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Kinorežisoram un scenāristam 
Gunāram Piesim – 85

2016. gadā atzīmējam talantīgā latviešu režisora un scenāriju autora Gunāra Pieša 
85 gadu jubileju. Pazīstamo spēlfilmu “Nāves ēnā”, “Pūt, vējiņi!”, “Sprīdītis”, “Maija un 
Paija” u.c. filmu autors piedzima 1931. gada 19. jūnijā Rīgā. Jau no bērnības nākamo 
režisoru interesēja māksla, mūzika un teātris. Gunārs Piesis mācījās Jaņa Rozentāla 
Rīgas Mākslas vidusskolā, apmeklēja Pionieru pils teātra studiju, kādu laiku sapņoja 
par mūziķa karjeru. 20.  gs. 50. gadu vidū G.  Piesis devās uz Maskavu un iestājās 
Vissavienības Valsts kinematogrāfijas institūtā, ko absolvēja 1962. gadā. Režisors 
pirmo dokumentālo filmu “Reportāža no Salacgrīvas” un spēlfilmu “Kārkli pelēkie 
zied” uzņēma jau 1961. gadā, diemžēl emocionālajam un jūtīgajam jaunajam režisoram 
nācās saskarties ar asu kritiku un apkārtējo nesapratni. Izrādījās, ka režisora Gunāra 
Pieša un kinooperatora Mika Zvirbuļa Latvijas Televīzijā uzņemtās diplomdarba 
filmas “Reportāža no Salacgrīvas” galvenā varoņa Mārtiņa Auziņa biogrāfija pirms 
filmēšanas nebija “pārbaudīta”, bet institūta mācību spēkiem zvejnieks, kas audzē 
rozes un spēlē mūzikas instrumentu, likās pārāk ideāls. Savukārt Rīgas kinostudijā 
profesionāli uzņemtajai spēlfilmai “Kārkli pelēkie zied” kritika piedēvēja pat teātru 
nomelnošanu un mietpilsoniskumu. Pēc piedzīvotās neveiksmes Gunārs Piesis Rīgas 
kinostudijā 10 gadus uzņēma tikai dokumentālas filmas un kinožurnālus.

20. gs. 60. gados tapa tādas Gunāra Pieša dokumentālās filmas kā “Zemes atmiņa” 
(1965.  g.), “Svjatoslavs Rihters” (1966.  g.), “Jaunatne un mūzika” (1967.  g.), “Rīgas 
parki” (1969. g.). Šajā laikā G. Piesis kļuva arī par vienu no galvenajiem kinožurnāla 
“Māksla” veidotājiem. 1965. gada kinožurnāls “Māksla” nr. 2 par komponistu Mediņu 
dzimtu, 1967. gada kinožurnāls “Māksla” nr. 3 par tēlniecības vecmeistaru Teodoru 
Zaļkalnu un citi kinožurnāli joprojām ir nozīmīgi kultūrvēsturiski dokumenti. 

Pie spēlfilmu veidošanas Gunārs Piesis atgriezās tikai 20. gs. 70. gados. Pēc 
Rūdolfa Blaumaņa noveles 1971. gadā uzņemtā filma “Nāves ēnā” tiek minēta starp 
visu laiku labākajiem latviešu kino sasniegumiem un ir iekļauta Latvijas Kultūras 
kanonā. Kinokritiķe Dita Rietuma Latvijas Kultūras kanonā par spēlfilmu “Nāves 
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ēnā” raksta: “Askētiskiem līdzekļiem panākts maksimāls efekts, lakoniskas un tāpēc 
ārkārtīgi iedarbīgas psiholoģiskas drāmas fenomens. Izcils paraugs radošai, nevis 
burtiskai literatūras klasikas interpretācijai”.

1973.  gadā Rīgas kinostudijā pēc Raiņa dzejas lugas motīviem top spēlfilma 
“Pūt,  vējiņi!”. Neraugoties uz scenārija autora Imanta Ziedoņa un režisora Gunāra  
Pieša radošajām domstarpībām, filma kļuva par Latvijas kinomākslas nozīmīgu 
sasniegumu un ieguva balvu Vissavienības kinofestivālā Baku kā labākā  
klasikas ekranizācija. Spēlfilmu “Pūt, vējiņi!” demonstrēja arī Maskavas Starptau-
tiskajā kinofestivālā, bet 1975. gadā režisors Gunārs Piesis un jaunā aktrise  
Esmeralda Ermale ar filmu viesojās Sansevastjanas festivālā Spānijā. Par filmu 
“Pūt, vējiņi!” kinovēsturniece Inga Pērkone raksta: “Gunāram Piesim izdevās, šķiet, 
neiespējamais – tautisko ornamentu viņš iekausēja reālistiski būvētā vēstījumā, 
simboliskos tēlus pasniedza kā psiholoģiski veidotus raksturus. [..] Filmas  
krāšņums, arī Imanta Kalniņa mūzika radīja publikā sajūtu, ka “Pūt, vējiņi!” atklāj ko 
būtisku par tautas saknēm, sniedz atslēgu nācijas identitātes koda slēdzenei.”

