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KINOREŽISORAM 
ALOIZAM BRENČAM – 90

2019.  gada 6.  jūnijā atzīmējām talantīgā, mērķtiecīgi darbīgā kinorežisora Aloiza 
Brenča 90 gadu jubileju. Diemžēl Latvijas spraiga sižeta �lmu žanra radītājs, detektīv�lmu 
un melodrāmu režijas meistars, populāro spēl�lmu “Kad lietus un vēji sitas logā”, “Liekam 
būt”, “Ilgais ceļš kāpās”, “Mirāža”, “Vecā jūrnieku ligzda”, “Dubultslazds” u.c. autors mūžībā 
devās 1998. gada 29. oktobrī 69 gadu vecumā.

Aloizs Brenčs piedzima Rīgā trūcīgā audēju ģimenē. Zinātkārais zēns mācījās katoļu 
jezuītu ordeņa mācību iestādē. Otrā pasaules kara laikā vecāki, vēlēdamies bērnus pasargāt 
un labāk nodrošināt, nosūtīja Aloizu un viņa jaunāko māsu ganu gaitās pie kāda Vitrupes 
saimnieka. Diena pie sīkstulīgā saimnieka pagāja nogurdinošā darbā, bet vakaros Aloizs 
sēdēja jūras krastā un ar sajūsmu vēroja jūru. No kara gados Rīgā pārdzīvotā Aloiza Brenča 
sirdī uz mūžu kā smeldzīga atmiņa, kas raisīja bezpalīdzības sajūtu, palika mazās ebreju 
kaimiņu meitenes skatiens mirklī, kad viņu aizveda nacistiskās Vācijas armijas karavīri.

Muzikāli apdāvinātais Aloizs Brenčs iestājās Latvijas Valsts konservatorijā, tomēr 
iecere kļūt par operas solistu neīstenojās. 1953. gadā Aloizs Brenčs absolvēja Latvijas Valsts 
konservatorijas Teātra fakultātes režijas nodaļu. 1954. gadā jaunais režisors sāka strādāt 
Rīgas kinostudijā, sākumā galvenokārt bija �lmu dublāžas režisors, bet vēlāk apliecināja, 
ka ir izcili radošs dokumentālo �lmu un kinožurnālu režisors. 1956. gadā Aloizs Brenčs 
Maskavā beidza Vissavienības Valsts kinematogrā�jas institūta Augstākos kino režisoru 
kursus. 1957. gadā režisors uzņēma savu pirmo dokumentālo �lmu “Draugu vidū”, kas 
bija veltīta pirmajam republikas jaunatnes festivālam Rīgā, tai sekoja dokumentālās 
�lmas “Par mieru un draudzību” (1959. g.), “Mana Rīga” (1960. g.), “Ja mīl” (1961. g.), 
“Tu un es” (1963. g.), “Gauja” (1965. g.), “Rokas un sirds” (1965. g.), “Rīga” (1966. g.) 
u.c. Līdz 1968. gadam režisors izveidoja aptuveni 15 dokumentālās �lmas un vairāk nekā 



