“Latvijas skolas somā” - Latvijas Nacionālā teātra izrāde “Svina
garša”

2020./2021.m.g. 2.semestra noslēgumā Ilūkstes Raiņa vidusskolas
10.-12.klašu skolēni projekta “Latvijas skolas soma’’ ietvaros gan klātienē,
gan arī attālināti mājās noskatījās Latvijas Nacionālā teātra izrādi “Svina
garša’’, kurā skolēni izdzīvoja literārā tēla atklāsmi dažādajās vēsturisko
notikumu peripetijās. 12.klašu skolēni pirms tam bija lasījuši M.Bērziņa
romānu ‘’Svina garša’’, kā arī mūsu skolā pirms 2 gadiem viesojās pats
rakstnieks.
Izrāde ir piedzīvojumu stāsts par latviešu puisi Matīsu no Torņakalna,
kurš nevēlas karot ne vienā, ne otrā frontes pusē. Tas viņam, protams,
neizdodas. Matīss tiek ierauts traģikomisku notikumu virknē.
Skolēnu atziņas pēc izrādes noskatīšanās:
 Manuprāt, stāsta varonis ir jūtīgs, viņš daudz domāja un bija
netipisks. Mani visvairāk piesaistīja aktiera tēlojums, viņš man likās
optimistisks un bija ļoti labi iedzīvojies savā tēlā. Matīsa draugs
Ķoļa šķita ļoti jautrs un uzticīgs. Matīsa draugs Rūdis likās ļoti
drošs, kā arī ļoti riskants tēls. Izrādes noformējums man patika, it
sevišķi aktieru darbs, jo manuprāt, visi aktieri bija pamatīgi
iedzīvojušies savos tēlos. Valodas vienkāršums, atstāj laikmeta
dzīvojošo cilvēciskās patiesības pēcgaršu.
/Mārtiņš , 10.b/
 Es uzskatu, ka izrāde ir ļoti interesanta un pamācoša. Man patika
Matīsa raksturs, viņa rakstura īpašības, kuras var reti saskatīt
cilvēkos. Matīss parāda skatītājam, ja tu kaut ko zaudē savā dzīvē,
pie tevis tas atgriezīsies. Izrāde māca nepadoties ne vienā dzīves
situācijā.
Šo izrādi būtu ieteicams noskatīties katram jaunietim, jo diemžēl
viņi nemāk cienīt visu to, ko viņiem ir devuši vecāki, citi cilvēki un
valsts. Mēs neaizdomājamies dažreiz par to, kādos apstākļos
cilvēkiem bija jādzīvo tolaik.
/Evelīna, 10.b/
 Izrāde bija ļoti laba, no sākuma likās, ka būs grūti noskatīties, jo tā
bija ilga. Bet, nē, tā bija interesanta un nervus kutinoša izrāde. Viegli
bija uztvert šī autora domu , jo valoda ļoti vienkārša un saprotama.
„Svina garša” atgādināja, lai arī cik smaga un sāpīga ir mūsu vēsture,
to ir svarīgi atcerēties, par to runāt un no tās mācīties, tādēļ domāju,
ka šis ir patiešām vērtīgs darbs, kas var būt tuvs dažāda vecuma
cilvēkiem.
/Nellija, 10.b/
Latviešu valodas un literatūras skolotāja Silvija Romaņenkova

