
 
 

Teātra izrāde „Kurts šmorē, lai atpūtinātu galvu” 
 
„Kurts šmorē, lai atpūtinātu galvu” ir jautrs stāsts par kādu vīru vārdā Kurts, 

viņa ģimeni, integrāciju un valsti. Kurts strādā par autokrāvēju ostā un kādu 

dienu, atverot konteineru, atrod tur kaut ko ļoti pārsteidzošu!  

 

Kā rīkoties, ja aci pret aci saskaries 

ar atšķirīgo un citādo? Vai ir 

iespējams to pieņemt? Vai mums 

ir jābūt pieklājīgiem un 

saprotošiem pret līdzcilvēkiem? 

Un vai tas ir viegli? Šis stāsts ir, lai 

uzdotu šos jautājumus un, lai mēs 

katrs atrastu savu atbildi. 

 

Darbs tapis pēc norvēģu rakstnieka Ērlenna Lū grāmatas „Kurts četrās 

grāmatās” darba „Kurts šmorē, lai atpūtinātu galvu” motīviem. 

 

Teātra iestudējuma DVD ieraksts 

bez maksas pieejams Laikmetīgās 

mākslas centra bibliotēkā, Alberta 

ielā 13 7.stāvā (katru darba dienu 

no 11:00 līdz 17:00). Teātra 

iestudējuma DVD ir izdots latviešu 

valodā ar krievu un angļu valodas 

subtitriem. 

 

Izrādi ir iespējams noskatīties arī internetā: 

Pirmā daļa: https://vimeo.com/68830953  

Otrā daļa: https://vimeo.com/69425094  

 

https://vimeo.com/68830953
https://vimeo.com/69425094


 
 

Teātra iestudējumā „Kurts šmorē, lai atpūtinātu galvu” piedalās bērni un 

jaunieši no Rīgas Skolēnu pils teātra „Zīļuks”. 

 

Režisore: Laura Paegle, dramaturgs: Zane Goiževska, scenogrāfe, kostīmu 

māksliniece: Agne Mennika, Ieva Lapiņa, horeogrāfe: Liene Stepena, kustību 

režisors: Māris Koristins, skaņu režisore: Līga Goiževska, komponiste: S.Silava. 

Izmantota E.Grīga mūzika. 



 

 

2013. g. 2. martā Rīgas Skolēnu 

pilī, K. Barona ielā 99, plkst. 12.00 

bija iespējams noskatīties izrādi 

klātienē. Pasākums norisinājās 

„Rīga spēlē teātri 2013” festivāla 

ietvaros. Ieeja - bez maksas. 

http://www.iksd.riga.lv/public/49

172.html?date=2013-04-11  

   

Teātra iestudējums „Kurts šmorē, lai atpūtinātu galvu” tika uzvest biedrības 

Laikmetīgās mākslas centra projekta „Saredzēt! Sadzirdēt! Saprast! Rīkoties!  - 

II posms” (SSSR II) ietvaros, kas tiek īstenots ar Eiropas Trešo valstu 

valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu.  

 

Projekta finansēšanas avoti - 

Eiropas Trešo valstu 

valstspiederīgo integrācijas Fonds 

75% un valsts budžeta līdzekļi 

25%. 

Par projekta saturu atbild biedrība 

Laikmetīgās mākslas centrs. 

 

 

Izdevējs: biedrība Laikmetīgās mākslas centrs 

Mākslinieks un fotogrāfs: Ēriks Božis 

Biedrība „Laikmetīgās mākslas centrs”, 2013 
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