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Pa izrādes “Es jums saku: dziediet!” pēdām  

Liepājā 

Bukarestē  

Porto 

 … 

 

Inta Balode 

Ir interesanti, kas paliek. Ko cilvēki domā par kādu notikumu jau kādu laiku 

pēc tā beigām. Atmiņā palikušas lauskas, kas droši vien ir tās spilgtākās 

sasaistes ar katra paša dzīvi, sabiedrību un vidi. Iespējams, tieši šīs nosacītās 

“atliekas” ir visvērtīgākais ikviena mākslas darba nospiedums. Lai iespējami 

godīgi tiktu klāt autentiskām lauskām, ir jāatrod cilvēki, kuri ne brīdi 

nedomāja, ka viņiem jautās par to, kādu iespaidu atstāja izrāde. Viņi atnāca, 

pieredzēja un aizgāja, viņi nav anketēti un viņu kontakti nav pierakstīti 

organizatoru pasta listēs. 

Tomēr gluži bez pēdām nekur nevar atnākt un nekur nevar aiziet. Kas meklē, 

tas atrod. Bet, lai atrastu, ir jāzina, ko meklēt. Lai zinātu, ko meklēt, ir jāzina, 

kam pajautāt. Pajautāt var tiem, kas ir kaut cik pazīstami. Viņi varbūt zinās, 

kam jautāt tālāk. Man ir cerība, ka gan Liepājā, gan Bukarestē, gan Porto man 

būs vismaz viens cilvēks, kam pajautāt.  

Šis ir mēģinājums tikt klāt atmiņu lauskām par izrādi “Es jums saku: 

dziediet!”. Izrāde notika trīs pilsētu ielās – Liepājā, Bukarestē un Porto. 

Nevienā no tām nebija oficiālu ielūgumu, skatītāju reģistru, tūlītējas aptaujas, 

e-pastu pierakstīšanas. Cilvēki bija, piedzīvoja un aizgāja, pilsētas palika tādas 

pašas. Vai pavisam tādas pašas? Vai tomēr kādi impulsi palika klātesošo 

atmiņā un pārdomas ietekmēja to, kā viņi tagad iet pa tām pašām ielām, skatās 

uz tām pašām ēkām.  

Izrāde “Es jums saku: dziediet!” jeb angliskajā versijā “Sing!” tapusi projekta 

“E-Motional: rethinking dance” ietvaros. Izrāde ir Latvijas horeogrāfes Olgas 

Žitluhinas un starptautiskas mākslinieku grupas – horeogrāfa un dejotāja 

Gunta Spridzāna (Latvija), horeogrāfa Alberto Magno Santosa (Alberto Magno 
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Santos, Portugāle), kā arī multimākslinieces un mūziķes Irinelas Angelas 

(Irinel Anghel, Rumānija) kopīgi veidots darbs. Izrādes iedvesmas avots ir 

Imanta Ziedoņa epifānija “Es jums saku: dziediet!”. Izrādes tapšanas process 

sākās 2014.gada jūlijā Rumānijā. „Es jums saku: dziediet!” piedzīvoja 

pirmizrādi 2015.gada 27.aprīlī Liepājas pilsētas ielās. 2015.gada jūnijā izrāde 

tika izvirzīta Latvijas Teātra balvai „Spēlmaņu nakts” kā viena no 6 izrādēm 

kategorijā „Gada sasniegums laikmetīgajā dejā”. 2015.gada 27.jūnijā izrāde 

tika izrādīta Bukarestē Curtea Veche muzejā (Rumānijā) un 4.jūlijā – Porto 

(Portugālē). 

Lai uzzinātu, kā viena darba trīs dažādās versijas pieredzēja trīs dažādās 

vietās, izmantoju mazliet antropoloģisku metodi. Jautāju cilvēkiem, ko pazīstu 

katrā no pilsētām, vai viņi ir paši bijuši uz izrādi vai zina citus, kas ir bijuši, vai 

varbūt ir dzirdējuši kādas atsauksmes.  

Piedāvāju ieskatu savā meklējumu ceļā un citātus no atbildēm – gan tām, kas 

ir par pašu izrādi, gan arī tām, kas ir par neredzēšanu vai kā cita redzēšanu. 

Ceru, ka šāds ekskurss kalpos kā ieskats cilvēku tīklojumos, notikumos, kas 

paver jaunas durvis un sakritības, un jau pieminētājās lauskās un “atliekās” 

par izrādes pieredzi, kas paliek pēc laika. Savas ģeogrāfiskās atrašanās un 

izcelsmes dēļ par Liepāju, protams, spēju aktivizēt plašāku tīklu nekā par 

Bukaresti un Porto. Atļaujos domāt, ka to cilvēku vārdus, kas izskan Liepājas 

stāstā, ir vērts atcerēties, ja nu jums arī ir nepieciešamība kaut ko uzzināt par 

kultūras dzīvi Liepājā.  

 

Foto: Iveta Meldere 
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LIEPĀJA, 2015.GADA 27.APRĪLIS 

Liepājā visbiežāk esmu bijusi uz teātri, un, kā jau kritiķiem pieklājas, no teātra cilvēkiem 

vislabāk pazīstu literāro padomnieci Zandu Borgu. Zanda komunicē ar kritiķiem un 

žurnālistiem, viņa vienmēr ir ļoti atsaucīga, tāpēc droši rakstu un jautāju: 

- “Tu jau droši vien pati nebiji, bet varbūt zini, kas bija uz Olgas 

Žitluhinas izrādi "Es jums saku, dziediet!", kas notika Liepājas ielās 

27.aprīlī? Mēģinu apkopot viedokļos par izrādi, bet nav tik viegli 

atrast cilvēkus, kas bija klāt. Varbūt esi dzirdējusi kādas 

atsauksmes? Kaut vai pavisam baumu līmenī... Man interesē 

jebkas, ko varētu uzzināt par to, ko liepājnieki domāja par šo 

notikumu.” 

Nezinu, kāpēc teicu “Tu jau pati droši vien nebiji”, varbūt tāpēc, ka man īsti neticas, ka 

salīdzinoši liela teātra cilvēks ies uz kaut ko visai marginālu, turklāt vēl dejas izrādi? Tā 

gluži nav. Turklāt nemaz īsti nezinu, kādas ir Zandas intereses mākslā. Varbūt tā atrunājos 

tāpēc, lai neliktos viņai justies vainīgai, ka nebija uz tādu īpašu notikumu, par kuru pēkšņi 

padziļināti interesējos? Varbūt gribēju dot mājienu, ka vajadzētu gan tādas lietas 

paskatīties? Varbūt centos uzsvērt to, ka zinu, cik ļoti viņa ir aizņemta? Jā, droši vien šī 

versija būs īstā.  

Pēc divām dienām saņemu atbildi (“tikai” pēc divām, jo jautājumu uzrakstīju sestdienā): 

- “Ja nekļūdos, bija mūsu aktieris Gatis Maliks un mārketinga direktore 
Jevgenija Skoraja. Gatim šonedēļ ir trakā nedēļa, nezinu, vai būs 
runājams par ko citu, izņemot pirmizrādi. Žeņa šodien ir Rīgā, bet rīt 
varu viņai pajautāt, lai ir pavisam droši. Un pēc tam iedot Tavu e-pastu, 
lai ar Tevi sazinās? Viņa tad noteikti zinās arī, kas vēl skatījās šo izrādi.” 

Vienlaikus ar e-pastu Zandai, uzrakstīju to pašu jautājumu ar Mārtiņam Feldmanim. Viņš ir 
gaismu mākslinieks Liepājas teātri, pazīstu viņu diezgan labi, jo viņš ir gaismojis arī ne 
vienu vien laikmetīgās dejas izrādi, kur esmu bijusi iesaistīta kā organizators vai 
pietuvināts skatītājs. Tā kā Mārtiņam uzrakstu facebook, kur viņš jau ir mans draugs, 
atbildi saņemu uzreiz sestdienā: 

- Par to Tev vajadzētu pajautāt Zandai Borgai, viņai visas preses zināmas, 
un viņa ir ļoti izpalīdzīga. 

