
Simtgades vides objekts pie Latvijas Nacionālā teātra

Darba idejas/koncepcijas īss apraksts

Latvijas Nacionālais teātris kā īpaša vieta Latvijas 
100 gades kontekstā. Vieta, kurā ir pasludināta Lat-
vijas neatkarība. Teātra misija ir būt par nacionālas 
nozīmes kultūras un mākslas centru, kura uzdevums ir 
iepazīstināt pēc iespējas plašāku sabiedrības daļu ar 
teātra mākslas un kultūras norisēm un aktualitātēm, 
akcentējot nacionālās vērtības.

Vides objekts, kā vietas tēlu veidojošs elements, kas 
izsaka galveno ideju, raisa interesi un vēsta par vie-
tas vēsturi.

Koncepcija

Laika priekškars
Teātra skatuve, priekškars, kas atveras sākoties iz-
rādei, ir elementi, kas saistās ar teātri. Aktieri uz 
skatuves ir tēli, kas nesīs vēstījumu turpmākās izrādes 
laikā.

Šis asociatīvais skatuves elements ir pamatā vides ob-
jekta idejai, kas plastiskā laika priekšskara veidā, iz-
vijas caur liepu alejai, iezīmējot būtiskākos notikumus 
Latvijas Nacionālā teātra un Latvijas 100 gades laika 
plūdumā. Nozīmīgākie gada skaitļi attēloti kā aktie-
ri, uz ažūras, 100 soļu garas, laika līnijas skatuves. 
Lasīšanas augstuma joslā integrēti gada skaitļus 
paskaidrojoši stāstījuma teksti vairākās valodās. 

Starp priekšskara ielocēm paredzētas sēdvietas. 
Kulise, kas plastiski ieved alejā un parka teritorijā, 
vēstot par vietas vēsturi.

Līnijas garums ir 100 soļi - tikpat gadu Latvijas Na-
cionālajam teātrim būs 2019. gadā. Nākamajās de-
smitgadēs, visas alejas garumā, objektu ir iespējams 
papidināt ar jauniem notikumiem.
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1919. gada 30. novembrī ar
R.Blaumaņa lugas “Ugunī”pirmizrādi
Alekša Mierlauka režijā
tiek atklāts Latvijas Nacionālais teātris

November 30, 1919,
the National Theater of Latvia opens
with the premiere of R.Blaumanis "Ugunī"
in the direction of Aleksis Mierlauks
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Ik pēc 3,5 m zemē
ieIebetonēti balsti

pie kuriem stiprinās
objekta konstrukcija

Objekta konstrukcijas
stiprinājuma vieta pie

betona balsta

Tērauda plāksne,
10 mm bieza

Ar lāzeru tērauda plāksnē
izgriesti gadskaitļu silueti -

grafiska kompozīcija

Pa vidu objektam viscaur
izvietota info līkne uz

kuras iegravēts info teksts -
ar notikumu katrā konkrētā

gada sakitlī, ka saistās ar
Latvijas Nacionālā teātra

vēsturi

Uz tērauda plaknes
iegravēts info teksts -

ar notikumu katrā konkrētā
gada sakitlī, ka saistās ar
Latvijas Nacionālā teātra

vēsturi
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