1978. gadā režisors G. Piesis veidoja spēlfilmu “Tavs dēls”, bet 1981. gadā beidza 
uzņemt pēc Andreja Upīša romānu “Kungu pātaga” un “Pirmā nakts” motīviem 
veidotu spēlfilmu “Laikmetu griežos”.

Īpaši veiksmīga režisoram bija Annas Brigaderes pasaku lugas “Sprīdītis” 
ekranizācija. Ar Čehoslovākijas Barrandov Studio veidotais kopdarbs 1987. gadā ieguva 
apbalvojumus bērnu filmu festivālā Tallinā un Vissavienības kinofestivālā Tbilisi, kā 
arī 1988. gadā Starptautiskajā bērnu un jauniešu filmu festivālā Buenosairesā. 

Pēc Annas Brigaderes lugas 1990. gadā uzņemtā filma “Maija un Paija” bija režisora 
Gunāra Pieša pēdējā spēlfilma. 1995. gadā Rīgas Dokumentālo filmu studijā jau smagi 
slimais režisors Gunārs Piesis ar sev piemītošo māksliniecisko aizrautību un interesi 
par darba procesu izveidoja savu pēdējo kinožurnālu “Māksla” nr. 1, tā sižeti stāstīja 
par Rīgas jūgendstila celtnēm, Rīgas Skaņu ierakstu studiju Reformātu baznīcā, 
kinožurnālā dziedāja Ausmas Derkēvicas vadītais koris “Dzintars”, operdziedātāja 
Inese Galante izpildīja J.  S.  Baha un Š.  Guno “Ave, Maria!” un E.  Loida Vēbera 
“Rekviēmu”, Lielās ģildes koncertzālē tika pasniegtas Lielās Mūzikas balvas. 

Režisors Gunārs Piesis mira 1996. gada 9. februārī Rīgā, apglabāts Raiņa kapos.
Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs, atceroties 

režisoru un viņa filmas, piedāvā ielūkoties ar Gunāru Piesi un režisora veidotajām 
filmām saistītos fotodokumentos no LVKFFDA fondiem.

Linda Pleša
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Kinorežisors Gunārs Piesis. Rīga 20. gs. 80. gadi. Nezināma autora foto. 
LVKFFDA, 1. f., 20001-1. l.
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Kadrs no Rīgas kinostudijas spēlfilmas “Kārkli pelēkie zied”. Rīga 1961. gads. 
O. Griķa foto. LVKFFDA, 1. f., 82412N. l.
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Režisors Gunārs Piesis spēlfilmas “Nāves ēnā” uzņemšanas laikā. 1971. gads. 
J. Pilskalna foto. LVKFFDA, 8. f., RK66-479b. l.
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Režisors Gunārs Piesis un aktrise Astrīda Kairiša spēlfilmas “Pūt, vējiņi!” uzņemšanas laikā. 
1973. gads. A. Čakstes foto. LVKFFDA, 8. f., RK83-29. l.
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Režisors Gunārs Piesis spēlfilmas “Sprīdītis” uzņemšanas laikā. 1985. gads. J. Pilskalna foto. 
LVKFFDA, 8. f., RK194-532. l.
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Spēlfilmas “Sprīdītis” uzņemšana. Centrā režisors Gunārs Piesis. 1985. gads. J. Pilskalna foto. 
LVKFFDA, 8. f., RK194-591. l.
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Režisors Gunārs Piesis un Vara lomas atveidotājs Hermanis Tihonovs spēlfilmas “Maija un Paija” 
uzņemšanas laikā. 1990. gads. G. Gruntes foto. LVKFFDA, 8. f., RK198-347. l.
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Režisors Gunārs Piesis un Maijas lomas atveidotāja Elīna Siliņa spēlfilmas “Maija un Paija” 
uzņemšanas laikā. 1990. gads. G. Gruntes foto. LVKFFDA, 8. f., RK198-352. l.
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Kinorežisors Gunārs Piesis. 1986. gada augusts. Nezināma autora foto. 
LVKFFDA, 1. f., 123875N. l.


