes nolako ar zilu, sar-

kanu vai zaļu laku. Skatītāju pusē, viegli kru-

steniski tās ieskrāpējot, panāk staru iespaidu.

Strāvu šīm spuldzītēm var ņemt parasto, at-

tiecīgi transformatorā to samazinot. Skatuvēs

kur tas nav iespējams, var iztikt ar parastām
kabatas baterijām, saslēdzot tās sērijā.

Zvaigznītes iekarot, tās jāiedala vairākās

grupās, tad iespaids būs dabīgāks nekā tās iz-

klaidējot pāri visai skatuvei. No prospekta at-

tālumam jābūt apm. no 50 cm līdz metram. Pa

zvaigžņu degšanas laiku prospekts jāapgaismo

ne visai spēcīgā zilā vai zaļā gaismā (zīm. 34).
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Ūdens krituma atdarināšana prasa daudz

pūļu, bet tās nav jāžēlo, jo labi izvests un ap-
gaismots ūdens kritums, dod lielisku skatu.

ZīmNo.34

Ūdens kritums jāglezno uz atsevišķa deko-

rāciju gabala (zīm. 35). Aizmugurē piestip-i
rināma koka kaste, kā zīmējumā norādīts ar

punktēto līniju. Kastes slēgto dibenu izlīmē

ar sudraba papīru. lekšpusē, abos kastes galos,

iestiprināmi veltņi. Zemākam veltnim pierī-

ZīmNo.35

kojams rokturis griešanai. Veltņu diametrs

apm. 10 cm. Veltņiem stingri pārvelk baltu

drēbi, uz kuras uzgleznotas ar vāju zilu un zaļu
analīna krāsu strīpiņas. Var arī drēbē iz-

griezt ieslīpi vai vertikāli caurumiņus.



Kastes sānu malās iestiprināmas spuldzes
ar tādu aprēķinu, lai gaisma kristu uz kastes

dibenu un veltņiem pārvilkto drēbi.

Ūdens krituma dekorācijas gabalā, tāpat kā

pie mēness apgaismotā ūdens līmeņa, ūdens

vieta jāizgriež un jāaizlīmē ar drēbi, šai ga-

dījumā to pārvelkot no dekorācijas.priekšpuses.
Drēbes malas, līdz izgriezuma vietai, piekrāso
ar vajadzīgām līmes krāsām, pašu izgriezuma
vietu apgleznojot tādā pašā veidā, kā pie vien-

kārša ūdens līmeņa, ar analīna krāsām.

Pagatavoto apgaismošanas ierīci pieskrūvē
dekorācijas aizmugurē, pret izgriezto vietu.

Lēni rokturi griežot, panākam ūdens krituma

iespaidu.
Lai drēbe nekrokotos, tās malās var iešūt pa

auklai, kuras ieliek veltņos iegrieztās rievās.

Pasakās, kā arī lugās ar fantastisku saturu,

irreālu iespaidu var panākt ar marles aizka-

riem. Rūpīgi sašujot marles malas, lai šuvu-

ma vietas pēc iespējas mazāk būtu redzamas,

pēc vajadzības pagatavo dažāda lieluma aiz-

karus. Tos var kārt pat vairākām kārtām, ja
miglas vai dūmaka iespaids vajadzīgs sabie-

zinātāks.

Ar marles palīdzību panākam arī dažādas

parādības, piem., uzgleznotā krūmā; izgriežot
vidus daļu un to no priekšpuses pārlīmējot ar

marli, izkrāsojot ar ļoti šķidrām līmes krāsām,
dabūsim no skatītāja noslēptu vietu parādības
reālizēšanai.

Tai brīdī, kad parādība jāredz, krūmu ap-

gaismo no mugurpuses tā, lai gaisma izceltu

tēlotāju, kas nostājies pret izgriezto vietu. Pa

to laiku pārējā skatuves gaisma jāizslēdz.
Uz marles iespējams uzgleznot pat veselu

prospektu, atstājot aiz tā jau sagatavotu nā-

košo ainu. Ja nu pārslēdzam gaismu uz otro
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ainu, gleznojums marles prospektā izzudīs un

parādīsies miglā tīta otrās ainas skatuves ie-

kārta.

Priekš šādiem prospektiem gan ieteicams ie-

gādāties speciāli šim nolūkam austu audumu.

Kalnu un piļu izniršanai arī var lietāt marli

vai labāk speciālo tīklu audumu. Vajadzīgo kal-

nu vai pili atsevišķi uzglezno, un tad uzšuj uz

auduma resp. tīkla, velkot to visu augšā.

Tāpat uz tīkla mēdz uzšūt mākoņus, iekarot

tīklu pret debess fonu, tā panākot gaisīgu ie-

spaidu.

Laivu un kuģu pienākšanu viegh' izvest, ja
vajadzīgo priekšmetu, atsevišķā dekorācijā
uzgleznotu, nostiprina uz platformiņas ar

apakšā piestiprinātiem riteņiem.

Laivu vai kuģi, uzvelkot šādi pagatavotus uz

skatuves, priekšā novietojot krasta dekorāciju,

dabūjam teicamu peldēšanas illūziju.

Vajadzības gadījumā kuģī vai laivā var no-

vietoties arī tēlotāji. Bez šaubām, jāņem vērā,
lai platforma un riteņi šai gadījumā būtu at-

tiecīgi stabīli.

Pasakās un vispār fantastiskos uzvedumos,
vēl mēdz pielietāt dekorāciju gleznojumus ar

analīna krāsām uz plānas drēbes, bet šeit

stingri jāievēro, lai gleznojumi būtu prēcīzi iz-

vesti. Apgaismojumu arī šajos gadījumos
izved no mugurpuses.

Visas varbūtības un iespējamības, kādas var

izvest fantastiskos uzvedumos, bez šaubām, ap-

rakstīt nav iespējams. Paturot vērā minētos

aizrādījumus, katrs lauku dekorātors ar daudz

maz bagātu fantāziju pratīs arī katrā gadī-

jumā piemēroties apstākļiem un līdzekļiem.
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Teātra galdniecība.
Labs mēbeļu galdnieks bez skatuves prakses

nekad nebūs labs teātra galdnieks, jo teātra

galdnieka uzdevumos ļoti daudz īpatnēju un

sarežģītu uzdevumu.

Teātra galdniekam jāstrādā ātri, ar visvien-

kāršākiem paņēmieniem panākot labi nostrā-

dāta priekšmeta izskatu.

. Latas dažādo priekšmetu gatavošanai jālieto

pēc iespējas maz, lai gatavotie priekšmeti būtu

viegli un tomēr izturīgi.

