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čellisti

Ilze Medne: Patrika Zīskinda darba “Kontrabass” galvenais varo-
nis savu instrumentu vienlaikus gan mīl, gan nīst. Vai arī jūsu un 
čella attiecības ir galējas?
Diana Ozoliņa: Noteikti nē! Taisnību sakot, pat grūti formulēt. Tas 
ir tik pašsaprotami, ka čells vispār ir blakus. Tajā pašā laikā sarež-
ģīti, jo to ne ar ko nevar salīdzināt. No vienas puses, tas ir kā ģime-
nes loceklis vai pieradināts dzīvnieks, no otras puses, – tā tomēr ir 
lieta. Mūžīga lieta, jo instruments tev var būt līdzās līdz pat pēdējai 
stundai. Mums ir ideālas, utopiskas partnerattiecības, jo es nekad 
nevainoju instrumentu, ja kaut kas nav izdevies. 
IM: Maz ir tādu instrumentu, kuru mūziķis spēlējot tur sev tik 
tuvu, tik cieši klāt ķermenim.
DO: Jā. Poza, kurā sēžam, spēlējot čellu, ir ļoti ērta. Nav lieka sa-
sprindzinājuma vai nedabīga stāvokļa kā vijolniekam, kuram visu 
laiku paceltas rokas. Mana draudzene vijolniece vienmēr pasaka 
paldies sava instrumentam. Es tā nedaru. Diemžēl arī saviem tuvi-
niekiem jau ne katrreiz pasakām paldies. 
IM: Kāds ir jūsu čella stāsts?
DO: Tas bijis Valda Vikmaņa ģimenes čells. Kā viņš pie tā tika, nezi-
nu. Savulaik tas tika pārdots valstij. Gudri vīri kā Zigurds Elsbergs, 
profesors Stūresteps un citi toreiz nāca kopā un lēma, ka vajadzē-
tu valstij savu instrumentu kolekciju. Šis tad bija pirmais čells, kas 
tika nopirkts, turklāt par ievērojamu summu, tam laikam milzīgu 
naudu. Čells nonāca Latvijas filharmonijas kolekcijā, Tovija Lifši-
ca vadītajā kamerorķestrī to spēlēja Maija Prēdele, pēc tam Ēriks 
Kiršfelds. Kad Ēriks iegādājās savu čellu, tas nonāca manās rokās. 
Gandrīz 20 gadu, kopš es šo instrumentu spēlēju.
IM: 20 gadu nav ilgs laiks čella mūžā?
DO: Protams, nē. 18. gadsimta pirmajā pusē to darinājis Alesandro 
Galjāno, un izskatās, ka apakša ir būvēta no viena, bet virsējā deka 
no cita koka. Krāsas tām ir tik atšķirīgas, ka nav izslēgts, ka virsējā 
deka kādreiz cietusi un nomainīta. 
IM: Kas īpašs šim čellam? Vai skaņa?
DO: Skaņu jau būtībā veido mūziķis pats. Par to varu pārliecināties 
brīžos, kad kaut ko demonstrēju saviem skolniekiem. Tikko esmu 
dzirdējusi, kā bērns instrumentu spēlē, un, kad piesēžos pati, tā ir 
pavisam cita skaņa. Un nav runa par kvalitāti. Manam instrumen-
tam ir ļoti izlīdzināta skaņa visos reģistros, toņu pārejas no vienas 
stīgas uz otru var veikt ļoti nemanāmi. Ar citu instrumentu pie tā 
ļoti būtu jāpiestrādā. Šis čells ir arī ļoti skanīgs, ar spožām augšām.
IM: Kāds ir jūsu skaņas ideāls?
DO: Godīgi sakot, savu ideālo skaņu neesmu atradusi. Esmu daudz 
strādājusi un pūlējusies to veidot. Man ir skaņa, bet tā nav tāda, 
kādu esmu iedomājusies. Manā jaunībā skaņas etalons bija Natāli-
jai Gūtmanei. Pirms trim gadiem Rīgā viesojās čellists, Gūtmanes 
skolnieks Aleksandrs Buzlovs, kurš ar LNSO spēlēja Dvoržāka Čell-
koncertu. Ļoti labs čellists ar fantastisku skolu, viņš ar lociņa vilcie-
na pieciem centimetriem skaņu var izvilināt teju piecas minūtes. 
Kā mūziķis gan ne tik interesants, bet ļoti gudrs un patiess. Nu jā, 
vienam ir dievišķā dzirksts, citam nav. Stīvenam Iserlisam, piemē-
ram, tā ir. Vēl šoruden dzirdēju viņa koncertu – neviens čellists nav 
radījis man tik spēcīgus pārdzīvojumus. Viņš ir kā vulkāns pie čella. 

