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                                                                            Andris Zeibots  
andristeatra@inbox.lv 

Koncepcija “Reģenerācija” 
∗∗∗∗ 

(Dinamiskā teātra kustības telpā) 

 
(Visas Izrādes sākas no tā, kas nedzīvs: tukša skatuve, nejauši priekšmeti, baltas 

sienas, neko neizsakošs troksnis, utt. 

Cilvēkam-aktierim, kurš ierodas šādā vidē nav itin nekā, ko teikt, nav līdzi nekā, 

viņam pilnīgi vienalga – piedalīties vai nē. 

Seko paziņojumi, skaņu ierakstā vai ar roku rakstītā formā uz baltās sienas fonā.) 
 

Paziņojums. “Reģenerācija – atdzīvošanās. Atdzimšana. Atjaunošanās no dzīvību 
zaudējuša, organiskas vielas stāvoklī nonākuša ķermeņa līdz būtnei, kam 

piemīt dzīvība.” 
Otrais paziņojums. Tas viss ir izdomāts… Nekādas dzīvības te nav. Dzīvība ir 

pretējā pusē, ārpusē. Lai varētu novērot. 
 

(Darbības vidi pārstaigā laboranti baltos halātos, papildina izrādes telpu ar 

kādiem nedzīviem priekšmetiem vai pārbauda jau esošo priekšmetu 

nedzīvuma pakāpi. 

Viņi arī ieved darbības vidē nedzīvos personāžus, cilvēkus-aktierus apzīmētus ar 

cipariem “Pirmais” un “Otrais”) 
 

1. nejaušā sastapšanās. 
 
Pirmais. Ama? 
Otrais. Gama? 
Pirmais. Tas es. 
Otrais. Un es. 
Pirmais. Tev ir impulss? 
Otrais. Nē. 
Pirmais. Arī man – nav. 
Otrais. Ama. Gama. Ama ir dzimis? Gama ir dzimis? Nē. 
 

(Tomēr pirmā nejaušā sastapšanās jau ir impulss, tikai personāži to vēl 

neapzinās.) 

                                           
∗ skaidrs, ka 80-tajos gados man varēja būt tikai aptuvens priekšstats par to, kas ir “konceptuālā māksla”, aptuvens – 
lasīt: praktiski nekāds, tomēr neesmu mainījis veco nosaukumu un arī darbības norises aprakstus, nedaudz precizēti 
“nejaušie teksti”, kuri būtībā varētu arī nebūt precizēti, jo ir paredzēti nejauši – šāda pieeja jau šķiet tuvāka 
konceptuālajai, kā to saprot mūsu dienās… 
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Pirmais. Vai te ir kāda skaņa? 
Otrais. Ir. Bet nedzīva. 
Pirmais (ar kādu priekšmetu). Vai tam ir dzīvība? 
Otrais. Nav. (Ar citu priekšmetu.) Tam arī nav. 
 

Trešais paziņojums. Lai sāktos dzīvība, ir jāpieaug iekšējam spriegumam 
pirmatnējā punktā. Tā ir noticis. Vai tā nav noticis? Neviens nezina, no 

kurienes rodas spriegums pirmatnējā punktā. 
Ceturtais paziņojums. Ja no ārpuses, tad tā ir dievišķā iejaukšanās. 
Piektais paziņojums. Ja no iekšpuses, tad… kāpēc? 
 

2. nejaušā sastapšanās 

 

Pirmais. Ama. Itatti. Gama. 
Otrais. Ta. Ti. Aa. Taat. 
Pirmais. Kā priekšmets vispār. 
Otrais. It kā konuss. Bez konusa formas. 
Pirmais. Kas pats sevi apgriež. 
Otrais. Tam var pielāgot pirmo, kas atrodas ārpus tā. 
 

(Nejaušam priekšmetam tiek pielāgots cits nejaušais priekšmets.) 
 
Pirmais. Tas ir tikpat nedzīvs, kā bijis… 
 

(Skaņas impulss.) 
 
Sestais paziņojums. Laborantu pusdienas pārtraukums. 

 
(Laboranti nāk ar saviem krēsliem un galdu, kas apklāts pusdienām.) 