ZīmNo.36

Rāmjos, kā arī citos priekšmetos, kā vie-

nīgais salaidums jālietā platējums (zīm. 36),

kuram, ja vajadzīga lielāka izturība, uzsit fi-

niera trīsstūrus.

Katram dekorācijas gabalam jāpiesit līste

nešanai. Mazākiem gabaliem piesit tikai vienā

pusē. Stiepjot audeklu uz rāmja, nagliņas jā-
sit tikai rāmja iekšējās malās ne visai bieži,
līdz audekls vienādi stingri nostiepts. Audekla

atstātās malas paceļ un latu notriepj ar līmi
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un piespiež audeklu klāt. Kad līme sakaltusi,
ar asu nazi pāri palikušas malas nogriež. Pro-

spektus nav ieteicams naglot pie latas, bet uz-

šūt atloku, kurā iebāž latu un abos galos ar

pāris nagliņām piesit.
Ja tik garu latu nav, tās ap vidu sametina.

Latas galus ieslīpi notēš un sanaglo. Sanag-
lojumu aptin ar līmē samērcētām lupatu strē-

melēm.

Ja jāparāda dažos dekorāciju gabalos bie-

zumi, tos gatavo tikai skatītājiem redzamās

pusēs. Vispirms gatavo koka skeletu, kuru pēc
tam apsit ar finieri. Ja šādi biezumi jāgatavo
ieliekti vai izliekti, gar taisno plāksnes malu

piesit latu, kura liekuma vietā vairākās vietās

līdz pusei izzāģēta, šādi sagatavotu latu ie-

spējams viegli liekt. Ja liekums vajadzīgs lie-

lāks, iezāģējumiem jābūt vairākiem. Pie šīs

ieliektās latas tad nu piesit izliekto biezumu.

ZīmNo.37

Otrs veids, ja taisnajai plāksnes malai piesit
koka klucīšus, pie kuru galiem pienaglo liekto

daļu. Mēbeles gatavojot, vispirms gatavo ske-

letu, kuru skatītājiem redzamās pusēs apsit ar

finiera izgriezumiem, kuros varam izveidot vi-

sus iespējamos stilus. Zīmējumā (37) redzams

viens šādi gatavots mēbeļu komplekts.
Pēdējā laikā vēl ļoti daudz lieto uz finiera

plāksnēm gleznotas mēbeles, šādi izvestām

mēbelēm, perspektīves zīmējumam, jābūt ļoti

pareizam.
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Ja uz šādi gatavotām mēbelēm liekami

priekšmeti, augšas malā piesitām apmēram pē-
du platu dēļa gabalu ar slīpi nozāģētiem stū-

riem, lai zāles sānu malās sēdošie skatītāji to

neredzētu.

Kā sēdekļus ļoti bieži izlieto ķeblīšus, kuru

malas apsit ar finieri un nokrāso.

Lai panāktu šādu sēdekļu dažādību, tos vai

katrā jaunā iestudējumā pārkrāso, vai arī ap-

velk ar krāsainu drēbi.

ZīmNo.38

Ja vajadzība, varam tos arī pārveidot kā

stila krēslus, šinī gadījumā piesitot divas

stilā apgleznotas un izzāģētas finiera plāks-
nītes.

šādu ķeblīšu veidi vēl var but kantaini, ka arī

apaļi (zīm. 38), cilindra veidīgi.
Kā dīvānus ļoti labi var lietot vajadzīgā lie-

luma koka kastes, vai arī šim nolūkam speciāli

pagatavotu koka skeletu un apsitot to ar fi-

nieri.

Var tāpat krāsot vai arī pārklāt ar krāsainu

drēbes pārklāju. Mēdz vēl pārklāt ar izkrāsotu
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segu. šādas segas krāso ar līmes krāsu, var

lietot arī analīna krāsu, bet tad vairāk jāsargā
no mitruma. Ja dekorāciju glabātuve maza,

lielākās mēbeles, kā skapjus, bufetes vai kumo-

des varam gatavot izjaucamas, kā redzams zī-

mējumā (39) gatavotais skapis. Abiem sānu

gabaliem piesitām šķērskociņus, plauktu uzlik-

likšanai un tos pieeņģojam pie dibens gabala.

ZīmNo.39

Kad ielikti plaukti, durvju gabalu ar pāris

naglām piesitām pie sānu malām.

šādi gatavotie skapji pēc katras izrādes

viegli izjaucami un, novietojot, tie aizņem ļoti
maz telpas.

Tāpat jārīkojas ar bufetes un kumodes ga-

tavošanu, tikai šeit izrādē nelietotās atvilkt-

nes negatavojam, bet ar atslēgas cauruma ap-

kalumu un rokturi norādām atvilktnes vietas.

Visas gatavotās mēbeles, ja vajadzība pēc

greznāka iespaida, nolako. Lakošanai var lie-

tot stikla ūdeni vai labāk līmes ūdeni, ar kuru

pārklājam visas apkrāsotās vietas.
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Šikākus priekšmetus, kā vāzes, spaiņus, pu-

deles, kannas, alus kausus un citus, gatavo

no papes vai plānā aviācijas finiera. Lai priekš-
meti būtu stabilāki, tajos ielej nedaudz ģipša
vai gatavo uz pabieza koka pamata.

Sīkākas lietas, kā šķiņķus, desas, kūkas, plā-

ceņus, maizi, sierus, zivis un citus izveido no

papes, koka vai arī izšuj tās veidu un piebāž

ar zāģu skaidām.

Šādi izveidotos priekšmetus ar līmes krāsu

vajadzīgos toņos izkrāso.

šādā ceļā visus iespējamos priekšmetus ska-

tuvei pašiem ļoti viegli izveidot, izbēgot ļoti
daudzos gadījumos no liekiem un nevajadzī-
giem izdevumiem.

Grimēšanās.

Lauku aktieriem, ar ļoti maz izņēmumiem,

grimēšanās māksla ir vēl pārāk neizkopta. Ja

jau viss skatuviskais ārējais ietērps ir no tik

liela svara, tad jo lielākas prasības tiek uzstā-

dītas pašam tēlotājam, ne tikai viņa lomas pa-

reizai izpratnei, bet arī ārējai tipa uztverei.

Grimēšanās mākslu aprakstīt visos sīkumos

nav iespējams. Katrs, pat piedzīvojošs aktie-

ris, vienmēr no jauna meklēs un atradīs katrai

lomai atbilstošas sejas līnijas un zīmējumus.
Šī māksla ir grūta, un pilnībā to sasniedz tikai

rētais pēc ilgu gadu piedzīvojumiem praksē.
Grimēšanā var dot tikai pašus pamatjēdzie-

nus. Ja tie tiks pienācīgi izpildīti, arī tad jau
būs daudz sasniegts.