Atgriežoties pie Buzlova, intervijā viņš atzina, ka kopš bērnības gal-
venais uzdevums viņam bijis atrast skaņu. Visu apzināto mūžu pie 
tā strādājis (viņam pašlaik gan ap 30 gadu), taču pirms pāris gadiem 
pārstājis sevi tirdīt par to, ka neizdodas izveidot tādu skaņu, kādu 
pats vēlas. Tobrīd sapratu, ka ar mani acīmredzot ir tāpat. No latvie-
šu čellistiem man īpaši patīk Agneses Rugēvicas skaņa.
IM: Dārziņa mūzikas skolā mācījāties pie Jāņa Tīsa. Kādu atce-
raties šo vīru?
DO: Man nodarbības bija trešdienās un sestdienās, un, lai kā es ce-
rētu, ka kādu reizi stunda varētu nenotikt, tā nekad nebija. Vienmēr 
viņš bija klāt, nekad neslimoja, nekad nekavēja. Ārkārtīgi akurāts 
cilvēks. Ļoti daudz strādāja pie mūzikas, un to es tagad daru ar sa-
viem skolniekiem. Toreiz tas šķita neinteresanti, ka ar vienu frāzi var 
strādāt veselu stundu. Tā arī saviem skolniekiem saku – šodien jums 
garlaicīgi, bet tā ir lieta, kas jāizdara skolā. Skolotājs Tīss pieradinā-
ja pie mūzikas izpildījuma detaļu slīpēšanas, lai arī cik nu toreiz kā 
bērns to spēju. 9. klasē piedalījos republikas konkursā un saņēmu 
diplomu. Toreiz spēlēju Luidži Bokerīni Koncertu Sibemolmažorā, 
ko skolotājs bija ārkārtīgi rūpīgi izstrādājis. Pēc uzstāšanās mums 
ar mammu klāt pienāca Jānis Sproģis un teica, ka nezin, vai jelkad 
labāk spēlēšu. Acīmredzot bija ļoti labi izdarīts un tas lielā mērā ir 
Jāņa Tīsa nopelns. Viņš bija Latvijas Nacionālās operas čellu grupas 
koncertmeistars un slavens ar savu skaisto toni; par to jau biju dzir-
dējusi, pirms pie viņa sāku mācīties – Tīsa tonis! Tīsam gan tas čells 
skan! Esot bijis liels bohēmists, bet es no tā neredzēju neko. Viņam 
arī tādas goda vīra īpašības bijušas. Piemēram, kad Latvijas Radio 
studijā sākās pirmie ieraksti, viņš bija uzaicināts veikt kādu ieskaņo-
jumu kopā ar pianisti Maiju Saivu. Nospēlēja, aizgāja paklausīties, 
atgriezās studijā, sapakoja čellu un noteica: “Man te nav ko darīt”. 
IM: Vai tiešām tik ļoti atšķiras tas, kā savu spēli dzirdi pats un 
kā dzird citi?
DO: Tas tiešām ir pavisam citādi. Lai gan visi mani ieraksti man 
pieejami, es tos klausos ļoti reti, jo vienmēr ir liela vilšanās. Pašai 
šķiet, ka esmu pavisam citādi spēlējusi, nekā reāli skan. Tāpēc arī 
ļoti jāuzmanās, kritizējot citus. Tā ir liela māksla – spēt dzirdēt 
sevi no malas. Stīvens Iserliss to prot. Viņš pat spēlējot neskatās uz  
instrumentu, vien klausās, kā mūzika plūst un attīstās. Šoruden 
man bija iespēja viņa atskaņojumā dzirdēt Grīga sonāti un Viljama 
Voltona Koncertu – tas bija ģeniāli! Tāpat brīnišķīgs ir viņa Dvor-
žāka koncerta ieraksts ar Prāgas orķestri. Protams, viņš pats ir 
spilgta personība ar kupliem, cirtainiem matiem un lielisku humo-
ra izjūtu. Ko vērta ir bilde, kurā viņi abi ar Mišu Maiski fotografēti 
no mugurpuses – pilnīgi vienādi!
IM: Cik nozīmīgs bijis mācību laiks Maskavā un studijas pie  
Natālijas Šahovskas?
DO: Trīs gadi Maskavā bija diezgan liels pavērsiens dzīvē. Lai arī 
šeit Rīgā bija lieliski skolotāji – Jānis Tīss un Eleonora Testeļeca –  
taču metropole ir metropole. Tā ir ne tikai intensīva kultūrdzīve, 
muzeji, koncerti, īpaša atmosfēra, bet arī profesionālais darbs. 
Mācīties turp brauca labākie no labākajiem. Katrai republikai, arī 
Latvijai bija iespēja sūtīt savus talantīgākos uz Maskavu vai Ļe-
ņingradu. Pie profesores Šahovskas tolaik mācījās čellisti no visas 
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Padomju Savienības. Arī šodien cienījamā vecumā un ar vārgu 
veselību viņa turpina strādāt un dara to ļoti skrupulozi, ļoti rū-
pīgi. Maskavā visu laiku varēju veltīt tikai čellam. Lekciju, kā jau 
asistentūrā, bija maz, pārējais laiks – priekš vingrināšanās, kon-
certiem, kultūrdzīvei vispār. Man bija ārkārtīgi liela pietāte pret 
profesori, stundas notika regulāri, un katrreiz bija jābūt progre-
sam. Parasti nodarbības iekavējās, un vienmēr bija iespēja dzirdēt 
arī citus studentus, jo nebija pieņemts nākt tikai uz savu stundu. 
Gadījās, ka klase bija pilna ar studentiem. Un studenti ir vispra-
sīgākā publika. Tolaik apguvu milzīgu repertuāru un sāku saprast 
sava darba īsto jēgu. 
IM: Kurā brīdī radās ticība saviem spēkiem un pašpārliecība?
DO: Ticība? Saviem spēkiem es ticu, bet pašpārliecība ir mainīga 

