
ZUDUSĪ ANTARKTĪDA 
dokumentāls piedzīvojumu stāsts 
 
 

Tikai retajam no mums kaut reizi dzīves 
laikā paveras iespēja nokļūt planētas 
aukstākajā, vējainākajā un vismazāk 
izpētītajā kontinentā. Taču tas ir tā 
vērts. Saviem nedaudzajiem viesiem 
Antarktīda piedāvā ne vien 
neaizmirstamu pieredzi cīņā par 
izdzīvošanu, bet arī pārpasaulīgu 
skaistumu un apbrīnojamu dzīvības 
daudzveidību. 
 

Laimīgā kārtā – ikvienam no mums ir iztēle, kurai robežu nav. „Dirty Deal Teatro” izrādes „Zudusī 
Antarktīda” radošā komanda aicina doties audiovizuālā ceļojumā un ieraudzīt Antarktīdu ievērojamā 
jūras biologa Džeimsa Maklintoka acīm. Tas būs ceļojums, kurā apvienosies zinātne, piedzīvojumi un 
humors. Tā laikā varēs ienirt dziļi zem trīs metru biezas ledus kārtas un sastapties ar jūras tauriņiem. 
Varēs piedzīvot vētru Dreika šaurumā. Un varēs ieraudzīt Antarktīdu, brīdi pirms tā pazūd tāda, kāda 
tā ir šobrīd. 
 
Izrāde stāstīs par zinātniekiem, kuri visu savu mūžu veltījuši Antarktīdas izpētei, atklādami daudzas 
jaunas, pārsteidzošas dzīvības formas un to pielāgošanos vietējiem apstākļiem. Taču pēdējos gados šie 
paši cilvēki ir spiesti noskatīties, kā viņu nesen atklātā, iepazītā un iemīlētā pasaule pēkšņi sāk 
pazust  – Antarktīda ir vieta, kur viskrasāk novērojamas globālās klimata pārmaiņas. Tas būs stāsts 
par ekoloģisko katastrofu, kas šobrīd norisinās tūkstošiem kilometru attālumā, bet jau tuvākajās 
desmitgadēs skars mūs visus. 
 
Izrādes „Zudusī Antarktīda” veidotāji dramaturgs Jānis Balodis un režisors Valters Sīlis jau iepriekš 
sadarbojušies vairākos augstu novērtētos iestudējumos. Kopā viņi veidojuši tādas „Dirty Deal Teatro” 
izrādes kā „Visi mani prezidenti”, „Mārupīte”, „Nacionālais attīstības plāns”, Latvijas Nacionālā teātra 
izrādi „Pieaugušie”. Pie izrādes „Zudusī Antarktīda” strādājuši arī scenogrāfe Ieva Kauliņa un 
komponists Edgars Raginskis. Izrādē spēlē aktieris Toms Liepājnieks.  
 
Izrādes video - http://youtu.be/ntNHkwbEAD4 
 

Nākamās izrādes – 3. un 7. martā plkst. 19:00. 
 
 
 

 
Vairāk informācijas teātra mājaslapā www.dirtydeal.lv/teatro  
Izrādes notiek teātrī „Dirty Deal Teatro” (Spīķeru kvartāls, Maskavas iela 12, k-2). 
Biļetes “Biļešu Paradīze” kasēs un internetā http://bit.ly/AntarktidaBP.  
Biļešu cena: 9 eur; studentiem, skolēniem un pensionāriem: 5 eur. 
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