- Aizrakstīju jau Zandai arī. Paldies! Bet Tu neko neesi dzirdējis, ja? 
- Lasīju kādreiz avīzēs, bet tas jau sen. 

Man tomēr nav pacietības gaidīt, ko atbildēs Zanda Borga pat, ja zinu, ka tas būs jau 

pirmdien. Tāpēc turpinu domāt, ko varu darīt tālāk. Izdomāju vēl vienus vārtus, pa kuriem 

varētu iekļūt liepājnieku atmiņā par izrādi. Rakstu portāla www.irliepaja.lv žurnālistei 

http://www.irliepaja.lv/
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Sarmītei Pujēnai. Personīgi ar viņu neesmu pazīstama, bet piedalījos Liepājas teātra 

organizētā diskusijā par kustību teātri, un viņa bija viena no aktīvākajiem jautātājiem un 

klausītājiem. Tāpēc arī pēc diskusijas sarunās nejauši dzirdēto vārdu un uzvārdu atcerējos. 

Turklāt cilvēki runā, ka viņa ļoti aktīvi apmeklē kultūras pasākumus un esmu pārliecināta, 

ka noteikti pazīst daudz cilvēku un noteikti zina par notikumiem pat, ja nav bijusi klāt. 

Izmantoju facebook, jo citu kontaktu man nav. Atbilde ir teju uzreiz.  

pelēkās šūniņas darbojās 

- Sveicināti! Varbūt biju - viņa tur dungo, izsaucas, kaut kā tā, ja? Varbūt 
visu neredzēju, jo tas bija “Akti naktī” laikā, kad daudz kas notiek. Cik 
atceros, mēģināju saprast, kas un kāpēc? Nevaru apgalvot, ka sapratu, 
bet kā Puaro teiktu - pelēkās šūniņas darbojās. 
 

- Jā, dungošana tur bija. Rumāniete vienā brīdī kāpj uz augstiem 
papēžiem, tad puisis rozā uzvalkā uz jumta dejo. Pa mazām 
ieliņām, pagalmiem... Izrāde gan bija Dejas dienā. 
 

- Ja, tas nav tas. Zinu, ka bija ari kaut kas pilsētas ielās citā reizē, bet to 
neredzēju. Kad tas bija? Varu iemest facebukā jautājumu varbūt kāds 
atsaucas. 

Sarmīte laiku netērē un facebook parādās ziņa: 

Vai kāds var palīdzēt Intai Balodei, viņa meklē Žitluhinas izrādes / 27.apr. Liepājā / skatītājus: starptautisks 

projekts ar Žitluhinu, portugāli, rumāni… Viņiem bija rezidence Liepājā… Domāju, kā atrast kādu parasto 

skatītāju… 

Gatis Maliks: Liene Feldmane 

Maija Kalniņa: Indra Ķempe 

Interesanti, ka tas pats Liepājas teātra aktieris Gatis Maliks, ko ieteica Zanda, atsaucas teju 

vai uzreiz, bet, nesakot, vai pats ir bijis vai nav, iesaka kādu citu. Ja jau tik ātri zina ieteikt 

skatītāju, tas droši vien bija arī pats, bet kāpēc nepiesakās? Vai taisnība Zandai, ka 

pārņemts ar pirmizrādi? Tik pārņemts, lai ieietu facebook nav. Varbūt nav ko teikt par 

izrādi? Vai arī viņš zina, ka nav “parastais skatītājs”? Lai vai kā, nu man ir vēl divi kontakti 

ar lielu cerību, ka šie cilvēki būs izrādi redzējuši un runās. 

Īpaši priecājos par iespēju rakstīt arhitektei Indrai Ķempei, jo arī viņu redzēju diskusijā 

Liepājas teātrī. Redzēju, ka viņai patika sarunas un pēc tam vēl lasīju viņas pozitīvu 

komentāru portālā www.irliepāja.lv. Rakstu Indrai, šoreiz uz e-pastu, jo pajautāju to 

Sarmītei Pujēnai pēc tam, kad Indru facebook neatrodu. Izrādās viņa tur nav principa pēc, 

lai vairāk saglabātu tiešos kontaktus. Twitter gan viņa izmanto.  

http://www.irliepāja.lv/
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Jautājums arī viņai tāds pats, vairs neatkārtošu. Jā, cita starpā, kad Indra stāsta, ka viņu ar 

Olgu Žitluhinu iepazīstināja draudzene Maija Kalniņa, tad atceros, ka Indru Ķempi Sarmītes 

uzsaukumā ieteica tieši Maija Kalniņa. Tātad sanāk tā, ka droši vien gan Gatis Maliks, Gan 

Maija Kalniņa izrādi redzēja, bet paši nepiesakās stāstīt. Varbūt nepiesakās tāpēc, ka 

jautājums bija, vai nezina, kādu, kurš bija uz izrādi. Tātad pats nevar atbildēt, ka es biju. 

Jānosauc kādu, kas bija.  

citādi cilvēciskais 

ieraudzītu ko citu tik pierastajā 

Indra Ķempe atbild arī gandrīz uzreiz:  

- Jā, cilvēki pareizi runā, es redzēju daļu no izrādes, par kuru vaicājat. Īsi 

pirms tās nejauši kafejnīcā iepazinos ar Olgu, tāpēc par to ieinteresējos. 

Mūs sapazīstināja mana draudzene Maija Kalniņa. 

 

paldies par ieiešanu nekad neiestaigātos pagalmos 

 

 
Foto: Daiga Rutka 

 

Mani ieinteresē jebkas citādi cilvēciskais, ko dara ierastajā cilvēku 

apdzīvotajā vidē - pilsētā. Jebkas laikmetīgais Liepājā, kura stagnē pie 

visām kolosālajām tās iespējām un iztukšojas no galvenā, kāpēc pilsētas 

vispār pastāv, - cilvēkiem. Olgai jau teicu paldies par ieiešanu nekad 
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neiestaigātos pagalmos kopā ar aktieriem. Par šo telpu apdzīvošanu tā,  

lai tu ieraudzītu ko citu tik pierastajā. Mūsu, kas sekoja aktieriem, nebija 

daudz. Un tos dažus mūs spēles personas mulsināja, liekot sekot tik 

dīvainajām darbībām ielās. Viņi bija krāšņi, tāpēc lieliski izcēlās 

pilsētvidē, kura bija pelēka dēļ vēlā pavasara (labi, ziedēja plūmes un 

ķirši), kura bija un ir pelēka dēļ tukšuma pat no ziņkārīgajiem tajā. 

Klausījos arī tajā, ko Olga bija paspējusi ierakstīt sarunā ar populāro 

Liepājas bezpajumtnieci Dzintru un ko atskaņoja no pārnēsājamas 

skaņu kastes. Diemžēl bezpajutmnieki, dzērāji un lohi ir tie, kas veido 

šodienas Liepāju. Viņi ir tās acis, ausis un sirdis, jo ir pēdējie mohikāņi 

pilsētā, no kuras domājošie mūk pa gabalu. Šeit palikuši dzīvot tikai tādi 

trakie kā es. 

 

Ja nepieciešams, uzrakstīšu vairāk. Jautājiet, kas jautājas, izlasot šo no 

manis.  

Tā kā tieku mudināta jautāt vēl, jautājumi rodas: 

- Liels paldies par ziņu! Prieks dzirdēt! Paldies par rosinošajām 

pārdomām. Papildjautājumi ir... Kāpēc cilvēki mūk no Liepājas? Vai 

izrāde bija par to, kāda šodien ir Liepāja? Vai bija nozīme/vai 

varēja just, ka dejotāji ne tikai nav liepājnieki, bet vispār ir no 

citām pasaules malām? Vai bija trāpīgi uzķēruši sajūtu, kā ir šodien 

vai kā varētu būt, vai kā vajadzētu būt? 

Indras atbilde par mukšanu no Liepājas ir gana asa, tāpēc nolemju to mazliet saīsināt. 