 
Laborants 1. Tā ir konservu kārba. 
Laborants 2. Faktiski, tas ir zārks. 
Laborants 3. Tā ir alus pudele. 
Laborants 2. Faktiski, tā ir alus pudele. 
Laborants 1. Tas ir gabals maizes. 
Laborants 3. Faktiski, tas ir nejauši tieši šis gabals. 
Laborants 1. Faktiski, es gribu ēst. 
Laborants 2. Faktiski, bez ēšanas nav dzīvības. 
Laborants 3. Teorētiski, bez dzīvības nav konservu. Tikai alus. Viss cits ir nejaušs. 
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Laborants 1. Teorētiski, starp to, kas ir konservu kārba, alus un maizes gabals, nav 
nekādas atšķirības. 

Laborants 2. Faktiski, tas ir tikai teorētiski. 
Laborants 3. Un teorētiski nonākam pie fakta konstatācijas. 
 
Septītais paziņojums. Laborantu pusdienas pārtraukums ir beidzies. 
 
Laborants 1. Es vēl neesmu ēdis! 
Laborants 2. Mēs vēl neviens neesam ēduši. 
Laborants 3. Tādējādi, mēs nevaram eksistēt! 
 
Astotais paziņojums. Ņemot vērā, ka laborantu pusdienas neietilpst eksperimenta 

norisē, tad to rezultātiem nav nozīmes, tādējādi iespējamās blakus parādības 
nav vērā ņemamas. 

 
(Laboranti aiznes galdu. Laborants ar numuru 1 nokrīt un guļ bez dzīvības 

pazīmēm.) 
 

 3. nejaušā sastapšanās 

 
Pirmais. Ja trūkst impulsa, dzīvība nevar rasties. 
Otrais. Mēs saņēmām impulsu, bet nepamanījām – kad. 
Pirmais. Šis impulss ir palaists garām. 
Otrais. Mums neizdevās. Ama. 
Pirmais. Gama. Mēs varam teikt, ka, saņemot impulsu, to nevar pamanīt. 
Otrais. Nav, kam pamanīt. 
Pirmais. Tieši otrādi! Ir, kam pamanīt, bet tas vēl neatšķiras no iepriekšējā – 

nedzīvā, kas nevarēja pamanīt. 
Otrais. Tas, kurš saņem impulsu jau ir dzīvs, tomēr vēl nav dzīvs, jo nevar fiksēt 

mirkli, kad saņēmis impulsu. 
Pirmais (atrod nokritušo laborantu). Šis nejaušais ķermenis arī ir nedzīvs. 
Otrais. Viņš nevar fiksēt. 
Pirmais. Mēs esam ārpusē, mēs varam fiksēt. 
Otrais. Tikai, ja nepalaidīsim garām. 
Pirmais. Ama. 
Otrais. Gama. 
Pirmais. Pirms Ama ir beidzies, sākas Gama. 
Otrais. Ama beigu robeža ir Gama sākuma robeža. 
Pirmais. Tātad robeža. 
Otrais. Gaidi impulsu, kas ir robeža! 
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4. nejaušā sastapšanās 

 
(Laborantu 1 pieslej pie baltas sienas, ap viņu un pāri viņam, ņemot palīgā krāsas 

laistāmos spainīšus, otas un līmējamas aplikāciju detaļas tiek veidots 

nejaušs attēls ar neparedzamām formām, krāsu laukumiem, zīmējumiem un 

tekstiem.) 
 

Devītais paziņojums. Kad objekts ir pilnībā ietērpts, seko atcelšana. Atcelts no 
sienas, tas ir atcelts pilnībā, un šo procesu sauc par “atcelšanu”.  

Desmitais paziņojums. Atcelt nozīmē atsvešināt. Nedzīvs tiek atsvešināts to 
atceļot. 

 
(Kad laborantu 1 atceļ nost no sienas, aiz viņa ir palikusi aptuvena “silueta ēna” 

Kādā “atcelšanas” brīdī izrādes telpā parādās muzikanti, kuri improvizē skaņas 

sakarā ar atcelšanu.) 
 