Pirmā prasība ir, lai katrs aktieris labi pa-

zītu savu seju. Kas vienam der, otram nav

piemērots. Nevar, piemēram, dziļi gulošas,
šauras acis ēnot tā, kā to var darīt ar lielām,
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neiegrimušām acīm. Tāpat nevar pielietot tos

pašus paņēmienus smailam, kā resnam degu-
nam.

Otrā prasība būtu, lai katrs aktieris pats ie-

mācītos grimēties.
Bieži šo uzdevumu izpilda pieaicināts «fri-

zieris». Kaut arī viņš pārzinātu šo lietu, tam

tomēr nebūs iespējams to mākslinieciski veikt.

Labākā gadījumā var iznākt šabloniska maska,
bet ne lomai atbilstošs grims.

Grimu iegādājoties, vislabākais, to pirkt ne-

iesaiņotu. Parastais kārbiņu komplekts tā kā

tā jāpapildina.

Nepieciešamas sekojošas grima krāsas:

Nr. 2, 3 un 4 pamattoņi, tad baltais, melnais,

pelēkais, zilais, brūnais, vec-sarkanais un gaiši
sarkanais.

Bez uzskaitītajiem ir vēl daudzi citi krāsu

toņi, bet tos aktieris vēlāk pats atradīs, kad būs

iespeciālizējies grimēšanās mākslā.

Ar minētiem grimiem, tos jaucot un kom-

binējot, var loti daudz izdarīt, visdažādākās

maskas dot, sākot no bērna līdz sirmgalvim.
Pirms grimēšanās seja jāietauko, lai porās

neiekļūtu grims. Var ņemt speciālpagatavotu
smēru vai vienkāršu vazelīnu, kokovaru vai

kakao sviestu. Ar to pašu līdzekli arī atgri-

mējas, seju labi ietaukojot un ar mīkstu drēbi,
vati vai lignīnu grimu noslaukot. Nekādā

ziņā nav ieteicams grimu noņemt ar ūdeni. Vis-

pirms, tas jau gandrīz neiespējami, otrkārt,
ādas poras netiek pienācīgi iztīrītas un bojā
ādu. Siltā ūdenī var nomazgāties pēc tam.

Patīkamu atgrimēšanās līdzekli (atšmiņķi)
var pagatavot mājas kārtībā no svaigi kausē-

tiem nesālītiem cūku taukiem, tos labi sakuļot

putās un piepilinot Bergamota eļļu un nedaudz

glicerīna, kā arī pēc vēlēšanās smaršas vielas.
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Nogrimētā seja lai nespīdētu, jānopūderē. Var

lietāt vienkāršu rīsu pūderi vai kartupeļu mil-

tus. Ir dabūjami arī speciāli skatuves pūderi,
dažādos toņos. Pūderēšanai parasti lieto zaķa

kāju vai arī pūdera slotiņu.
Grimēšanās piederumi jātur slēgtā koka vai

skārda kastītē vislielākā tīrībā. Noputējuši un

veci grimi kaitīgi ādai.

Kungu maskām nepieciešama dažādas krā-

sas krepe, bārdām un ūsām, kā arī mastika

piestiprināšanai pie ādas.

Tās sejas daļas, kur jālīmē krepe, nedrīkst

ietaukot, tad mastika neturas.

Pie grimēšanās gaismai jābūt no abām se-

jas pusēm, lai tās vienlīdzīgi varētu nogrimēt.
Ja loma prasa parūku, tad tā jāuzliek pirms

grimēšanās. Dāmām, zem parūkas ieteicams

pārsiet plānu lentu, kas saturētu pašas matus

un pie kuras ar matu adatām vieglāk un dro-

šāk var nostiprināt parūku. Matu krāsai jā-
cenšas pieskaņot sejas pamattonis, ņemot pie

gaišākiem gaišākus un pie tumšākiem tumšā-

kus toņus.

Jaunākām dāmu sejām var ņemt kā pamat-
toni Nr. 2, vaigus, smakri un acu dobumus ie-

tonējot ar gaišo sarkano. Lai būtu dzīvāka,

dabīgāka krāsa, Nr. 2 var maisīt ar Nr. 3.

Svaigām lauku sejām jāņem Nr. 3 vai arī jā-

iegādājas ļoti jaukais Barnai grims.

Kungu sejas prasās pēc tumšākiem, dzeltā-

nīgi sārtiem toņiem, lai neizskatītos sievišķīgas.
Vecas sejas grimē gaišajiem pamattoņiem

piejaucot pelēko, brūno vai veco sarkano. Rak-

stura līnijas un grumbas jāievelk ar tumši

sarkano, pelēko vai brūno grimu, atkarībā no

sejas pamattoņa. Grumbas veidojot, sejas

muskuļi jāsavelk tā, lai rastos dabīgās grumbu
vietas, un tad ar grima otiņu vai vienkārši
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nodedzinātu sērkociņu tās jāievelk vajadzīgā
tonī.

Grumbu un rakstura līnijas viegli jāiztušē,
lai tās pārāk krasi neatdalītos.

Grumbas jāpastiprina, tumšajai blakus ie-

velkot vieglu baltu līniju. Deguna veidošanai

jāiegādājas deguna ķite, kuru var dabūt tur-

pat, kur grimus.
Pirms lietāšanas deguna ķite jāpaviļā pirk-

stos, lai tā kļūtu mīksta un plastiska.

Nogriezto ķites gabalu var lietāt vairākas

reizes. Zem deguna ķites arī nedrīkst likt

tauku daļas, jo tad tā neturas. Noņemt visvie-

glāk ar diedziņu, turot to abu roku pirkstos
un velkot zem ķites gar ādu. Virs deguna ķi-
tes jāliek sejas pamattoņa grims.

Apskatīsim vēl atsevišķi sejas daļas.

Piere.

Pieres pamattoni var ieturēt drusku gaišāku
kā vispārējo pamattoni. Pieres augstumu un

zemumu vislabāk panāk izvēloties attiecīgu

parūku. Sīkākus pieres pārveidojumus, piem.,
stūrainu pieri, panākam viegli ietušējot ar pe-

lēku grimu ne visai platu ēnu uz deniņiem.
Ar baltu un gaišu pamattoni veidoti plankumi
virs uzacīm, izceļ acu kaulus. Atkarībā no va-

jadzīgā lomas rakstura, var pierē ievilkt arī

tādas grumbas un līnijas, kādas pats nevar ar

muskuļiem savilkt.