Kāpēc? Jo it kā nolēmu nejautāt aptaujātajiem, vai drīkstu viņu atbildes publicēt. Neviens 

gan arī nejautāja, ko es ar tām darīšu. Tad vēl padomāju, ka šī atbilde jau arī tik tieši 

neattiecas uz izrādi un tās atstātajām pēdām.  

- Vai zināt, ka Liepāja ar visu savu piejūras ģeogrāfiju, ostu un 65% 

pilsētas teritorijas, kurā ir īpaši nosacījumi investīcijām jau 18 gadus ir 

viena no 4 nabadzīgākajām pašvaldībām Latvijā, kuras dotē visas  

pārējās. 3 citas nabadzīgās pilsētas atrodas Latgalē... 

 

Vizuāli nenolasīju ielu izrādes stāstu nemaz. Zināju, ka tajā jābūt copy 

paste no liepājniekiem, taču to sadzirdēju tikai Dzintras stāstītajā no 

ieraksta. Vai viņu spēlēja arī ķermeniski? To, ka aktieri nav vietējie, 

varēja just gan. Lai gan - arī to es vienkārši zināju un redzēju. Iespējams, 
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jau tā neierastajā izrādes situāciju sagaidīt, ka bez formas pratīs nolasīt 

arī saturu, laikam būtu bijis par daudz. Domāju, liepājniekiem, kas ir tik 

ļoti ieslēgušies sevī, jo gadiem nav tikuši uzklausīti, nav tik viegli tikt 

klāt. Gadiem viņiem uzspiež kaut ko - ko kāds iedomājas, ka 

liepājniekiem vajag. Baroti pa spundi. Tad dīvainības gan izskatā, gan 

rīcībā, gan norises vietā ir tikai papildus distance.  

 

dīvainības gan izskatā, gan rīcībā, gan norises vietā ir tikai 

papildus distance 
 

Man ļoti patīk tas, ko lasu par Homo Novus pieeju. Kā viņi iesaista 

skatītāju izrādēs - caur pašu fizisko piedalīšanos, caur skatītāju stāstu 

uzvešanu, caur iesaisti, kairinot maņas ar jaunām vidēm un veidiem, kā 

uzrunāt. Neesmu gan redzējusi nevienu festivāla izrādi aiz tā, ka nekad 

neesmu bijusi Rīgā ap šo laiku. Taču varu šo dokumentālo teatrālismu 

izjust arī neklātienē. Kad skatuve saplūst ar realitāti laikā, kad cilvēki 

tēlo ikdienas dzīvē, taču uz skatuves kļūst patiesi. Tad skatuve var 

palīdzēt atgriezties pašiem pie sevis. 

 

kairinot maņas ar jaunām vidēm un veidiem, kā uzrunāt 

Esmu priecīga par plašo komentāru, Indra ir gatava atbildēt vēl, ja man tas nepieciešams, 

taču apturu sevī vēlmi turpināt jautāt. Kāpēc? Jo negribu apnikt, jo gan jau vēl būs Liepājā 

izrādes un tad vēl gribēsies parunāties. Varbūt arī tāpēc, ka mazliet baidos, vai neienāks 

pārāk daudz politikas, kas, protams, ir svarīga, bet mani mēdz biedēt kaisle, ar kādu 

politiski komentāri tiek pausti. Kāpēc biedē? Varbūt tāpēc, ka bērnībā tēvs ļoti kaislīgi 

vēroja, vērtēja, komentēja un iesaistījās politiskās norisēs. Man liekas, ka tas nenāca par 

labu viņa veselībai. Un deja taču tomēr ir saistīta ar veselību, tāpēc dodos tālāk. 

skatuve var palīdzēt atgriezties pašiem pie sevis 

Rakstu Gata Malika ieteiktajai skatītājai Lienei Feldmanei. Lieni nepazīstu, bet no facebook 

izpētu, ka viņa ir zvērināta advokāte. Jau pēc sarakstes beigām saprotu, ka sanācis arī kāds 

smieklīgs pārpratums, kuru viņa taktiski nav komentējusi.  

Tā kā pazīstu Mārtiņu Feldmani, kuram arī jautāju par izrādi, tad uzvārds Feldmanis man 

lika pievērst uzmanību, vai nav te nav kādas radniecības saites. Pēc vecuma varētu būt arī 

sieva. Tā kā neatceros, kā sauc Mārtiņa sievu, jo nekad neesam tikušas, uzmetu aci Lienes 

Feldmanes facebook profilam un redzu, ka viņa ir precējusies ar Mārtiņu Feldmani, tātad 

gan jau ir tā pati. Arī Lienes profila bildē viņa ir kopā ar vīrieti, kurš redzams no 
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mugurpuses un viņš izskatās gluži, kā tas Mārtiņš ko pazīstu (cik nu vispār no mugurpuses 

var pateikt). Mirkli gan padomāju, kāpēc Mārtiņš man uzreiz neteica, ka viņa sieva redzēja 

izrādi, bet vai nu visu var atcerēties. Rakstot Lienei pieminu, ka Mārtiņam jau jautāju par 

izrādi, bet viņš tikai kaut ko par avīzēm pieminēja. Nezinu gan, vai Liene Feldmane, kuras 

vīrs ir pavisam cits Mārtiņš Feldmanis, viņam pajautāja, vai tāda Inta Balode viņam rakstīja 

un kādā sakarā viņš vispār pazīst Intu Balodi. Ne par to ir stāsts.  

Stāsts ir par to, ka Liene Feldmane arī ir viena no atsaucīgajiem liepājniekiem un itin drīz 

atbild uz manu jautājumu par viņas pieredzi, skatoties izrādi. 

līdz galam nesaprotu, ko man grib pateikt 

 
Foto: Daiga Rutka 

- Es biju. Man palika pozitīvs iespaids, lai gan tomēr likās, ka līdz galam 
nesaprotu, ko man grib pateikt. Katrā ziņā bija ļoti interesanti. Es ietu 
vēlreiz! Es neesmu liela dejas pazinēja, vados tikai pēc sajūtām, ko 
izrāde man sniedz. Variet jautāt arī Elgai Uzarei, viņa bija ar mani un 
viņa ir liela laikmetīgās dejas mīļotāja, tāpēc viņas viedoklis varētu būt 
saturīgāks. 

Es ietu vēlreiz! 
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- Liels paldies par ātro atbildi! Sajūtas jau ir tā tiešākā pieeja pie 
dejas. Ja būtu jāmin, ko īsti gribēja pateikt, uz kuru pusi tas vairāk 
būtu?  
 

- Hmm, nu varbūt man lika redzēt citādo, ieraudzīt neikdienišķo. 
Minējums būtu uz to pusi. 

redzēt citādo, ieraudzīt neikdienišķo 

Lai arī Lienes atbilde nav pārāk plaša, es ticu, ka apgalvojums, ka viņa ietu vēlreiz, nav 
pieklājības frāze. Vienlaikus te var redzēt gana tipiskās šaubas par sajūtām kā adekvātu 
pieredzes mērauklu, varbūt pat to, kā šīs sajūtas nemaz īsti negribas ierobežot vārdos. Ticu 
arī tam, ka tiem, kas ir jau pieredzējušāki skatītāji ar vārdiem var iet vieglāk.  

