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KINOREŽISORAM 
ROLANDAM KALNIŅAM – 95

2017. gadā atzīmējam latviešu kino vecmeistara, viena no latviešu kino talantīgākā, 
arī padomju ideoloģijas un cenzūras nesaudzētākā kinorežisora Rolanda Kalniņa  
95 gadu jubileju. 

Rolands Kalniņš piedzima 1922. gada 9. maijā Latgalē, Ludzas apriņķa Istras 
pagasta Vecslabadā pasta ierēdņa un ziedu tirgotājas ģimenē. Zēna gados topošais 
kinorežisors sapņoja kļūt par virsnieku, jo viņam patikusi armijas stingrā disciplīna. 
R. Kalniņu vilināja arī medicīna, jo viņa radinieki bija ārsti. 

Rīgas kinostudijas režisors Rolands Kalniņš. 
Ojāra Griķa foto. LVKFFDA, 1. f., 122731N. l.
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Gandrīz pēc 10 Latgalē nodzīvotiem gadiem Rolands Kalniņš pārcēlās uz dzīvi Rīgā, 
un kopš tā laika sauc sevi par pārliecinātu pilsētnieku. R. Kalniņš iestājās Rīgas pilsētas 
1. ģimnāzijā, bet pēc trim skolā pavadītiem gadiem mācības bija spiests pārtraukt 
un iet strādāt. Laikā no 1939. līdz 1946. gadam R. Kalniņš strādāja dažādus darbus  
Rīgā – bija krāvējs ostā, izvadāja maizi, bija izsūtāmais zēns laikrakstā “Jaunākās Ziņas” 
un Armijas ekonomiskajā veikalā, ārštata sporta žurnālists laikrakstos “Padomju 
Latvija” un “Cīņa”, strādāja arī par baletmeistara asistentu Muzikālās komēdijas teātrī 
un par Mākslas lietu pārvaldes Teātra daļas inspektoru.

1947. gads bija liktenīgs R. Kalniņa biogrāfijā – viņš sāka strādāt Rīgas kinostudijā 
par režisora asistentu, piedaloties pirmās Padomju Latvijā uzņemtās spēlfilmas “Mājup 
ar uzvaru” (1947. g.) veidošanā. Kinorežisora profesiju R. Kalniņš apguva praktiskā 
darbā, strādājot un mācoties pie sava laika labākajiem kinorežisoriem. Nevienam 
citam bez R. Kalniņa padomju sistēmā neizdevās kļūt par režisoru inscenētāju bez 
augstskolas diploma.

Kopš 1955. gada R. Kalniņš bija otrais režisors tādās Latvijā labi zināmās spēlfilmās 
kā “Salna pavasarī” (1955. g.), “Kā gulbji balti padebeši iet” (1956. g.), “Nauris”  
(1957. g.), “Latviešu strēlnieka stāsts” (1958. g.) un “Mērnieku laiki” (1968. g.). 
Savukārt spēlfilma “Ilze” (1959. g.) bija pirmā patstāvīgā R. Kalniņa filma režisora 
inscenētāja statusā. 1960. gadā R. Kalniņš bija režisors filmai “Vētra” (līdzrežisors 
Varis Krūmiņš), 1963. gadā uzņēma televīzijas īsfilmu “Pazemē”.

Rolanda Kalniņa filmas gan pēc tematikas, gan žanra ziņā ir daudzveidīgas. 
Vairākkārt viņš pievērsās sportam, piemēram, spēlfilma “Karalienes bruņinieks”,  
1970. gads; spēlfilma “Vīru spēles brīvā dabā”, 1978. gads; spēlfilma “Spēle notiks 
tik un tā”, 1985. gads; ar panākumiem ekranizēja latviešu literatūras klasiķu darbus. 
Sevišķi lielu skatītāju un kinokritiķu atzinību ieguva Pāvila Rozīša romāna “Ceplis” 
1972. gada ekranizējums. Kino zinātniece Dita Rietuma apgalvo, ka filmu “Ceplis” 
var uzskatīt par vienu no Latvijas kino vēstures pamatakmeņiem, to raksturo visi 
kvalitatīva, spēcīga mākslas darba parametri: pārliecinošs stāstījums, perfekts aktieru 
darbs, izcils operatora un kostīmu mākslinieka darbs. “Ceplis” ir iekļauts Latvijas 
kultūras kanonā, tā apliecinot, ka filma ir viena no izcilākajām latviešu spēlfilmām.