Acis.

Acu iegrimēšana prasa sevišķu uzmanību.

Ne par velti jau saka, ka acis ir dvēseles spo-

gulis. Kur tas nav vajadzīgs, labāk izsargā-
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ties no stipriem tušējumiem ar melnu. Sevišķi
dziļi sēdošas acis nedrīkst pastiprināt ar mel-

nu. No tālienes tad izskatās kā melni cauru-

mi. Arī platās melnās «sliedes» neizskatās

labi. Vislabāk acu dobumus viegli ietušēt ar

brūnu, gaišo vai tumšo sarkano. Pie gaišiem
matiem ļoti jauku zilu acu iespaidu dod tušē-

jums ar grimu. Lai dabūtu garas, tumšas

skropstas, var tās piesmērēt ar tumšu grimu,
to atkausējot pie sveces un ar sērkociņa palī-
dzību velkot pār dabīgajām skropstām, šinī

gadījumā vislabākais melnais grims, šis paņē-
miens ir tomēr diezgan neparocīgs, un to pa-

mazām sāk atmest. Ja piemēram dramatiskā

lomā aktieris raud īstām asarām, grims var

atstāt uz sejas melnus traipus. Daudz ērtākas

ir mākslīgās skropstas, kuras var dabūt pirkt
dažādos garumos. Šīs skropstas pielīmē virs

dabīgām skropstām uz acu plakstiņiem ar

mastikas palīdzību. Zem acīm pavilkta sar-

kana strīpa dod iekaisušu slimīgu acu ie-

spaidu.

Uzacis.

Uzaču toni var piemērot matu krāsai vai

arī ievilkt kontrastā. Maigām, jaunām sejām
uzacis jāvelk šauras un nedaudz tumšākas par

matiem. Enerģiskas uzacis biezākas un vai-

rāk taisnas. Komiskās un groteskās lomās

uzacis vai nu pavisam maz iegrimē, vai ievelk

liektas īsas līnijas, vai arī tās izveido stipros
lokos. Traģisku skatu dod taisnas uzacis. Iz-

spūrušas uzacis dabūjam, velkot ar grimu

pretējā virzienā.
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Lai dabūtu biezu, pārkārušos uzaču iespai-

du, tās var ar mastiku pielīmēt, pagatavojot
tās vajadzīgā krāsā no krēpes.

Ja dabīgās uzacis neatbilst lomas rakstu-

ram, tās iegrimē un velk pilnīgi jaunu līniju.

Deguns.

Degunu var visdažādāki veidot ar deguna

ķites palīdzību (zīm. 40.). Pēc dabas īsu vai

ZīmNo.40

uzrautu degunu var pagarināt, velkot pa vidu

gaišu strīpu. Platu degunu sašaurina tā sānus

ar tumšāku toni piegrimējot.

Mute.

Jaunu lomu tēlotāji lūpas parasti krāso ar

gaišo sarkano, vai nu veidojot pēc dabīgās

lūpu formas, vai arī tās samazinot vai palieli-
not. Lielu muti var samazināt, dabīgās lūpas

ar pamattoni aizgrimējot, un ar sarkano ie-

velkot mazas mutes līnijas. Palielinot lūpu lī-

nijas, jāvelk pāri dabīgajām. Vecākām lo-

mām ņem veco sarkano grimu lūpu veidošanai.

Ar pelēko toni dabūjam uzpūstu un nodzertu

muti. Sakniebtas, plānas lūpas panākam ar se-

jas pamattoni dabīgās līnijas aizsedzot.
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Zobi.

Izlūzušu zobu iespaidu var panākt dabīgos
zobus pārklājot ar melnu grimu, šim nolūkam

ir arī speciāla zobu laka. Tāpat jaunai, dai-

ļai mutei, ja dabīgie zobi nav skaisti balti,

tos var nolakot baltā krāsā.

Smakrs.

Ja sejas apakšdaļa ir plata, to var sašauri-

nāt, viegli un vienmērīgi detušējot ar sarkano,
brūno vai pelēko krāsu. Smakra bedrīti vei-

do ar tumšo sarkano, iegrimējot mazu planku-

miņu un malas ap to atstājot gaišākas par pa-
mattoni. Dāmu smakrus parasti iegrimē ar

jauno sarkano. Ja smakrs ir īss, to vairāk iz-

ceļ ar gaišāku par pamattoni krāsu. Skūtu

kungu seju panāk ar viegli zili pelēku toni, ne-

skūtu —to pašu krāsu sabiezinot. Raksturu

maskās lieto arī pieliekamos smakrus. Tos pa-

gatavo no vates, ar marli pārvilktiem polste-

riem, kurus pielīmē ar mastikas palīdzību un

pēc tam attiecīgi piegrimē.

Vaigi.
Ja vaigu kauli ir spēcīgāki attīstīti, tiem jā-

liek vairāk sārtas krāsas, lai tos notušētu. Ga-

dījumos, kur tie atkal jāizceļ, lieto gaišākus

toņus. Komiski apaļus vaigus panāk, vidējo

vaigu daļu iezīmējot ar gaišāku par pamattoni

krāsu, un to ierobežojot ar veco sarkano.

Tāpat kā pie smakra, rakstura lomām, sevi-

šķi groteskās, taisa vates polsterus uz vai-

giem. lesācējiem tas tomēr grūti padosies.
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Ausis.

Ausu galus parasti piegrimē ar jauno sar-

kano. Arī vecās lomās, lai auss pārāk neat-

dalītos no sejas krāsas, tā jāpiegrimē sejas to-

nī. Ausi palielināt var aplīmējot ap tās malu

vilnas dziju, kuru tad piegrimē auss krāsā.

Kakls.

Bieži kaklam piegriež ļoti mazu vērību. Tas

nav pareizi. Arī kakls jāsaskaņo ar sejas to-

ni. Nedrīkst atstāt neizlīdzinātu sejas un ka-

ZīmNo.41

kla daļu. Šādi grimēta seja izskatās kā uzlik-

ta maska. Vecās lomās kakla dzīslas jāievelk

ar pelēkiem toņiem, tos pienācīgi iztušejot.
Tas pats sakāms arī par rokām. Jauni aktieri,
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tēlojot vecas lomas, bieži aizmirst, ka sejai
novecojoties, arī rokas paliek vecas, grumbai-

nas, ar izceltām zilām dzīslām.
Pievedīšu ka piemērus dažas raksturīgas

maskas (zīm. 41.).
Ja jātēlo vēsturiskas personas, vislabākais

tās atdot pēc ģīmetnēm vai zīmējumiem, vai

arī iedziļināties viņu sīkā vēsturiskā apraksta
dokumentos.