Rakstu Elgai Uzarei, un priecājos, ka Latvijā ir kāda liela laikmetīgās dejas mīļotāja, ko es 
personīgi nepazīstu. Tātad žanram ir cerība. Jau atkal no tā paša facebook uzzinu, ka Elga ir 
jurista palīgs, tomēr ne tajā pašā firmā, kur Liene Feldmane ir advokāte. Tātad, iespējams, 
viņu pazīšanās ir vairāk pa mākslas nevis jurisprudences līniju. Varu secināt, ka 
rekomendāciju ceļš ir viegls. Elga atbild uzreiz, esot gan mazliet aizņemta, bet vakarā 
atbildēšot. Saku, ka droši var atbildēt arī kādu dienu vēlāk (esmu savu ziņkārību jau mazliet 
apmierinājusi, tāpēc kļūstu pacietīgāka). Elga vēl uzraksta, ka viņai ļoti patika tā izrāde, 
tāpēc nu jau atkal manas ilgas tiek sakairinātas. Pēc dienas ir izvērstā atbilde. 

neesmu objektīvs vērtētājs 

atmiņā ir palikušas teju visas etīdes, kuras es redzēju, pat sejas 
izteiksmes un pat tas, ko es domāju 

- Esmu redzējusi vairākus Olgas Žitluhinas darbus iepriekš, esmu arī 
apmeklējusi viņas vadītas meistarklases kontaktimprovizācijā 2011. 
gadā kontakta festivālā Grobiņā un tieši tajā reizē sajutu dziļas 
simpātijas pret šo mākslinieci. Iespējams, tieši tāpēc neesmu objektīvs 
vērtētājs, jo man patīk it viss, ko Olga dara. Pirms izrādes „Es jums saku, 
dziediet!” pa brīdim pamanīju dejotājus Liepājas ielās. Tā, man šķiet, ir 
viena no šīs izrādes vērtībām – tā dzīvošana pilsētvidē, darbība un 
kustība pilsētvidē, domāšana pilsētvidē. Kā tāds absolūti neobligāts 
stāsts, kur skatītājs pats var izvēlēties, ko dzirdēt, kā saprast un ko par 
to domāt, absolūta brīvība un arīdzan smalkums. Nu jau pagājis gana 
ilgs laiks kopš izrādes, bet atmiņā ir palikušas teju visas etīdes, kuras es 
redzēju, pat sejas izteiksmes un pat tas, ko es domāju, vērojot dejotājus. 
Tāpat atmiņā palikusi siltā sajūta un prieks par to, ka man ir iespēja šo 
izrādi redzēt.  
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dīvainas lietas no iekšpuses pilnīgi pamatotas 

 
Foto: Daiga Rutka 

 

Mazie Liepājas pagalmi, kuros nekad neesmu spērusi kāju, jumti, uz 
kuriem nebiju skatījusies, rozā uzvalks, stāsts par suņiem, līmlenta, 
paklājiņš, kontakts, balss. Laikam visvairāk patika šī pasākuma 
neobligātums. Gribi, nāc, gribi, ej prom, domā, ko vēlies, ko gribi, kas 
vien nāk prātā. Biju kopā ar draudzenēm, pēc tam pārrunājām un 
secinājām, ka tas ir tik „kruti”, ka Liepājā kaut kas tāds notiek, ka cilvēki 
atbrauc un dara un nāk pie citiem cilvēkiem un nāk atvērti, nāk bez 
noteikumiem. Ka nāk un dara tādas no ārpuses dīvainas lietas, bet kur 
arī skaidrs, ka no iekšpuses tās ir pilnīgi pamatotas. Runājām, ka 
gribētos, lai visu laiku ielās notiek kaut kas tāds mazliet dīvains. Jo 
Liepājai tāds lietas ļoti piestāv. 
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skatītājs pats var izvēlēties, ko dzirdēt, kā saprast un ko par to 
domāt, absolūta brīvība un arīdzan smalkums 

 

Gandrīz jau pietiek. Pa dažādiem ceļiem domas ir sanākušas, paralēli cenšos atrast ceļus, kā 
piekļūt Porto un Bukarestei, kur to izdarīt ir grūtāk, jo neesmu vietējā, arī situācijas un 
publicitāte tur bija atšķirīga.  

visvairāk patika neobligātums 

 

Foto: Daiga Rutka 

Lai arī biju plānojusi, ka pašu izrādes dalībnieku viedokli te īpaši iekšā nejaukšu, tomēr 
saprotu, ka Alberto Magno dažādu apstākļu dēļ kļuvis par teju vai vistālāko liecinieku. Viņš 
piedalījās radošajā procesā un izrādē Liepājā, bet nebija klāt ne Porto, ne Bukarestē, liekot 
izrādei savu dzīvi turpināt citādi. Tāpēc pajautāju par viņa iespaidiem un pie viena arī par 
rekomendācijām, kam jautāt viedokli. Viņš iesaka vietējo organizatori. Nodomāju, ka tā 
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noteikti ir Inese Sērdiene, kur arī personīgi nepazīstu, bet zinu, ka viņas iniciatīvas dēļ 
Liepāja pēdējos gados notiek ne viens vien īpašs un interesants laikmetīgās mākslas 
notikums. Pie Ineses e-pasta tieku no izrādes producentes un Latvijas Profesionālās 
mūsdienu dejas horeogrāfu asociācijas valdes priekšsēdētājas.  

Tā kā Inese gluži nav ierindas skatītājs, tad papildus jautājuma par iespaidiem, dzirdētajām 
atsauksmēm un atmiņām par izrādi, jautāju arī, vai to, ko viņa jutāt un dzirdēja kaut kādā 
mērā ietekmēja tas, ka viņa bija sadarbības partneris? 

Vairs jau nebrīnos par liepājnieku atsaucību, arī Inese atbild drīz vien. Vispirms ar īsāku 
ziņu, jautājot man, vai esmu kontaktējusies ar žurnālisti Ilzi Kļepikovu, kas izrādi gan 
redzēja, gan esot par to rakstījusi presē. Lai arī meklēju, vai nav kādas atsauksme, izrādās, 
ka pati galvenā man paslīdējusi garām. Nu, zinot autores vārdu rakstu atrodu gan. Pilns 
teksts, kurā aplūkoti Dejas dienas notikumu Liepājā, lasāms šeit: 

http://www.liepajniekiem.lv/zinas/kulturvide/kulturas-pulss/laikmetiga-deja-ienak-
liepaja-166790  

Te piedāvāju atsevišķus citātus no sadaļas par izrādi “Es jums saku: dziediet!” ar maniem 
izcēlumiem:  

Ilze Kļepikova:  

- Vai laikmetīgā deja Liepājā varētu ienākt ne tikai Dejas dienā 
un īpašos koncertos, bet arī ikdienā? 

“Horeogrāfe [Olga Žitluhina] neslēpj, ka pilsēta viņas sirdī iekritusi, 
pateicoties Inesei Sērdienei, kas, rīkojot laikmetīgās mākslas nakti "Akti 
naktī", viņu uzaicinājusi viesoties. “ 

Dejas izrādi "Es jums saku: dziediet!" drīzāk varētu dēvēt par 
kustību izrādi, bet vēl precīzāk to sauc par performatīvo 
pastaigu. Taču vispārsteidzošākais nav pati izrāde, kas ne tikai ved 
līdzi stāstā, bet arī ļauj nonākt Liepājas ielās un pagalmos, kur būts reti 
vai nemaz, bet gan cilvēki ap to. Un nevis tie, kas zina, uz ko nākuši un 
uzmanīgi vai neizpratnē ļaujas jaunajai pieredzei, bet gan tie daži 
nejaušie garāmgājēji, kas, pārsteigti un izbrīnīti, vienkārši pievienojas 
pārējiem un ļaujas tikt vadīti pa ielām un izrādes tēlu dzīvesstāstiem. 

Visvairāk starp viņiem ir bērnu, taču – neticami! – ir arī pa 
kādam pieaugušajam.  
 
Šī performatīvā pastaiga, kuras laikā uz ielas, pagalmā vai uz jumta 
iesaistītie horeogrāfi izstaigā, izdejo un arī izkliedz trīs cilvēku dzīves 

http://www.liepajniekiem.lv/zinas/kulturvide/kulturas-pulss/laikmetiga-deja-ienak-liepaja-166790
http://www.liepajniekiem.lv/zinas/kulturvide/kulturas-pulss/laikmetiga-deja-ienak-liepaja-166790
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fragmentus, ir neierasta mākslas forma, šķiet, ne tikai Liepājā, tāpēc 

pārsteigumu raisa palielais pulciņš jaunas pieredzes alkstošo. 
 

