
Par Līdzdalības izrādēm Latvijā

Krista Burāne 



Māksla ir 

 

- Atbildība
- Cieņa
- Rūpes 
- Drosme
- Savu un citu robežu pārbaudīšana
- Šaubīšanās

brīvības praktizēšana



Vides un līdzdalības izrādes
- Satikšanās punkti svešiniekiem vidēs, kur es jūtos neērti.
- Dot balsi ikdienas ekspertiem, viņu dzīves stāstiem.
- Sociālais pavērsiens, aktīvisms, cenšanās kļūt pieaugušam un uzņemties 

atbildību, mainīt to, kas tev un citiem nepatīk.



Pelēkā asfalta stāsti (2010)  
Performatīvs notikums nedēļas 
garumā, kura laikā tika 
izstāstīti neskaitāmi stāsti un 
radītas situācijas neskaitāmiem 
stāstiem.



Ko mēs gribējām izmainīt?
Neredzamo pārvērst redzamajā. Vienu 
nedēļu uz šīs ielas sarunāties par aktuālo, 
radīt vietu tālākām sarunām. 

Padarīt to “garāku”, palielināt laiku, kuru 
cilvēki tur pavada, parādot to, ko viņi 
ikdienas steigā nepamana.

Padarīt to publisku, atgriezt atpakaļ 
cilvēkiem.

No netīra tukstneša pārvērst to stāstu 
tirgū, no atsvešinātības pietuvoties 
personiskām attiecībām. 



Kā tas izskatījās?

Pirms 

Pēc 



Vide un līdzdalība
Stāstu vietas visas ielas garumā

Foto izstāde tukša biroja telpās

Koncerti bēniņos

Neredzamais teātris visas ielas garumā

Stāsti, kas uzrakstīti uz ietvēm 

Stāsti, kas izstāstīti debesīm

1 iela  - 1 nedēļa
 

http://www.youtube.com/watch?v=aMovgXyydNM


Ceļu kartes (2014)
 Daudzu Rīgas iedzīvotāju 

ikdienas ceļi ved uz Centrāltirgus 
Gaļas paviljonu. Tā ir vieta, kur 
satiekas Rīgas apkaimju un 
centra ļautis, gan tie, kuri tur 
strādā, gan tie – kuri iepērkas. 
Šī vieta ir savdabīgs apkaimju – 
centra attiecību modelis. No 
vienas puses tā atklāj centra 
atkarību no apkaimju 
darbaspēka, no otras – centra 
varu pār apkaimēm. Cilvēks, kas 
strādā Gaļas paviljonā, ir gan šī 
paviljona dzīves radītājs, gan 
“gaļa”, kuru centrs “apēd” savas 
dzīvības uzturēšanai. Viņu dzīves 
nodrošina Rīgas asinsriti – viņi 
ir tās kapilāri, siltuma radītāji.





Ko mēs gribējām izmainīt?
- Padarīt paviljona strādniekus vairāk redzamus tiem, kas katru dienu iepērkas tirgū. 
- Runāt par attiecībām starp centru un perifēriju, bagātību un nabadzību.   
- Atsevešinātību pārvērst personiskās attiecībās. 



Kā tas izskatījās?

Pirms

Pēc



Vide un līdzdalība 

- Paviljons kā pilsēta
- Ielu krustojumos - 

stāstu punkti
- Tirgū strādājošie 

piedalās ar saviem 
stāstiem

- Koris un koristi aiz letēm
  

http://www.youtube.com/watch?v=o1Yo0hjuLko


Robežas (2016)

“Robežas” ir izrāde par drosmi un 
spēju uzticēties. Par izkāpšanu no 
sava komforta robežām, lai 
piedzīvotu satikšanos ar cilvēcību, 
kas klusi mīt tepat kaimiņos. Man 
tā bija atgriešanās bērnības 
mājā, kurā šobrīd dzīvojošo cilvēku 
dzīves liecina par šodienu un visu 
20. gadsimta vēsturi – pilnu meliem 
un nodevībām, nežēlīgām varas 
spēlēm, bailēm, cilvēku vienaldzību 
un nevēlēšanos domāt, kā arī par 
vēlēšanos nepakļauties, mērķtiecīgu 
darbu pretojoties un izvēlēm, kuras 
maina ikdienas ierasto gaitu.