Ģērbs.

Tāpat kā tēlotājam nepieciešams grims, tā-

pat nepieciešams pareizi veidojamai lomai un

lugai pieskaņots tērps.
Lai cik vienkāršs un ikdienišķs tas arī ne-

būtu, daudz līdz tēlotājam spēlē. Ar ģērba

palīdzību tēlotājs sevi pārveido gan resnu, gan
tievu un pirms vēl tēlotājs nav sācis runāt,

jau skatītājs pēc tā tērpa var nojaust vai tas

bagāts, vai nabags.

Tāpat pēc tērpa varam spriest par tā rak-

stura īpašībām.

Izmeklējot tērpu jāraugās, lai tas nerunātu

pretim veidojamai lomai, bet gan katrā gadī-

jumā, lai tērps lomas raksturu vēl pastrīpotu,
izceltu.

Katrs tērps pirms Mētāšanas jāpielaiko, lai

negadītos, ka, tēlotājam ejot uz skatuves, ap-

ģērbs būtu plats, piedurknes līdz pirkstu ga-

liem, bikses garas, šādā tērpā tēlotājs va-

rētu izsaukt skatītājos tikai smieklus.

Tērpus smagās drāmās nedrīkst izvēlēties

spilgtus, gaišus, izņemot etnogrāfiskās un

vēsturiskās lugās.
Turpretim komēdijās jālietā spilgti, gaiši

tērpi. Tāpat arī vecākiem ļaudīm tērpu krā-

80



sa jāņem tumšāka kā jauniem lomu tēlotājiem.
Ja uz skatuves darbojas daudzi tēlotāji, tērpi

viņu starpā jāsaskaņo, lai galveno lomu tēlo-

tāji izceltos, turpretim mazāko, lomu tēlotā-

jiem tērpu ziņā jāpaliek otrā plānā.
Kas attiecas uz ģērba krāsu, tā nedrīkst

būt pārāk spilgta, jo spilgts tērps nomāc tēlo-

tāja seju, kā arī apgrūtina skatītāju. Ne katrs

tērpa tonis skatuves apgaismojumā labi izska-

tīsies, piemēram zaļš tērps sarkanā apgaismo-
jumā, kā arī otrādi, dos netīru iespaidu, tas

pats sakāms par violetas un zilas krāsas tēr-

piem, kuri, apgaismoti ar dzeltānu gaismu,

kļūst netīri pelēki un skatītāji nevar noteikt

tērpa īsto krāsu.

Tādēļ tērpiem mēģinājumos jāatrod piemē-
rota gaisma.

Lai tēlotājs jaunajā tērpā nejustu kaut kādu

neērtību, neveiklību, nepieciešams, ka tēlotājs
vismaz pēdējos mēģinājumos pierastu pie jau-
nā tērpa.

Tērpus gatavojot labi jāiepazīstas ar attie-

cīgu laikmetu un stīlu, kā arī jāievāc ziņas par

tērpa valkāšanu, jo gandrīz no visiem stiliem

šādas ziņas dabūjamas attiecīgā literātūrā.

Katram skatuves tērpam jābūt pašam par
sevi saskaņotam, viengabalainam, lai katrs

apģērba gabals nebūtu pārāk lielā kontrastā

ar pārējiem.

Ģērbos krāsu kontrastus ieteicams lietāt ti-

kai kā ornāmentus tērpa izrakstīšanai un arī

tad jāraugās, lai tie par daudz neatdalītos, ci-

tiem vārdiem sakot, nelēktu ārā.

Lai tēlotāji skatītājam nesaplūstu raibā ma-

sā, ieteicams to tērpus ieturēt savstarpējos

kontrastos, piem.. vienu tērpu ieturēt zilos,
otru zaļos, violetos, sarkanos krāsu noskaņo-
jumos.
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Ja uz skatuves darbojas daudzi mazāku lo-

mu tēlotāji, vai grupas, tērpus var grupēt pa

s—lo, ar vienādu krāsu noskaņu, šinī gadīju-
mā, režisoram šādas grupas aizmugurē vai

priekšā jānostāda citas krāsas grupa, kuras

savā starpā var būt stipri kontrastainas. Tā

rīkojoties, panākam interesantus krāsu lauku-

mus, kuri daudzos gadījumos atstās skatītājos

neaizmirstamu iespaidu.

Tērpi jāgatavo pēc iespējas vienkāršāk,
un visos gadījumos, ja paredzētas vairākas iz-

rādes, tie arī atmaksāsies.

īrētie tērpi, lai arī cik labi tie nebūtu, ne

visos gadījumos būs piedienīgi, jo liels jautā-
jums, vai tie būs derīgi attiecīgo tēlotāju au-

gumiem, vai arī tie attieksies visā pilnībā lu-

gā minētiem tēliem.

Audumus tērpu gatavošanai lietā dažādus,
kā zatiņu, kokvilnu, etaminu, kretonu, aude-

klu un citus, izvairoties pēc iespējas no dār-

gajiem audumiem, kā, zīda, samta, vilnas, bro-

kāta, plīša, un t. t.

Bez šaubām, būs ļoti daudz gadījumu, kur

būtu nepieciešami daži apģērba gabali no sam-

ta, zīda vai brokāta, un ja šādus gadījumus
nav iespējams atvietot ar imitāciju, tad, tērpa

zīmējumu gatavojot, attiecīgās vietas ļoti eko-

nomiski jāpārdomā.

Tas pats sakāms par ādu pielietošanu ģēr-

bos, kur ar lētajām imitācijām varam atvietot

visdārgākās ādas.

Tērpus pa lielākai daļai gatavo etnogrāfi-

skās, vēsturiskās un pasaku lugās.

Lauku skatuvēs visbiežāk sastopam tautas

tērpus, šeit neapstāšos pie etnogrāfiski parei-

zas darināšanas, jo neskatoties uz to, ka mums

patlaban daudzos izdevumos tas plaši iztirzāts,
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vēl ļoti daudzi tērpu gatavotāji gatavo visu

ko, tikai ne latviskos tērpus.