 
Foto: Daiga Rutka 
 

O. Žitluhina atklāj, ka vienu no patīkamākajiem iespaidiem rezidences 
laikā sagādājušas liepājnieku atvērtās durvis un sirdis. Viņa redz pilsētā 
iespējas radoši attīstīties un daudz radošu cilvēku, taču norāda arī uz 
novērojumiem, kas Liepājai ir mazāk glaimojoši. "Gribētos, lai Liepājā 
kultūru un mākslu atbalstītu vairāk. Lai Liepāja būtu kultūras un 
mākslas pilsēta, nevis te būvētu kaut kādas industrijas. Liepāja ir bijusi 
aizsācēja daudzām labām lietām. Liepāja iesāk, un citas pilsētas to 
turpina, bet pašā Liepājā to nedara tāpēc, ka nav atbalsta, vai tāpēc, ka 
tas nav pietiekami liels," O. Žitluhina secina. Viņasprāt, 21. gadsimtā nav 
saprātīgi runāt par to, ka kultūrai un mākslai vajadzētu atvēlēt mazāku 
vietu un vērtību. "Visa pasaule mēģina mainīt izglītības sistēmu, tajā 
akcentējot radošo pieeju. Bet mēs? Vai mēs nevaram būt citiem priekšā? 
Vai vismaz saglabāt to, kas bija Liepājā?" viņa vaicā. Taču kritiskās 
replikas nemazina viņas sajūsmu par Liepāju un vēlmi šeit turpināt 
darboties, viesojoties ar izrādēm un rīkojot vēl kādas dejas rezidences. 
 
Jānovēl tiem, kas vēlas šeit darboties un radoši attīstīties, satikties ar 
tiem, kam to vajag gan kā iespēju strādāt un sakārtot savu ķermeni, gan 
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kā mākslas veidu. Vislabāk būtu, ja to kā iespēju Liepājā attīstīties 
laikmetīgās dejas žanram un pavērt jaunu logu kultūrā vajadzētu ne 
tikai vairākiem vieniem, bet pilsētai kopumā. 

Pavisam drīz savus iespaidus par izrādi atraksta arī Inese, kura pavisam noteikti ir viena no 
tiem, kas palīdz satikties tiem, kas vēlas darīt, ar tiem, kuri vēlas pieredzēt, skatīties un 
attīstīties.  

mani fascinēja veids, kādā tapa izrāde - plūsma, komunikācija ar 
vietējiem, izpēte, vietas sajušana 

- Izrāde "Es Jums saku, dziediet!" ir tik daudzslāņaina, ka grūti izdalīt 
vienu galveno vadmotīvu, jo tā bija tik dziļi personīga katram 
skatītājam, ka jebkurš viedoklis par šo izrādi būs ļoti subjektīvs.  

Stāsts netika radīts, tas tika dabiski atklāts 

Vispirms jāuzsver, ka mani fascinēja veids, kādā tapa izrāde - plūsma, 
komunikācija ar vietējiem, izpēte, vietas sajušana. Stāsts netika radīts, 
tas tika dabiski atklāts, un nekas netika izdomāts, viss bija patiess un 
līdz ar to reibinošs, jo ne katrs skatītājs ir gatavs ieskatīties realitātē. 
Visbiežāk notiek gluži pretēji - piemēram, skatītājs dodas uz klasisku 
teātra izrādi, lai varētu izdzīvot emocijas un tad tās līdz ar izrādes 
beigām aizmirst, teātrī ir gluži viegli, jo skatītājs apzinās, ka tas ir 
teātris, tam ir sākums un gals, stāsts beidzas ar teātra durvju 
aizvēršanu. Šeit, šajā izrādē, nē.. Te durvis tiek atvērtas uz realitāti 
mums līdzās, un durvis paliek vaļā.. 

durvis tiek atvērtas uz realitāti mums līdzās, un durvis paliek 
vaļā.. 

Man personīgi ļoti patika sākumpunkta izvēle. Es saņēmu daudzus 
zvanus, kuros atskanēja visnotaļ sašutis jautājums - kur ir Brāļu iela 5? 
Liepājnieki nezināja, ka mums šāda iela vispār eksistē. Nodomāju, ļoti 
labi, labs sākums - tas jau ir izdevies! 

Liepājnieki nezināja, ka šāda iela eksistē. Sākums jau ir 
izdevies! 
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Foto: Daiga Rutka 

Ļoti būtisks bija arī Olgas Žitluhinas ievads pirms izrādes - vienkāršs 
paskaidrojums, kas te tagad notiks un kā uz to reaģēt - brīvi. Kad 
skatītāju pulks sāka virzīties līdzi dejotājiem, radās lēnīgums. Vispirms 
sajūta, ka nekas taču īsti nenotiek - daži iet pa līmlenti. Bet.. skan 
bezpajumtnieces balss un stāsts, un liepājnieks beidzot ir spiests tajā 
ieklausīties un atzīt, ka šajā sievietē, kas ikdienā visus nolamā un no 
kuras visi ātri novērš skatienu, slēpjas vairāk vieduma nekā tevī pašā. 
Un tikmēr garām skrien ikdienas gājēji, kas nav nākuši skatīties izrādi, 
un izrāde ir pēkšņi nostājusies uz ierastā mājupceļa trotuāra. Dažiem 

sejā neizprotošs skatiens, dažiem izrāde kā šķērslis, kas jāapiet, bet daži 
apstājas un tālāk jau ejam kopā. 

Tālāk dejotāji ved pa lielākai daļai skatītāju neierastām vietām pilsētā, 
ēku pagalmiem, šaurām, klusām ieliņām. Vispirms uzmanība tiek 
koncentrēta uz dejotājiem, tad lēnām tā pāriet uz vidi - tā sāk atsaukties 
izrādei un līdzdarboties. Dejotāji maina atrašanās vietu, negaidīti 
parādoties uz kāda mājas jumta, otras ielas galā vai kādā sētā. Un tad, 
sekodams, meklējot dejotājus, pēkšņi skatītājs ierauga, kur atrodas, 
lēnām pēta, kur tad viņš īsti dzīvo. Šajā mirklī es apstājos, sajuzdama 
pēkšņo mieru un lēnprātīgo pasaules uztveri. Radikālas pārmaiņas pēc 
ikdienas darbiem un nemitīgo skrējienu. Pēc izrādes ļoti vēlējos vēl 
pastaigāt un vienkārši pabūt, pārdomāt - to arī darīju. Mazā, grūti 
aptveramā doma, ka mūs kāds ir atšifrējis un mums pašiem parāda sevi, 
atklāj mums mūsu Liepāju un liepājniekus. 

skatītājs lēnām pēta, kur tad viņš īsti dzīvo. 
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Skatītājus ļoti uzrunāja stāsts par suņiem, kas bija dziļi personīgs, un, kā 
minēju sākumā, īsts. Pēc šīs epizodes mani uzrunāja kāda sieviete, 
jautājot detaļas par šiem suņiem - viņa piedāvāja labprāt parūpēties 
vismaz par diviem, ja nepieciešama palīdzība un lai nebūtu jāatdod suņi 

absolūti svešiem cilvēkiem. Viņa par suņiem, es par viņu - mēs 
bijām aizkustinātas. 

Šobrīd, rakstot šo jau vairākus mēnešus pēc izrādes, apjaušu, ka tā ir 
palikusi manī spilgti. Es par to turpinu domāt, risināt. Arī vietas, kur 

notika izrāde, vairs nav tikai kaut kādi pagalmi vai ielas - tie ir tie 
pagalmi un tās ielas. Vislabāk es atceros pēkšņo miera sajūtu un 
pateicību, ka man kāds licis apstāties un lēnprātīgi ielūkoties pasaulē 
sev apkārt. 

bija skatītāji, kas tā arī neko nesaprata, bet tādi būs vienmēr. 