181FOTO ARHĪVS

100 kinožurnālu “Padomju Latvija”, “Sporta apskats”, “Māksla”, “Pionieris”, kas pārsteidza 
ar īpaši dinamisku montāžu un Rīgas poētiskajam dokumentālajam kino raksturīgajām 
jaunrades izpausmēm. Aloiza Brenča 1960.  gada dokumentālajā �lmā “Mana Rīga” 
subjektīvo un sirsnīgo autora vēstījumu par Rīgu papildināja pirmajā personā ierunātais 
diktora teksts, šo �lmu mēdz dēvēt par Rīgas poētiskā dokumentālā kino sākuma impulsu. 
Jāatzīmē, ka joprojām interesanta ir arī režisora 1966. gadā veidotā dokumentālā �lma 
“Rīga”. Aloizam Brenčam, veidojot dokumentālās �lmas, kinožurnālus un arī spēl�lmas, 
svarīgi bija raksturot vidi, iedziļināties detaļās, bet īpaši viņa kinodarbos ir jūtama režisora 
ieinteresēti pozitīvā attieksme pret cilvēkiem. Jāpiebilst, ka jaunais režisors Aloizs Brenčs 
līdz 1953. gadam darbojās arī Jelgavas teātrī, bet paralēli darbam Rīgas kinostudijā radoši 
strādāja VEF dramatiskajā kolektīvā. 1957.  gada kinožurnāla “Padomju Latvija” Nr.  11 
sižetā pēc Karlo Goldoni komēdijas “Sievu valodas” izrādes skatītāji sveic iestudējuma 
režisoru Aloizu Brenču un VEF pašdarbības kolektīva aktierus. Režisors bija 1963. gadā 
dibinātās Latvijas kinoamatieru biedrības pirmais vadītājs, kā arī atbalstīja Rīgas 
kinostudijas jauno kinoaktieru studijas dibināšanu.

1964. gadā Aloizs Brenčs uzņēma pirmo spēl�lmu, pēc kritikas un arī kinoskatītāju 
ieskatiem ne visai veiksmīgo Zigmunda Skujiņa populārā romāna “Kolumba mazdēli” 
ekranizāciju “Rudens vēl tālu”. 1967.  gadā Aloizs Brenčs pēc Arvīda Griguļa romāna 
veidoja spēl�lmu “Kad lietus un vēji sitas logā”, kas ir viena no mākslinieciski spēcīgākajām 
Latvijas kino klasikas �lmām. 1968.  gadā (sadarbībā ar režisoru Rostislavu Gorjajevu) 
Aloizs Brenčs uzņēma detektīv�lmu “24-25 neatgriežas”, 1969. gadā spēl�lmu “Trīskārtējā 
pārbaude”, 1971. gadā Otrā pasaules kara notikumiem Liepājā veltīto �lmu “Pilsēta zem 
liepām”, bet 1972.  gadā skatītājiem maz zināmo muzikālo komēdiju “Lielais dzintars”. 
No 1973.  gada ar spēl�lmu “Šahs briljantu karalienei” sākās Aloiza Brenča dinamiski 
spraigo detektīvu triumfa laiks. Līdz 1978. gadam režisors Rīgas kinostudijā katru gadu 
uzņēma pa vienai krimināl�lmai: “Gaisma tuneļa galā” (1974. g.), “Paradīzes atslēgas” 
(1975. g.), “Liekam būt” (1976. g.), “Dāvanas pa telefonu” (1977. g.), “Rallijs” (1978. g.). 
Aloiza Brenča �lmas skatījās miljoniem skatītāju, un režisors ne tikai Latvijā, bet visā 
PSRS ieguva atzīta detektīv�lmu meistara slavu. Jāatzīmē, ka 1976.  gadā Vissavienības 
kinofestivālā Rīgā apbalvoto psiholoģisko drāmu “Liekam būt” ar lietuviešu aktieri 
Vitautu Tomku galvenajā lomā bieži dēvē par režisora Aloiza Brenča māksliniecisko 
virsotni. Aloiza Brenča profesionāli uzņemto, populāro kriminālā žanra �lmu sarakstu 
cienīgi papildināja 1983.  gadā uzņemtā spēl�lma “Mirāža” ar Mirdzu Martinsoni un 
Mārtiņu Vilsonu galvenajās lomās, kā arī 1985.  gada dinamiskā �lma “Dubultslazds”. 
1986. gadā Padomju Savienībā spēl�lmu “Dubultslazds” noskatījās vairāk nekā 40 miljoni 
kinoskatītāju, kuri augsti vērtēja lietuviešu aktiera Aļģa Matuļoņa vīrišķību un pazīstamo 
aktrisi Lilitu Ozoliņu.
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Aloizs Brenčs uzskatīja, ka tēlu psiholoģijai spēl�lmās ir jābūt nesamākslotai un 
skatītājiem saprotamai. 1980. gada reklāmas izdevumā “Rīgas kinostudija” uz jautājumu, 
kas kinodetektīvā ir galvenais, režisors atbildēja: “Cik tas neizklausītos dīvaini, ne jau 
pats detektīvs. Ne tā asā intriga, spraigais sižets, noslēpums. [..] Man būtiskāk ir atšifrēt 
nevis noslēpumu, bet psiholoģiskos motīvus, audzināšanas rezultātus, kas galu galā tomēr 
nosaka cilvēka rīcību. Saasinātā situācija detektīvā, kurā nokļūst varonis, – tā būtībā ir 
personības pārbaude. [..] Filmai jāizsauc spēcīgas emocijas, citādi tā neietekmē.”