Pirmais (norādot uz “silueta balto, tukšo ēnu”). Tā ir robeža. 
Otrais (norādot uz Laborantu 1.) Tas ir izlietotais materiāls dzīvības radīšanai. 
Pirmais. Tā ir Ama un tā ir Gama. 
Otrais. Starp Ama un Gama ir robeža. 
Pirmais. Robežu sauc arī: Itatti. Reģenerācijas procesā, tā atrados tieši vidū. Tātad 

reģenerācija ir Itatti robeža. 
Otrais. Vai arī: Ta. Ti. Aa. Taat. Un tam ir slēpta konusa forma. 
Pirmais. Slēptais konuss ir dzīvības pirmatnējuma spriegums. 
Otrais. Impulsa rezultātā spriegums pārraus slēpto konusa formu. 
Pirmais. Tādējādi robeža tiks atcelta. 
Otrais. Un mēs fiksēsim dzīvības rašanās mirkli. 
 
Vienpadsmitais. Ja kāds to pamanīs. 
Divpadsmitais paziņojums. To visvieglāk ir nepamanīt, jo tas notiek pilnīgi nejaušā 

reģenerācijas brīdī. 
 

Pirmais. Izlietoto materiālu var izmest. 
Otrais. Tas vairs nav vajadzīgs. Tam ir zudušas robežas. 

 
(Skaņas impulss.) 

 
Otrais. Arī to brīdi, kad troksnis kļuva par skaņu mēs nefiksējām. 
Pirmais. Mēs visu palaižam garām. 
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Otrais. Mūsos ir saglabājies nedzīvais. 
Pirmais. Tā mums klāt ir diezgan. Piemēram, nagi. (Griež nagus.) Kamēr nagi vēl 

ir klāt pie pirksta, tie aug. Pēc tam tie top nogriezti. 
Otrais. Tas arī ir izlietotais materiāls. 

 
(Pārējie laboranti izmet ārā Laborantu 1) 

 
5. nejaušā sastapšanās 

 
Pirmais. Tagad sāks uzkrāties spriegums pirmatnējā punktā. Tā būs skaņa. 
Otrais. Ja vien mēs pagūsim nofiksēt tās rašanos. 
Pirmais. Tas nav nepieciešams. Nevar vienlaikus skatīties divos virzienos. 
Otrais. Nevar – turp un atpakaļ. 
Pirmais. Kamēr mēs skatāmies turp, mēs neskatāmies atpakaļ. 
Otrais. Taču brīdi, kad mēs beidzam skatīties uz priekšu, un sākam skatīties 

atpakaļ, mēs nevaram nofiksēt.  
Pirmais. Tā ir robeža. 
Otrais. Mēs pārkāpjam robežu to nepamanot. 
Pirmais. Tas neder. 
Otrais. Tas noteikti neder. Mums vajadzīgs spriegums. 
Pirmais. Mūzika – spriegums. 
Otrais. Spriegums slēptajā konusa formā. 
 

6. nejaušā sastapšanās 

 
(Mūziķi spēlē. Visas darbojošās personas kustās mūzikas iespaidā. No krāsām 

noklātā materiāla otras puses sāk lēnām lēnām spiesties cauri Dzimstošā 

Persona. Materiāls izspīlējas. 

Kādā brīdī tas plīst. 

Dzimstošā Persona ir klāt.) 
 

Dzimstošā Persona. Es tiešām esmu dzīvs. 
Pirmais. Viņš ir radies. 
Otrais. Bet mēs nepamanījām, kad tas notika. 
Pirmais. Mēs dejojām. Mēs sekojām citam impulsam. 
 
Trīspadsmitais paziņojums. Pilnīgi iespējams, kāds šo mirkli pamanīja. Tomēr 

visdrīzāk to nevarēja pamanīt. Citādi jau varētu arī apturēt tagadnes mirkli.  
Četrpadsmitais paziņojums. Bet pirms tagadnes mirkli kāds pamana, tas jau ir 

pagātne. 
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Dzimstošā Persona. Reģenerācija ir beigusies. Turpinās tas pats, kas jau bija 

nedzīvs sākumā: tukša skatuve, nejauši priekšmeti, baltas sienas, neko 
neizsakošs troksnis… Un ikvienam, kurš ierodas šādā vidē nav itin nekā, ko 
teikt, nav nekā līdzi, viņam pilnīgi vienalga – piedalīties vai nē… 

Pirmais. Kamēr nerodas impulss. 
Otrais. Kas top pirmatnējā sprieguma izraisīts… 
 

(Mūzika, dejas, gleznojumi.) 

 
Beigas 

 
 