Neapšaubāmi bija cilvēki, skatītāji, kas tā arī neko nesaprata un 
neatvēra sevi šim brīnumam, bet tādi būs vienmēr. Manī gan sajūtas 
turpinās un turpināsies ilgi. Jā, iespējams, izrādi uztvēru vēl dziļāk, jo, 
pieļauju, ka es, būdama vietējais koordinators, izjutu vairāk gan 
sagatavošanās darbus, gan izrādes stāstu tapšanu, bet izrādes dienā es 
izrādi vienkārši baudīju, tieši tāpat kā lielākā daļa man zināmo 
līdzcilvēku, liepājnieku.  

Vēlreiz paldies par to, ka šāda izrāde tika veidota un parādīta tieši 

Liepājā! 

 

ENGLISH, PLEASE! 

As a closing part for Liepāja section, which because of the patriotic and practical reasons (I 
could not find so many voices in Porto and Bucharest) was the longest one I offer responses 
to my questions by one of Liepāja performers Alberto Magno.  Alberto’s life is worth a 
performance, especially this kind of urban marginal environment performance. Alberto 
Magno and the organization he was leading “Fabrica di Movimentos” was Portuguese 
partner of the project “E-Motional: rethinking dance” in Porto. I also took part in Reflection 
platform which took place both in Porto and Bucharest. Unfortunately not everything went 
as planned for Alberto. He and his organization got in large debt, money was misspent, 
people did not get paid, most likely there was a hope to finance one project from another 
and vice versa and at the end tie all the ends together but it did not work.  At the end it 
seems that both he and his organization are bankrupt, his house is lost, dogs he had and he 
loves so much are given away and now Alberto is in Brazil trying to start new life. And they 
say that his name in Porto and Bucharest is taboo because of all the troubles he caused for 
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the project. People are angry at him and they have a reason for that. I asked him about 
performance in Porto, he said he was not there, doesn’t know anything, even doesn’t know 
if it happened. Completely cut out of the world he was part of, he was initiating himself. Out 
to margins, out to “do we really have such a street?!” as Liepāja audiences were asking 
before “Sing!” 

Anyway Alberto agrees go tell about his experience within the project and his time in 
Liepāja.  

- The key point for me was clear. Liepaja was a very strong moment for 

me personally, because I was just was re-starting my professional 

carrier in Brazil and that moment represented some connections with 

something that I really would like to enjoy (deeply), but I was too far 

away from that (geographically speaking). 

Also I was passing through a very hard moment in my personal life 

digesting everything that I had left in Portugal (after 23 years), and was 

done in just couple of months… 

 

passing through a very hard moment in my personal life 

 

 
Foto: Daiga Rutka 
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- What is your opinion on performances in public space? What was 

your previous experience with it and was there anything particular 

about this one? 

A real face to face 
- I like the idea of performing perform in public spaces especially because 

you are very close to the audience. A real face to face. And this gives 

more interest and intensity to the act of performing. And performing in 

a completely different place from where you are from, gave me a 

different taste of the action. On one side the idea of audience is the same 

wherever you are, but on the other hand I am confronting my own 

cultural experience with the cultural experience of the others, and here 

is possibility to establish a negotiation between what/how I do and 

what you (as audience) see. And from this perspective it was great. I 

really enjoyed it very much. 

 

confronting my own cultural experience with the cultural 

experience of the others 
 

Unfortunately I couldn't go to Bucharest (for many diverse reasons) and 

Oporto (did it happen in Oporto? I didn't know that ...). 

 

a cutting moment from a reality 
 

Connecting with what I said before about my own personal situation, 

Liepaja was a cutting moment from a reality. It was a moment when I 

could be away from many personal questions, had to be concentrated on 

the work that should be done in a completely different place and 

context. The question of the context was, perhaps, the most 

difficult to establish, but at the end many connections could be done, 

like paying attention to the environment of the city. And maybe a 

different view from the audience for their own city in the 

future. 
 

I had presented/performed in public spaces before. In fact I had 

experience as performer, also as a choreographer as well, and also as a 
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producer of an event that happened on public space. In dance and 

theatre. Just with Olga was the first time that I was just focusing on 

performing and nothing else.  
 

- How was the dialogue with local community and locations? 

 

dialogue was been done slowly 

 

 
Foto: Daiga Rutka 

 

- I felt that the dialogue was been done slowly, because people from the 

city didn't get exactly what we are doing there. But from the 

moment that they saw us rehearsing on the public places, they figure 

out that something was been cooked. And the presentation was a clear 

picture from that.  

 

About locations I have to say that wasn't my main focus. For me could 

be anywhere else. As long I had little time to feel the place and 

establish a connection between the place and what could be done in 

there. 
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- What about the process and power structures within a group? 

Would you call it Olga's work or collaborative work or something 

else? 

 

felt like a sponge absorbing everything that was given to me 

 
- At first, I was worried about the process because of short time to 

connect with the group, the idea of the work and the idea of 

presentation. But mostly I felt like sponge that has to absorb everything 

that was given to me and come back with my own interpretation. From 

that perspective, everything was easy and just fluid. I really enjoyed to 

work with Guntis and Irinel. I felt some instant connections with them. 

 

concerning about not choreographing but doing an action 
 

About how to define the work, I think was mixed: sometimes Olga´s 

work, sometimes collaborative. And it worked very well, cause Olga is 

very open to get and use what she is trying and also, very open to listen 

to each one of us. I really have to highlight her concerning about not 

choreographing but doing an action (or many actions). 

 

- Any highlights, experiences, and situations that were strong, 

strange, and special for you? 

confidence Olga gave to me and her openness to what we were 

doing 
 

- For me the highlight was the confidence that Olga gave to me and the 

openness to what we were doing. Perhaps if we could have done more 

performances in Liepaja (specially), could be a nice thermometer to 

fulfill some expectations about the connection between the 

work and the public space (the city). 

 

For me it was a wonderful experience. Unfortunately I couldn't be there 

to the end of the project (the performances in different cities). But till 

where I could participate, it was a nice experience.  



21 
 

Liepāja section is done already, but as later I got report by Irinel including a paragraph also 

on Liepāja, here it is: 

 

For me, the most powerful episode of the project was the 

residency in Liepaja (Latvia). I experienced there something that I 

would never give to myself because it was so different from the 

expression of my personality. The challenge was to work on the streets 

as “homeless people”, wearing bums clothes for 2 weeks. I had to 

invent for myself a fictional identity in order to be able to 

accept this experience which finally was so powerful and 

transforming that it was hard for me to get back to my original life style. 

 

 

 
Foto: Daiga Rutka 
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BUCHAREST, JUNE 27, 2015 

 
Well... Bucharest is little further from me, but I am sure I will find a way to get to know 

something. I start with two dance critics I know quite well. Both of them I know because of 

“E-motional: rethinking dance” project, I met Oana Stoica within Reflection Platform taking 

place in Porto and Bucharest and I met Gina Serbanescu during seminar by Andre Lepecki 

also within “E-motional: rethinking dance” project. Wait! No, I met her shortly before 

seminar by Lepecki. It was in Sofia during Advocates of Dance meeting, she became good 

friends with my Lithuanian colleague and friend Ingrida Gerbutavicute, that’s why we 

communicated quite a lot. After that in Bucharest where Ingrida was not present and Gina 

was busy with her hometown duties we almost did not communicate. Also everybody was 

somehow into Lepecki’s things and busy with and inside their own heads. Gina was one of 

the active participants of the seminar, providing insight into some of her views at views of 

some philosophers. Also she knows all the birth date of famous philosophers by heart. 

Anyway what I wanted to say is that I know both Gina and Oana to email them, ask directly 

and expect very honest response.   

 

- Hi Gina! I hope life is good and dance is also good. I have a small or may 
be not so small question... Did you go to see this one in Bucharest? 
http://e-motional.eu/sing-coproduction-by-olga-zitluhina-in-
bucharest-porto/ )r have you heard anything about it? I am really 
interested in some reactions about this piece/event. Thanks a lot! 

- Hello, unfortunately I was not in Bucharest at that time, but I can 

set you in contact with one of the performers. 

- Yes, would be good... With Irinel? Would be great to hear from some 
audience member but she could suggest then… 

- Yes, Irinel. For sure.  