Jāatzīmē, ka daudzi aktieri atzinīgi vērtēja Aloiza Brenča darba stilu un ar pateicību 
atcerējās �lmu uzņemšanas laukumos pavadīto laiku. 1979.  gada žurnālā “Kino” nr.  6 
aktieris Harijs Liepiņš atzina, ka visveiksmīgākā sadarbība viņam ir bijusi ar režisoru 
Aloizu Brenču un ka piedalīšanās �lmā “Kad lietus un vēji sitas logā” ir patīkamākā atmiņa 
par darbu Rīgas kinostudijā. Harijs Liepiņš uzsvēra: “Brenčs izjūt savas konkrētās �lmas 
žanru, tādēļ viņa �lmām piemīt centrējums. Filmās var būt daudzi pakārtojumi, ja vien 
tajās ir arī spēcīgi izteikts centrs, vadlīnija.”

Spēl�lmas “Dubultslazds” galvenās lomas atveidotājs Aļģis Matuļonis 1986.  gada 
žurnāla “Kino” nr.  6 intervijā sacīja: “Pie Brenča ir patīkami strādāt. Viņš izjūt aktiera 
individualitāti, necenšas uzstiept tam sveša rakstura iezīmes un patiesi priecājas, kad 
iecerētais izdodas. Man patīk, ja uzņemšanas laukumā valda priecīga, nepiespiesta 
atmosfēra kā Brenča �lmu tapšanas laikā, kad raisās arī paša fantāzija.”

Arī otrā režisore Ināra Esenberga 1986. gada žurnāla “Kino” nr. 11 intervijā atzina: “[..] 
pie Brenča �lmām cilvēki labprāt strādā, mainās maz, un pa šiem gadiem esam krietni 
sastrādājušies. [..] Un, ja uzņemšanas grupa jūt, ka režisors inscenētājs zina, ko grib, 
cilvēki strādā ar aizrautību. Grupas kopnoskaņa ir jaušama arī uz ekrāna.”

Aloiza Brenča profesionalitāti, augsto darbaspēju līmeni un arī drosmi izcili apliecināja 
latviešu tautas likteņgaitām veltītā septiņu sēriju �lma “Ilgais ceļš kāpās” (1981. g.), īpaši 
plašu skatītāju mīlestību �lma un galvenās Martas lomas atveidotāja aktrise Lilita Ozoliņa 
ieguva visā PSRS teritorijā, 1983. gadā Aloizs Brenčs un �lmas radošā grupa saņēma tajā 
laikā augsto PSRS Valsts prēmiju. Profesionāli veidota un skatīju atzīta bija arī pēc Viļa 
Lāča romāna “Zītaru dzimta” veidotā sešu sēriju �lma “Vecā jūrnieku ligzda” (1989. g.), 
tomēr režisors pēc abu saturiski plašo seriālu uzņemšanas atzina, ka tuvāks viņam ir darbs 
pie detektīv�lmām.