20. gs. 60. un 70. gados Rolands Kalniņš pievērsās padomju varai nepatīkamām 
tēmām, turklāt runāja par tām novatoriskā kinovalodā, eksperimentējot ar formu un 
atveidi. Šajā laikā tapušajās R. Kalniņa filmās saskatāmas paralēles ar franču jauno 
vilni, itāļu neoreālistiem, čehu, poļu un krievu kino avangardu. Mākslinieciskās 
pārliecības dēļ R. Kalniņam vairāk nekā jebkuram citam latviešu kino darbiniekam 
ir nācies izjust padomju ideoloģijas un cenzūras nepiekāpību. Ideoloģisku motīvu 
dēļ R. Kalniņa spēlfilmas “Akmens un šķembas” (“Es visu atceros, Ričard!”,  
1966. g.) un “Elpojiet dziļi” (“Četri balti krekli”, 1967. g.) tika atzītas par nevēlamām 
un izņemtas no padomju kino aprites uz 20 gadiem. Skatītājiem abas “aizmirstās” 
filmas tika parādītas tikai 1986. gada maijā Rīgas Kino namā. Spēlfilmas “Piejūras 
klimats” (1974. g.) uzņemšana tika pārtraukta, negatīva lente iznīcināta, saglabājot 
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tikai 870 metru darba materiālu. 90. gadu sākumā R. Kalniņa filmu studija “Trīs” 
filmas darba materiālu sakopoja, un pirmoreiz tas tika demonstrēts skatītājiem 
kinoforumā “Arsenāls” 1992. gadā.

Filma “Akmens un šķembas” ir pirmā latviešu spēlfilma, kurā ir stāstīts par latviešu 
leģionāru likteņiem Otrajā pasaules karā un leģionāru dzīvi pēc kara, filmas “Elpojiet 
dziļi” centrālā tēma ir radošas, mākslinieciskas personības sadursme ar cenzējošo 
politisko sistēmu, konflikts ar vispārpieņemtajām sabiedrības normām. Filma ir 
iekļauta Latvijas kultūras kanonā. Jāatzīmē, ka “Elpojiet dziļi” ir pirmā spēlfilma 
latviešu kino vēsturē, kurā mūzikai piešķirta viena no centrālajām lomām – Rolands 
Kalniņš filmu veidoja, ieklausoties mūzikas dramaturģijā, pakļaujot tai arī filmas 
montāžu. Dita Rietuma uzskata, ka šī filma vairāk nekā jebkura cita 20. gs. 60. gadu 
latviešu filma reflektē tos stilistiskos meklējumus, to kinovalodas eksperimentu un 
brīvības elpu, kas spilgti iezīmējās tā laika progresīvākajās pasaules kino tendencēs.

Līdzās spēlfilmām Rolands Kalniņš veidojis arī dokumentālās filmas, piemēram, 
“Man vajadzēja būt saudzīgākam”, 1963. gads; “Mūžīgais Fausts”, 1999. gads; un 
pasūtījuma filmas, piemēram, “Tā nav slimība”, 1963. gads. Dokumentālā filma 
“Saruna ar karalieni” (1980. g.) par aktrisi Viju Artmani ieguva filmu festivāla “Lielais 
Kristaps” balvu. 

Kā režisors Rolands Kalniņš sāka veidot filmas arī video formātā, piemēram, 
2007. gadā tapa spēlfilma “Rūgtais vīns”, 2014. gadā dokumentālā filma par latviešu 
komponistu Ādolfu Skulti “Nepabeigta saruna par dzīvi, mīlestību un mūziku”.

1989. gadā Rolands Kalniņš bija viens no filmu studijas “Trīs” dibinātājiem un 
kļuva arī par studijas vadītāju. Studijā “Trīs” ir producētas spēlfilmas “Cilvēka bērns” 
(režisors Jānis Streičs, 1991. g.), “Ligzda” (režisors Aivars Freimanis, 1995. g.), 
Tālivalža Margēviča 1992. gada dokumentālās filmas par Jāni Pujātu, Jāni Stradiņu, 
Pēteri Vasku, Ulda Brauna dokumentālā filma “Ardievu, divdesmitais gadsimt!” 
(2005. g.) par Latvijas vēsturi 20. gadsimtā.