Ko mēs gribējām izmainīt?

- Pierādīt, ka 
uzticēšanās ir 
iespējama

- Nojaukt un 
atvērt robežas

- Savienot centru 
ar perifēriju



KĀ TAS IZSKATĪJĀS?

Pirms

Pēc 



Vide un līdzdalība
- Pilsētas centrs - perifērija
- Izdzēst pilsētas tēlu, kādu mēs to 

zinām, un radīt jaunu, balstoties 
uz citām sajūtām

- Publiskais transports - privātie 
dzīvokļi

- Lielais ķīnas mūris kā idejas 
iemiesojums

- Trepju telpas un lifti
- Staigāšana augšā, lējā, uz 

priekšu un atpakaļ 

http://www.youtube.com/watch?v=SKJY2nZ-ri4


cietoksnis (2017)
Kā informācijas un mediju laikmets mūs izolē? Kā stāsts 
kļūst par mītu? Kā uzskati kļūst par ticību? Kā burbulis 
kļūst par cietoksni?  Dokumentālā vides izrāde 
Daugavgrīvas cietoksnī atklāj mūsdienu mītisko pasauli, 
kas pilna ar pūķiem, princesēm, gaismas bruņiniekiem, 
tumsas spēkiem un neieņemamiem cietokšņiem. Tā aicina 
skatītāju ceļojumā cauri dažādām informācijas telpām, 
kur piedzīvot sašķeltās un neapvienojamās pasaules 
sarežģītību. Izrāde “Cietoksnis” turpina iepriekšējā Kristas 
Burānes projektā “Robežas” aizsākto pētījumu par 
fenomeniem, kas apvieno un sašķeļ sabiedrību. 
“Cietoksnī” izpētes un spēles teritorija no Purvciema ir 
pārcelta uz Bolderāju, bet tēma – no dzīves telpas uz 
mediju jeb informācijas telpu.



Ko mēs vēlējāmies izmainīt?
Atvērt pašu tālāko Rīgas 
apkaimi

Savienot cilvēkus ar pretējiem 
politiskajiem uzskatiem

Mēģināt sakārtot haosu



Kā tas izskatījās

Pirms 

Pēc

  



                 

- Pilsētas centrs - perifērija
- Pazīstamais - 

nepazīstamais
- Cietoksnis kā attiecību 

metafora
- Dekonstrukcija - 

konstrukcija
- Slēgts - atvērts
- Sava ceļa meklēšana
- Haoss - kārtība

http://www.youtube.com/watch?v=yAVx_3X4IxE


no tā laika koki vairs nerunā (2020)
Nevienam nav noslēpums, ka Rīgā kokus izcērt 
vairāk nekā iestāda. Tukšās apdobes aizaug ar 
zāli vai asfaltu, no ielām pazūd lapotņu radītā 
ēna un kopā ar to – arī patvērums. Vieta, kur 
ievilkt elpu.

“no tā laika koki vairs nerunā” ir procesuāls vides 
darbs, kas aug un attīstās katru tā norises dienu 
festivālā un, cerams, vēl daudzus gadu desmitus 
pēc tam. Tas aicina iztēloties, par ko 1880. gadā, 
stādot Bulvāru loka liepas, domāja divdesmit 
septiņus gadus vecais Rīgas parku un dārzu 
direktors Georgs Kūfalts, un, vērojot, kā aug 
viena no šīs liepu dzimtas turpinātājām, apjaust 
tik dīvainu procesu kā dzīvība.



Ko mēs vēlējāmies izmainīt?
Vērtību pārnese no 
antropocentrisma uz 
biocentrismu

Pievērst uzmanību koku 
izciršanai Rīgā

Iestādīt kokus

Izmainīt skatienu uz ikdienā 
pierasto Rīgas zaļo vidi



Kā tas izskatījās
 Pirms  Pēc

 

  



















 Vairāk par izrādēm var uzzināt un to video noskatīties

www.kristaburane.comPaldies!