Pēc Rīgas kinostudijas ražošanas procesa sabrukuma Aloizs Brenčs studijā “Dekrim” 
uzņēma sociāli asas, aktuālas krimināl�lmas “Depresija” (1991. g.) un “Duplets” (1992. g.). 
Neguvis iespēju radoši izpausties Latvijā, Aloizs Brenčs 1994.  gadā Minskā uzņēma 
Baltkrievijas un Krievijas kopražojuma spēl�lmu “Romāns “A la Russo”” (“Romāns 
krievu stilā”), kas stāstīja par itāļu mākslinieka Mario un krievu kinoaktrises Annas 
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dramatiskajām attiecībām. Kinorežisora pēdējā �lma bija ar katoļu baznīcas atbalstu 
1996.  gadā uzņemtā spēl�lma “Anna”, kas vēstīja par 16. gadsimta mūķenes Annas 
Notkenas dzīvi. Pēc laikabiedru atmiņām, Aloizs Brenčs bija ticīgs cilvēks, un režisora 
pēdējā �lma to apliecināja. Veidot �lmu režisoru rosināja atziņa, lai kādas grūtības un 
pat katastrofas nepiemeklē cilvēkus, tie nedrīkst zaudēt garīgus ideālus, jo tikai tāds var 
būt cilvēces vēsturiskās attīstības procesa turpinājums. 1996. gadā spēl�lma “Anna” ieguva 
galveno balvu starptautiskā reliģisko �lmu festivālā Polijā.

Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas Aloizu Brenču divas reizes ievēlēja Rīgas domē, 
pateicoties augstajam morālo vērtību līmenim, deputāts aktīvi izteica savu viedokli un 
iestājās par taisnīgumu. 1998. gadā Aloizs Brenčs rosīgi darbojās Rīgas domes sociālo lietu 
komitejā, bet, nespēdams palīdzēt cilvēkiem, sāpīgi pārdzīvoja neatrisināmās situācijas. 
Aloizs Brenčs arvien sevi uzturēja teicamā �ziskā formā, tomēr sirds neizturēja problēmu 
smagumu. Cilvēki atcerēsies Aloiza Brenča godprātību un viņam raksturīgo vēlmi būt 
vajadzīgam, sniegt atbalstu. Pateicoties režisora Aloiza Brenča daudzpusīgi vitālajam 
talantam un profesionalitātei, skatītāji arvien ar interesi skatīsies viņa dinamiskās, spilgtās 
un reizē arī cilvēciski iejūtīgās �lmas, atliek vien vēlēties, lai arī Latvijas kultūras vidē 
Aloiza Brenča daiļrade būtu pienācīgāk novērtēta.

Lilija Bērziņa

Kinorežisors Aloizs Brenčs Rīgas kinostudijas �lmu montāžas telpā. Rīga 1983. gads. 
Jāņa Krūmiņa foto. LVKFFDA, 1. f., 110349N. l.
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Kinorežisors Aloizs Brenčs Rīgas kinostudijā. Portrets. Rīga 1978. gads. Ulda O�anta foto. 
LVKFFDA, 1. f., 67531N. l.
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Aktieris Harijs Liepiņš (no kreisās), kinorežisors Aloizs Brenčs un aktieris Vitauts Tomkus 
spēl�lmas “Liekam būt” uzņemšanas laikā. 1976. gads. Ludmilas Tjurinas foto. 

LVKFFDA, 1. f., 64389N. l.
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 Režisors Aloizs Brenčs un aktrise Lilita Ozoliņa spēl�lmas “Dubultslazds” uzņemšanas laikā. 
1985. gads. Džovitas Grebzdes foto. 

LVKFFDA, 8. f., RK191-738. l.
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Spēl�lmas “Rallijs” uzņemšanas darba moments. Centrā kinorežisors Aloizs Brenčs.  
1978. gads. Jāņa Pilskalna foto. LVKFFDA, 8. f., RK135-501. l.
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Kinorežisors Aloizs Brenčs (no kreisās) un kinooperators Jānis Mūrnieks �lmas 
“Mirāža”  uzņemšanas laikā. 1983. gads. Jāņa Krūmiņa foto. 

LVKFFDA, 1. f., 110348N. l.

 Režisors Aloizs Brenčs un aktieris Donats Baņonis spēl�lmas 
“Depresija” uzņemšanas laikā. 1991. gads. 

Jāņa Pilskalna foto. LVKFFDA, 8. f., RK199-86. l.