Kopš 1962. gada Rolands Kalniņš ir Latvijas Kinematogrāfistu savienības biedrs. 
1998. gadā režisors saņēma Triju Zvaigžņu ordeni, kopš 1999. gada R. Kalniņš ir Valsts 
Kultūrkapitāla fonda mūža stipendiāts. Sižets par R. Kalniņu ir iekļauts videofilmu 
ciklā “Kinogadsimts Latvijā” (1999. g.). 2005. gadā R. Kalniņam tika piešķirta 
nacionālā filmu festivāla “Lielais Kristaps” balva par mūža ieguldījumu kinomākslā.

Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs, sveicot 
režisoru nozīmīgajā jubilejā un atceroties viņa filmas, piedāvā ielūkoties ar Rolandu 
Kalniņu un viņa veidotajām filmām saistītajos fotodokumentos no LVKFFDA 
fondiem.

Liene Riekstiņa



140 foto arhīvs

Režisors Rolands Kalniņš filmas “Vētra” uzņemšanas laikā. 1960. gads. 
Nezināma autora foto no režisora Rolanda Kalniņa personīgā arhīva

Spēlfilmas “Karalienes bruņinieks” uzņemšana. Aktrise Līga 
Liepiņa (no kreisās), režisors Rolands Kalniņš. 1970. gads. 

Nezināma autora foto. LVKFFDA, 8. f., RK61-134. l.
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Spēlfilmas “Ceplis” uzņemšana. Centrā pie kinokameras sēž režisors 
Rolands Kalniņš. 1972. gads. Aivara Čakstes foto. 

LVKFFDA, 8. f., RK75-127. l.

Spēlfilmas “Piejūras klimats” uzņemšana. Aktrise Velta Straume (no kreisās), 
aktieris Pēteris Liepiņš, režisors Rolands Kalniņš. 1974. gads. Aivara Čakstes foto. 

LVKFFDA, 8. f., RK144-35. l.
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Režisors Rolands 
Kalniņš spēlfilmas 

“Vīru spēles brīvā dabā” 
uzņemšanas laikā. 

1978. gads. 
Jāņa Pilskalna foto. 

LVKFFDA, 8. f., 
RK126-420. l.

Priekšplānā aktieris 
Gunārs Cilinskis 

un režisors Rolands 
Kalniņš spēlfilmas 
“Vīru spēles brīvā 
dabā” uzņemšanas 
laikā. 1978. gads. 

Jāņa Pilskalna foto. 
LVKFFDA, 8. f., 
RK126-411. l.
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Režisors Rolands Kalniņš 
spēlfilmas “Vīru spēles 

brīvā dabā” uzņemšanas 
laikā. 1978. gads. 

Jāņa Pilskalna foto. 
LVKFFDA, 8. f., 
RK126-402. l.

Spēlfilmas “Vīru 
spēles brīvā dabā” 

uzņemšana. 
Operators Gvido 

Skulte (no kreisās), 
režisors Rolands 
Kalniņš, otrais 

operators Gunārs 
Krievs. 1978. gads. 
Jāņa Pilskalna foto. 

LVKFFDA, 8. f., 
RK126-245. l.
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Spēlfilmas “Akmeņainais ceļš” 
uzņemšana. Centrā režisors 
Rolands Kalniņš, operators 
Miks Zvirbulis (no kreisās), 

aktrise Regīna Razuma, 
grima mākslinieks Jānis Rība, 

aktieris Andris Bērziņš. 
1983. gads. Ojāra Griķa foto. 

LVKFFDA, 8. f., RK173-319. l.

Centrā pie kinokameras 
sēž režisors Rolands 
Kalniņš spēlfilmas 
“Akmeņainais ceļš” 
uzņemšanas laikā. 

1983. gads. 
Ojāra Griķa foto. 

LVKFFDA, 
8. f., RK173-294. l.



145foto arhīvs

Režisors Rolands 
Kalniņš tuvplānā 

spēlfilmas “Tapers” 
uzņemšanas laikā. 

1989. gads. 
Jāņa Pilskalna foto. 

LVKFFDA, 8. f., 
RK197-105. l.

Režisors Rolands Kalniņš 
un operators 

Miks Zvirbulis spēlfilmas 
“Akmeņainais ceļš” 
uzņemšanas laikā. 

1983. gads. 
Ojāra Griķa foto. 

LVKFFDA, 8. f., RK173-
313. l.