Nav teikts, ka skatuves tērpam jābūt visos

sīkumos izrakstītam etnogrāfiski pareizam,
bet jādod raksturīgākais, lai varētu atšķirt
vienu novadu no otra. Jāaiziet pat tik tālu,
ka katra novada tērpa raksturs jāpastiprina.
Tas pats sakāms par raksta motīviem, kurus

skatuves tērpā nav jācenšas atdot ar vismazā-

kiem etnogrāfiskiem sīkumiem, jo skatītājiem
diezgan lielā attāluma dēļ. tie tā kā tā nebūs

saredzami.

Raksti jāvienkāršo un raksturīgākais vai nu

ar krāsu jāiezīmē, vai arī no šaurām un platām
lēntītēm jāizveido un jāuzšuj uz tērpa vaja-

dzīgās vietās.

Tāpat arī audumu var lietāt stipri vienkār-

šāku un lētāku, tikai jāraugās, lai krāsas ziņā
tas pārāk daudz neatšķirtos no etnogrāfiskā,
īsumā piegriezīsimies mūsu vēsturnieku jau
sakārtotām atziņām, ka sirmā senatnē lietātie

vainadziņi, galvas rotas gatavoti no savirk-

nētām bronzas spirālēm, kuras saturu savieno

ar metalla plāksnītēm. No šī vaiņaga vēlākā

laikā izveidojušies cietie metalla stīpiņu vai-

ņagi, kurus tagad vēl lieto Alšvangā. Vēlāk

pārveidojās drēbes vaiņagā, kurš izrakstīts

un apšūts ar vizuļiem un zīlēm.

Dažos atsevišķos novados, kā Nīcā, Bārtā

lietā galvas rotu ar uz augšu izplēstām malām,

apšujot tās lielām slīpēta stikla pērlēm. Precē-

tas sievas gandrīz visos novados lietā izrak-

stītas cepures un īpatnējus apsējumus. Par

krekliem jāsaka, ka to veidi gandrīz vienādi,
tik raksta pielietošana dažāda. Raksti attie-

cībā pēc novadiem tiek likti plecos, apkaklītē,
krūšu šķēlumā un uz aprocēm.



Brunču veidi atšķiras tikai auduma un krā-

su ziņā, izņemot Nīcu un Rucavu, kur apak-

šējā malā iešuj virvi, lai tā kļūtu stīva un iz-

celtu svārku kuplumu.
Villainēs redzam daudz interesantu rakstu.

Daudzos gadījumos platākie raksti galos, bet

malās raksts atkārtojas tas pats, kas galos, ti-

kai citādā variācijā un brīvi nobeidzas stūros

viens pie otra. Rakstu iekšējā malā zināmā

ritmā saules koki, skujiņas, zvaigznītes v. c.

Zeķes bieži mēdz būt vispāri pārklātas rak-

stiem, lai gan arī sastopam vienā krāsā, bal-

tu vai citas krāsas pamatu ar rakstiem tikai

augšmalā.

Apģērba daļu saspraušanai lietā saktas, ku-

ras arī ļoti dažādas. Vainadziņu galvas rotu,

darinot, sastiprinām vajadzīgā lieluma papes

strēmeli, kuru vai nu krāsojam un uzzīmē-

jam rakstus, vai arī šo papes strēmeli apau-

jam ar drēbi, uz kuras uzšuj vajadzīgos rak-

stus vai stikla pērlītes.
Mēdz vēl rakstus uzzīmēt ar eļļas krāsu, un

kamēr tā mitra, apber ar stanjolu vai sīkām

stikla pērlītēm.
Kreklus izrakstot, var lietāt arī tempēras

krāsu, tikai šinī gadījumā jāvairās no mitru-

ma, jo tad krāsa izplūst. Tempēras krāsa iz-

rakstīšanai ļoti derīga, jo pēc izrādes to var

izmazgāt un nākošās izrādēs izveidot citus

rakstus.

Brunčus gleznot jau daudz grūtāk, jo šeit

audums dažos gadījumos ļoti sarežģīts.
Ja raksts tikai apakšējā malā, kā tas sasto-

pams Bārtā, raksta daļu uzšuj atsevišķi. Tas

pats sakāms par villainēm. Rakstus var izvei-

dot uz atsevišķa drēbes gabala un pēc tam uz-

šūt vajadzīgās vietās, šādas uzšūtas vietas

skatītājiem nebūs redzamas. Par mūsu sir-
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mās senatnes tērpiem, ar kuriem bieži gadās

sastapties mūsu vēsturiskajās lugās, ziņas ir

pavisam trūcīgas, izņemot mūsu vēsturnieku

pēdējos gados rekonstruētos pāris manekenos.

Vienīgie materiāli no šā laika rotas lietas un

apbruņojums, kuru ļoti viegli pagatavot no

papes, skārda un koka. Pašu tērpu varam idi-

ālizēt, pārveidot cik nu atļauj fantāzija un

etnogrāfiskās ziņas. Galvenā vērība jāpie-

griež rotām un apbruņojumam. Jāpanāk da-

žādība, lai skatītāji atšķirtu jaunākos, vecākos

kareivjus un virsaišus.

leroču un rotu paraugi katram darinātājam

pieejami vai nu mūzejos, vai etnogrāfiskos iz-

devumos, tā kā pie to veidiem neapstāšos.

Darinot, piemēra dēļ, vairogu, ar labiem pa-

nākumiem var lietāt papi, finieru vai arī sa-

sist to no dēlīšiem, kurus pēc tam nokrāso.

Vairoga formas, var būt dažādas, gan apaļas,
trīsstūrainas vai arī iegarenas. Malas visiem

apsit ar skārdu vai nokrāso sudrabā vai me-

talla krāsā, uz kuras atzīmējam naglojuma vie-

tas. Vidus daļu aizpildām ar zīmējumu, zīmē-

jot vai nu saulīti, zvaigznes, vai kaut kādu or-

nāmentu.

Otrā pusē piestiprinām divas ādas vai drē-

bes strēmeles nešanai (zīm. 42.).
Zobenus izdrāž no koka un apsudrabo, rok-

turi apsit ar skārdu un ar neasu naglu uz tā

iesit bedrītes. Tādējādi to izrakstot. Ja rok-

turis plats, to var arī izgleznot.
Tas pats sakāms par dunčiem, ja spēlē nav

pēc tā vajadzības, var gatavot no viena ga-

bala, kopā ar maksti, šinī gadījumā ādas

vietā lietojam papi, kuras malas aplokam ar

skārdu un izrakstam.

Tāpat rīkojas ar rotas lietām. Izsit no skār-

da saktas formu, kuru pēc tam izrakstām ar
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iesistām bedrītēm vai nu sitot no vienas vai

otras puses.
Sīkākās rotas, kā pakariņus, izgriež no

skārda un stiepulītēm sastiprina. Zīmējumos

pievestos piemēros rādīti daži tērpi no J. Aku-

ZīmNo.42

rātera vēsturiskās lugas «Viesturs». Šeit re-

dzami kā ieroči, tā arī rotas lietas (zīm. 43.).