Well, not so much success here, I know critics are quite busy and travel a lot and do many 

jobs to somehow manage to be a critic. Also I did not really want ot talk to performers 

because this is more outside look at the whole thing but I may be I will ask Irinel anyway, 

may be she knows somebody… 

And there is hope that Oana Stoica have seen performance because she knows Olga and 

Alberto, we were together in Porto, we also met in Bucharest. Or may be she could suggest 

somebody. Oana asnwers little later than Gina who was almost immediate.  

http://e-motional.eu/sing-coproduction-by-olga-zitluhina-in-bucharest-porto/
http://e-motional.eu/sing-coproduction-by-olga-zitluhina-in-bucharest-porto/
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- Hi, Inta. No, I didn't see the show and I don't know anything 

about it. I had a lot of work in theatre this year and I saw few 

dance performances. Sorry. 

Yes, yes, looked at the financial numbers of subsidy theaters get and dance gets. No 

surprise people hang out with theater more! Also how come critics are so busy that they 

have less time to see arts as other people have? This is how we are. Sometimes. Too many 

things at a time, too many events the same night, too tired etc. Anyway it is more 

interesting to hear opinion of “regular” people. Is it? That’s another topic. Anyway I still 

don’t have anybody “regular”, so I follow the path and e-mail Irinel referring both to 

producer Daiga Rutka and Gina Serbanescu. I ask the same things I asked Alberto and also 

ask if she could suggest somebody to share his or her opinion.  

- Dear Inta,  

Thank you for your interest in our work. 

 

I kindly ask you to give me some time for the answers. It is very busy 

time now. I'm preparing now a huge event and I can't think about 

something else :) and your questions are quite challenging. I can't 

answer them while drinking my coffee :) I need time to remember 

things, sensations and to reflect on them. 

 

 
Foto: Daiga Rutka 
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I can give the contact of somebody who attended the performance in 

Bucharest. He is a musician (composer and performer). But, probably he 

will also answer after the event we are all working on are over. Anyway, 

his name is Darie Nemes-Bota.  

 
Of course, I email Darie immediately, because there is still hope that he will not be so busy, 

or in case he will be, he will take some time because he just has an audience experience not 

a deep life if performer. And he is exactly what I was looking for – somebody I don’t know, 

somebody who was there, and somebody who might talk. Yes, he is artist himself but this is 

fine.  

  

- Hello, happy to help. 

drawn by the space 

 
Foto: Daiga Rutka 
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I was first drawn by the space - Palatul Voievodal "Curtea Veche". I've 

always wanted to do/see unusual events happening in this particular 

place. It's not only an amazing acoustic surrounding but also, in my 

view, a surreal environment.  

 

The "special" glasses where very interesting and I decided to leave them 

on for most of the show's duration. What I remember fondly is the 

subtle gestures made by the artists but also the powerful 

repetitions (running-jumping-hugging) - a colleague that was present 

said the minimal elements were enough to function as a whole on their 

own; the exhibition of "nostalgia-esque" objects all around, like old 

forgotten photos;  

 

the chromatic contrast (brown/earth - pink/costumes & elements) 

and, as a musical favorite, the traditional Romanian song (was it an 

incantation?) sung from a gap in the walls - a curse, a warning, who 

knows... 

 

The narrative was very well presented, the story of the two lovers 

unfolding in a unique way, the dance, the break-up, death, the journey ... 

and, with the ending, I'm not sure if what we've seen is a ghost story 

that moves endlessly in this place or a rip through a parallel dimension 

were OURS here and THEIRS here blend in a timeless vacuum ... or 

something in that regard. 

 

I really enjoyed the entire experience and would gladly revisit it. 

 

Darie Nemeş Bota 

made in DALPOFZS 

facebook.com/DALPOFZS 

 
Now I feel like I have almost been in Bucharest myself and experienced the show. That’s 

what makes me wish Irinel will say something, because she is the only one from 

performers I don’t know and that makes me curious.  
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- Maybe you can use my report I sent to Daiga after Porto (at least, for 

the 2nd question)? 

 

 
Foto: Daiga Rutka 

 

From the very beginning of the "Sing!" project I was catched by its 

experiential nature. It was not something that we rehearsed, it was 

something that we discovered step by step. Following things that we 

met in the process was the main rule for Olga Zitluhina and for the 

performers. 

 

I liked very much this new way of creating a work which was always 

opened, fresh, alive. Things changed all the time and this is 

challenging. I am an artist who likes challenges, surprises, I usually 

work with the unknown. I embrace the unknown and integrate it in my 

works. Thus, this project responded to my inner statement of not 

repeating artistic experiences, but inventing something new all the time. 

 

ways of connecting sometimes opposed values 
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We worked a lot with differences and ways of connecting sometimes 

opposed values. We cultivated an awareness for the integration of those. 

This is how we overcame the first level of "likes and dislikes" and 

created situations at a higher, transpersonal level.  
 

In Bucharest I enjoyed very much the minimalist actions 
transcending time and the using of the "frame-space" where and 
from where, personal and transpersonal histories entered or came out. 
The Ruins of the Old Royal Palace offered us powerful energies which 
were used for the performance. I appreciated a lot that we were always 

advised to work with what the space is able to offer. The art of 
adaptation proposed by Olga Zitluhina in this project could transform 
itself in a life lesson if you are aware of it. 

The art of adaptation transformed into life lesson  

For me, the whole project was very important as an artist. I learned 

many times how to see things from different perspectives, I 

discovered the power of minimal actions, trying to offer to the 
others my creativity as long as it has served the project. It was a special 
and original project and I still need time to integrate its transforming 
effects which means that I was deeply influenced by this common work 
as long as it still reverberates. 

 

Foto: Daiga Rutka 
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Yes, yes, it give quite a deep insight into artistic process but we are moving off the track to 
trace the footprints of the performance, “the remains” of it after the project is over for a 
while. 

And then I remembered that I know two choreographers from the first E-Motional project, 

“E-Motional: Bodies & Cities”. Madalina Dan and Mihaela Dancs came to Riga for residency, 

where they worked on their beautiful piece called “Anti-aging”. Yes I dare to call it like that 

because in this situation here I am not a dance critic but a reporteur trying to reconstruct 

some parts of the performance experiences. I think I met Mihaela during the “E-Motional: 

rethinking dance” project, somewhere in the yard of the National Dance Center in 

Bucharest? I have also seen Madalina after first E-Motional. Madalina might be the one 

willing to go to see Olga’s performance, because they were together in artistic research 

group during “E-Motional: Bodies & Cities” and this is where I see Olga largely started to 

develop ideas she fullfilled in Sing! I also saw Madalina performing in Prague on March 

2015, it was the closing event of another EU funded project Identity. Move! Madalina was 

one of the chosen artists working in research labs.  

I will ask both of them about the performance. Madalina answers soon.  

- Hei, Inta....I remember you, sure. 
I haven't seen Olga's 

performance, unfortunately. I 
don’t live in Bucharest any 
longer.  

And here is Mihaela - she lives in Bucharest 

and she saw it! 

- Yes, I have seen Olga's 
performance. I have some nice 
memories from 2004 from 
Curtea Veche. I performed there 
in a work by Allyson Green, it 
was one of my first appearances. 

So it was interesting to see that 
space brought to life again. 

Olga did the best out of it. As a 
spectator I had freedom to 
choose where to be, where to walk, what to see.   Foto: Daiga Rutka 
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Irinel and Guntis' duet was mainly composed out of repetitive simple 
actions very effective in creating a charged atmosphere, in 
building the relation between the two and revealing their story. They 
filled the whole space with their presence. Also objects were placed in 
different spots, as traces of their journey inside Curtea Veche. Olga 

joined at some point, dancing and singing. It was nice to discover 
Guntis, a strong performer and a great mover, and also to see 
Irinel very different than I know her. And it was pink.  
 

 
Foto: Daiga Rutka 

Great, I am almost done here with Bucharest. I did not really manage to reach very much 
out the “normal” people but still several quite different people said what they experienced, 
what remained in her memories.  