Tajā pašā lugā esošie vācieši ordeņa vīri,
kā zīmējumā redzams, nēsājuši dzelzs bruņas,
pār kurām pārvilkts balts krekls ar baltu vai

melnu apmeteni. Pītās galvas bruņas viegli



87

pagatavot, ja tās izšuj no tumši zilas drēbes

un ar sūkni, samērcētu sudrabā, no vienas vie-

tas notupinām sudraba sīkām punktīm. Tāpat

jārīkojas ar kāju un roku bruņām.
Lai izvairītos no ādas lietāšanas, ādu vietās

var izlīdzēties ar sašūtām drēbes strēmelēm,
kurām jāpiedod ādas krāsa. Uz tās esošos ap-
kalumus izgriež no skārda un piestiprina.

ZīmNo.43

Cepures gatavo no papes un notupina tās ar

sudrabu, un malas apvelk ar skārdu vai arī

visu cepuri pārklāj ar skārda plāksnītēm.
Apmeteņa sastiprināšanai varam nosudra-

bot parasto virvi, iesienot galos mezglus un

pašus galiņus izplūkājot (zīm. 44.).

Piegriežoties citiem stila kostīmiem, gribē-
tos minēt J. Raiņa lugu «Jāzeps un viņa brā-

ļi». Šeit tēlotie ēģiptieši arī ļoti viegli gata-

vojami. Piemēra dēļ, aplūkosim pašu Jāzepa
tērpu. Kā redzams, mugurā tam balts, garš

krekls, platām piedurknēm, uz rokām rotas,

kuras tāpat gatavo no papes. Lai tās būtu

greznākas, kā jau Ēģiptes valdniekam, apber



tās ar stanjoki. Uz papes varam vienkāršot

stanjola pielietāšanu, eļļas krāsas vietā lietā-

jot diezgan stipru līmes šķīdinājumu, ar kuru

zīmējam vajadzīgo zīmējumu, un kamēr līme

nav iežuvusi, uzber stanjoki, katru nākošo

krāsu var zīmēt tikai tad, kad iepriekšējā no-

žuvusi.

ZīmNo.44

Ap vidu redzam ēģiptiešu īpatnējo jostu,
kura jādarina drēbes, lai netraucētu tēlotāja
kustības. Jostu var vai nu izrakstīt ar krāsu

vai arī apšūt vajadzīgās krāsas rakstu no at-

sevišķām drēbes strēmelēm.

Apmeteni var uz krūtīm saspraust ar izrak-

stītu ādas gabalu, kuras galā esošo lauvas gal-
vu zīmē uz papes un apakšējā galā piestiprina.

Virs apmeteņa izrakstīta plata apkakle,
kuru šuj no krāsainas drēbes strēmelēm.

Ēģiptiešiem īpatnējo cepuri gatavo no pa-

pes, to iegriežot un izlokot. Vietas, kur locī-

jums neizdodas, nolīmē vairākkārt ar avīžu
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papīru. Tā varam panākt vajadzīgo formu,

kuru, kad visi līmējumi sakaltuši, nokrāso ar

līmes krāsu. Kājās ādas gabals, kurš turas

ar īpatnēji sašūtas drēbes strēmelēm. Krusto-

juma vietā uzlīmē papes ripiņu un apber ar

stanjolu.

ZīmNo.45

Ēģiptiešu sieviešu tērps, kā zīmējumā re-

dzams, stipri līdzīgs vīriešu tērpam un jāda-
rina tāpat. Nabadzīgākās kārtas ēģiptietim

galvu rotā drēbes aplikums, kuru satur iz-

krāsota papes strēmele. Greznās jostas vietā

drēbes sasējums. Jāzepa brāļu tērpos liela

vienkāršība, mugurā kaut kādas krāsas krekls,
kurš sasiets ar ne visai resnu virvi. Pāri ple-
ciem apmetenis, kura viens stūris aizbāzts

aiz jostas. Kājas notītas drēbes strēmelēm

(zīm. 45.).
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Vēl minēšu krievu tērpus. J. Raiņa krievu

lugā «lija Muromietis».

Zīmējumos redzamos tērpus gatavo tāpat
kā jau minēts. Visus stila tērpus, lai arī kāda

stila tie nebūtu, var vienkāršot vai arī pada-
rīt tos bagātākus izrakstot, tikai nedrīkst iz-

iet no stila robežām (zīm. 46.).

ZīmNo.46

Fantastiskās un pasaku lugās, galvenā vē-

rība jāpiegriež katras tautas īpatnējai māk-

slai, kura arī pasakās spīd cauri.

Lai arī cik fantastiski un pasakaini tērpi
netiktu gatavoti, kas sevišķi sakāms par pasa-

ku lugām, jānostāda divi plāni, lai skatītāji
varētu vērot, kur sākas pasaka un kur beidzas

ikdiena.
r

Šeit aplūkosim A. Brigaderes skaisto pasaku
«Princese Gundega un karalis Brusubārda».

Sākuma ainās pasaku tēli nāk pie zemes ie-

mītniekiem kā karaļi, prinči v. c, bet beigu
ainās darbība norit pasakainā karaļa Brusu-
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bārdas pilī. šeit nu arī, ieturot zināmu robe-

žu, var dot visu, ko vien fantāzija var rādīt,

šeit sanākuši kāzu viesi, galma dāmas no vis-

neiedomājākām zemes malām, tāpat arī Bru-

subārdas ļaudis, kuri visi var būt cits par citu

pasakaināks. Visus pasakā darbojošos tēlus

šeit apskatīt nebūs iespējams, tāpēc pievesta-

jos piemēros ņemšu tikai raksturīgākos, piem.,
Varžu zemes karalis, kura tērpam jāatgādina,
no kurienes tas nāk. Jāņem raksturīgākais,
ko Varžu zemes karalis no savas valsts var

rādīt.

Galvēnām kārtām jāraksturo, ka tas karalis,
to panākam, galvā tam uzliekot karaļa kroni,
lai tas būtu cienīgāks, varam tam pat likt pla-
tu bārdu. Tērpa krāsas varam ieturēt piemē-

ram, zaļās vardes, tai kā zināms zaļa mugura

ar melnām punktīm un gaiši dzeltāns vēders.

Tā arī Varžu zemes karaļa tērpa toni varam

ieturēt zaļas un dzeltānas krāsas variācijās.

Apmeteni gatavojam zaļu un pašu ģērbu da-

lām divās krāsās, muguru zaļu, priekšu iedzel-

tānu. Jostas vietā savirknējam varžu kurku-

ļus, tos vajadzīgā lielumā palielinot. Kājās zā-

bakus, kurus arī var izrotāt, kā šinī gadījumā,

ar atlokiem un kurkuļu ornāmentu. Rokās

cimdi, kuru pirkstu starpās iešuj raksturīgās

peldu plēvītes, šādi darināts tērps katram

skatītājam atgādinās Varžu zemes tēlu

(zīm. 47.).

Nav teikts, ka šī būtu vienīgā pieeja Varžu

zemes karaļa tērpa darināšanā, jo katrs savā

fantāzijā to iedomāsies un uztvērs citādāku.

Tas pats sakāms par puķu un augu rakstu-

rošanu tērpā. Jāvēro īpatnējākais katrā au-

ga ziedā vai lapās.
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Piemēra,dēļ minēsim kādu no galma kun-

giem. To varētu iedomāties, kā apini, lai to pa-

strīpotu, rokā tam alus kauss, no kura tas ne-

kad nešķiras. Apiņa lapu pārveidojam kā uz-

plētni. Tāpat arī svārkus varam dot kā stilizētas

apiņa lapas, kuras varam pat izrakstīt sudra-

ba vai citu krāsu rakstiem, izmantojot apiņa
stilizāciju- Jostas vietā kā izgreznojumu va-

ZīmNo.47

ram izmantot apiņa ķekarīšus (zīm. 45.). Nepa-

reizi, kā esmu redzējis, ka visu tēlotāju no-

sprauž ar ziediem un lapām. Skatītājs lielā

attāluma dēļ nevar saskatīt nedz ziedu, ne arī

lapas un tā paliek neziņā par šo puķēm apkār-
to cilvēku.

Zīmējot ģērba metu, lai ari cik pasakains

un fantastisks tas nebūtu, katrā gadījumā jā-
atrod kāds pieturas punkts, no kura izejot va-

rētu tērpu veidot. Jāņem vērā, ka tēlotājam

tērpā jāraksturo, kas viņš ir, jo skatītājam
nebūs nekādas patikas šo mīklu minēt.



Noslēdzot šo pirmo grāmatu par lauku te-

ātri, kas sakopo manus un mana līdzautora

pieredzējumus un atziņas šai skatuves mākslas

atsevišķā nozarē, lai man būtu atļauts piebilst
vēl sekojošo: raženi un lieli šai laikmetā kļu-
vuši ļaužu darbi uz laukiem un pilsētās. Nav

nevienas nozares, kurā nevarētu atzīmēt milzī-

gus sasniegumus un šie sasniegumi dod bagā-

ZīmNo.48

tīgus augļus arī sabiedriskās nodarbības lau-

kā. Starp citām mākslas un kultūras noza-

rēm arī teātris guvis jaunus spēkus, ne tikai

lielās, pastāvīgās skatuves mākslas iestādes,
bet arī visas tās neskaitāmās skatuves mākslas

cienītāju vienības laukos, kas pašas sarīko iz-

rādes, seko jaunai drāmatiskai literatūrai, au-

dzina laukos jaunus, milzīgus skatītāju un te-
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ātra mākslas mīlētāju kadrus. Viņu darba at-

vieglošanai domāta šī grāmata, kurai drīzumā

sekos otra daļa par tām amata zināšanām, kas

nepieciešamas katram lauku teātra vienības

vadītājam un katram dalībniekam. Neviens

lauku sabiedrisks darbinieks, kas vispārēju

mērķu sekmēšanai piedalās izrādē, to bez šau-

bām nedara, izpildot kādu nepatīkamu pienā-

kumu, jo tā šis darbs, kas prasa blakus pašuz-

upurēšanai arī lielu mīlestību, nav veicams.

Ja tas ir pienākums, tad patīkams pienākums

un patīkamu pienākumu katrs grib veikt pēc
iespējas labi, bet labai šai pienākuma veikša-

nai nepieciešamas zināšanas.

Jaunais latviskais laiks atnesis lielu vienī-

bu. Šī vienība nedrīkst palikt ārējo lietu kār-

tošanā. Vienības doma uzliek vēl lielākus pie-
nākumus katram atsevišķam latvietim: pa-

nākt sevī domu un centienu vienību, izaudzi-

nāt sevi cienīgu jaunam vienības laikam, izau-

dzināt sevi par cilvēku, kas prot un ar prieku
sava paša labumus, savu iedomību un god-
kāri upurē vispārības labā. Pie šīs pašaudzi-
nāšanas liela nozīme sadarbībai lauku teātra

vienībās, jo to visi lauku teātra darbinieki zi-

na, kādu lomu te dažreiz spēlē atsevišķa cilvē-

ka iedomība un nespēja pakļauties vispārēja
labuma domai. Atsevišķa cilvēka negātīvāš
rakstura īpašības šai darbā viņam pašam var

tikt parādītas kā spogulī, saprātīgs lauku te-

ātra vienības vadītājs tās rādīs ar gudrību,
cenšoties panākt savā vienībā īstu jauno laiku

saskaņu un vadot savus līdzdarbiniekus ciešā

kopībā, pāri katra nestiem upuriem un grūtī-
bām līdz augstam mākslas līmenim. Latviešu

tautas māksla, kas līdz ar to ir latviska māk-

sla, ir nedalāma, viņa dod ne tikai gaišu radī-

šanas un baudīšanas prieku, bet uzliek pienā-
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kūmus, Šie pienākumi jānes arī visiem tiem,
kas darbojas nealgotos lauku teātros, jo arī

šie teātri ir latviskās mākslas dzīva daļa.
Augt un veidoties — labi izmeklētā, vērtīgā

repertuārā, apzinīgos lugu sagatavojumos,

vienprātīgā darbā — tāds ir katra lauku te-

ātra darbinieka pirmais un lielākais pienā-
kums. Pār visām lietām jāatmin viens, ka tas

darbs, ko veic viena pagasta teātra vienība,
nepieder ne atsevišķam dalībniekam, nedz šai

vienībai, šis darbs, kā katrs atklātības un māk-

slas darbs pieder visai latviešu tautai un tau-

ta var prasīt par šo darbu norēķinu. Strādā-

sim visi un vienmēr tā, lai mēs par katru savu

darbu ar skaidru sirdi varam dot norēķinu
Vadonim un Tautai. P. Ā.
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