To continue Liepāja story where I also asked the local coordinator about her impressions, I 
decide to ask Stefania Ferchedau who was largely involved in the residency in Bucarest 
where the work just started to emerge, she was also searching for space, thinking about all 
the practical issues linked to that. And besides she administers the overall “E-Motional: 
rethinking dance” project and she did the same for the “Emotional: Bodies & Cities”. She 
has put a lot of heart in it, so there is not hope she can do any neutral opinion but this is not 
what I am looking for. I am got curious about Stefania’s thoughts.  
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- Sing! has occupied the historical Old Princely Courtyard of Bucharest 

and it was a sort of atmospheric, disappearing act performative 
moment. 
 

It was very filmic performance, in the sense that audience could 

decide to move around the space, run and edit their own and 
singular version of what was happening. It was like cut stills of 
vintage stories, characters in search of themselves, creating their own 
atmosphere out of the character of the space they were populating 
under the arches or from behind the columns. It brought the sounds of 

Bucharest in this underground, making people think of the city 
outside in a different way. There were strong moments of 
performance, some with involuntarily intervention of the audience. It 
was also about discovering new faces of the ones performing than the 
ones known before. 
 

 
Foto: Daiga Rutka 
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PORTO, JULY 4, 2015 

I have heard story about SING! in Porto, I have seen images and it looks really special – on 
the stairs next to the church, quite busy stairs for tourists, also a place for people living 
there, people are passing by, nobody really knows what it is, no posters, no promotion, no 
special start and end time. Some people ignoring, some watching, some starting to 
participate slightly, even provoke in a way at times. I would love to ask them what they 
though. It seems there is no way for me to find them. I would need CIA for that. As it was 
almost like a secret event – it just happened, there is memory of the performers only but I 
decided not to question them at this moment. Ok, I violated it partly and parts of Irinel’s 
report enter here, also Alberto’s story. But I am holding myself back from talking to 
Latvians whom I know well. This is as much as possible an outside eye text.  

 

Foto: Daiga Rutka 

Good news are that I know Joana von Mayer Trindade. She is a choreographer from Porto, 
we met during the same Reflection Platform and she also came once to Riga to teach 
research seminar “One Whole Body – At Once” during the International Contemporary 
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dance festival Time to Dance. And people say she was there in Porto where Sing! got into its 
highest emerging in the city moment. 
 

- The witnessing as a spectator to the performance "Sing!" by the 
choreographer Olga Zitluhina performance in Porto my hometown. Olga 
took us through a journey in one of the most ancient neighborhoods of 

Porto City: “Bairro da Sé”. I could rediscover and look with new 
eyes at this space. Not only in terms of architectural beauty but, 

mainly, at the specific charisma that the inhabitants of this 
neighborhood have, I’m very grateful and thankful for that. 
 

 
Foto: Daiga Rutka 

 
To reveal some of the aspects of almost non-existing mysterious Porto performance still 
being able to change even the local’s look at the place and discover not only space but also 
people living there, here comes a paragraph written by Irinel.   
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Foto: Daiga Rutka 

Last destination - Porto brought us the "journey-performances". We 
walked on the streets in a performative state. We integrated 
performance in the city life, experiencing a natural approach towards 
partners, people, and places. Talking performances in the rethinking 
dance process were from my point a view something original brought to 
the project.  
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Singing, dancing, talking, sitting, arguing, rolling, hugging were 
transformed in active performances with a fresh appearance of 

authenticity. Performing without performing as contemporary art 
lesson were thus experienced not only by not using/showing emotions 
but by entering ourselves as we are in the act of the performance. 

 

Foto: Daiga Rutka 

 

This is the end of the journey or beginning of it. The title of the performance comes from 
title of the short text by famous Latvian poet Imants Ziedonis. They say not much has 
remained from the initial impulse in the final products. But as you could see there is almost 
nothing to do with the project, only experience, more or less organized but always open. 
Sing for yourself, you need it not they!  
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  Projekts „E-Motional: rethinking dance” 

 
Atbalsta: 

 

 
 

 
 
 
Projekta iniciators un galvenais partneris:  
Gabriela Tudor Foundation / Gabrielas Tudores fonds (Rumānija, Bukareste) 
 
Partneri:  
Latvijas Profesionālās mūsdienu dejas horeogrāfu asociācija (Latvija) 
Fabrica de Movimentos (Portugāle, Porto) 
Džordže Apostu kultūras centrs (Rumānija, Bakau) 
Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois – TROIS C-L (Luksemburga) 
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„Es jums saku: dziediet!” 
 
Horeogrāfe: Olga Žitluhina 
Līdzautori un izpildītāji: Irinel Anghel (Rumānija), Alberto Magno (Portugāle), Guntis 
Spridzāns (Latvija) 
Projekta koordinatore Latvijā: Daiga Rutka, producente: Baiba Ozoliņa, biedrība „Party” 
 
Pirmizrāde – Liepājā 2015.gada 27.aprīlī 
 
Olga Žitluhina – horeogrāfe, izpilda – Guntis Spridzāns, Irinel Anghel, Alberto Magno. 
Producente: Baiba Ozoliņa, biedrība „Party”, projekta vadītāja: Daiga Rutka (Latvijas 
Profesionālās mūsdienu dejas horeogrāfu asociācija) 
 
Viesizrāde izrāde 27.jūnijā Curtea Veche muzejā Bukarestē.  
 
Horeogrāfe Olga Žitluhina, izpildītāji: Irinel Anghel un Guntis Spridzāns. Producente 
Bukarestē:  Laura Orlescu, organizēja - Gabriela Tudor Foundation. 
 
Viesizrāde Porto 2015.gada 4.jūlijā.  
 
Horeogrāfe: Olga Žitluhina, izpildītāji: Guntis Spridzāns, Irinel Anghel, Olga Žitluhina. 
 
 
 
 
 
Par šīs publikācijas saturu atbild projekts " E-Motional: rethinking dance". Eiropas Komisija 
neatbild par to, kā var tikt izmantota tajā iekļautā informācija. 
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 Project „E-Motional: rethinking dance” 
 

Supported by: 
 

 
 

 
 

 
 
 
Project initiated and coordinated by: 
Gabriela Tudor Foundation (Romania) 
 
Co-organizers:  
Association of Professional Contemporary Dance Choreographers in Latvia (Latvia) 
Fabrica de Movimentos (Portugal, Porto) 
“George Apostu” Cultural Centre (Romania, Bacau) 
Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois – TROIS C-L (Luxembourg) 
 

http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNaBsqLrssgCFQUQcgodkiQHjQ&url=http://www.europe.org.uk/2014/05/07/lift-2014-where-the-city-meets-the-stage/&psig=AFQjCNFXNB22-eTqNAJ-_tjzOOyg9t3sAw&ust=1444392433109776
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„Sing!” 
 
Choreography by Olga Žitluhina 
Created and performed by: Irinel Anghel (Romania), Alberto Magno Santos (Portugal), 
Guntis Spridzāns (Latvia) 
Project coordinator in Latvia:  Daiga Rutka 
Producer: Baiba Ozoliņa, association „Party”  
 
Premiere in Liepaja on April 27th, 2015 
 
Choreography by Olga Žitluhina 
Created and performed by Guntis Spridzāns, Irinel Anghel, Alberto Magno 
Producer: Baiba Ozoliņa, association  „Party”  
 
Guest performance in Bucharest on June 27th, 2015 at Curtea Veche museum in Bucharest 
 
Choreography by Olga Žitluhina 
Created and performed by Guntis Spridzāns, Irinel Anghel 
Producer in Bucharest:  Laura Orlescu. Organized by Gabriela Tudor Foundation 
 
Guest performance in Porto on July 4th, 2015 
 
Choreography by Olga Žitluhina 
Created and performed by Guntis Spridzāns, Irinel Anghel 
 
 
 
 
 
The content of this publication does not reflect the official opinion of the European Union. 
Responsibility for the information and views expressed in the publication lies entirely with the 
author.  
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