lieta. Ja tās nav, tu nevari būt 
koncertmeistars, taču tajā pašā 
laikā esmu ārkārtīgi paškritiska. 
Tomēr esmu cīnītāja – neveiks-
mes mani nesalauž, bet norūda. 
Protams, tādi brīži kā Vissa-
vienības konkurss, kur ieguvu 
pirmo vietu, pašapziņu cēla, lai 
arī pati nesapratu, kā tas varēja 
notikt, jo blakus bija tik spēcīgi 
konkurenti. Vaicāju arī profeso-
rei, kas teica: “Tev ir tavas kva-
litātes, kādu nav citiem.” Tad 
nodomāju, ka varbūt nav nemaz 
tik traki! (smiekli)
IM: Esat ļoti daudzpusīga mū-
ziķe – koncertmeistara darbs 
LNSO, Operas orķestris, au-
dzēkņi Dārziņskolā un Mūzikas 
akadēmijā, kamermuzicēšana. 
Vai kādai no jomām dodat 
priekšroku?
DO: Viss, ko daru, man ļoti pa-
tīk, tomēr absolūta prioritāte 
ir Latvijas Nacionālais simfo-
niskais orķestris. Pirmā prog-
ramma man bija 1979. gadā ar 
Valēriju Gergijevu pie diriģenta 
pults. Šo gadu laikā esmu tikusi 
no pēdējā krēsla līdz pirmajam. 
Tā kā bērni jau ir lieli un maz-
bērnu vēl nav, tad, kamēr vēl ir 
spēks, visu varu veltīt darbam. 
IM: Vai šīs jomas viena otru pa-
pildina, piemēram, pedagoģi-
ja palīdz kam citam?

DO: Gan palīdz, gan traucē. Ja 
esi pret audzēkni ļoti prasīgs, 
tikpat prasīgam jābūt pašam 
pret sevi. Mācot audzēkņus, tu 

analizē, kāpēc neizdodas, kāpēc izpildījums nav pārliecinošs un 
kas tieši jādara. Mācot skolā, pedagoga galvenais uzdevums, ma-
nuprāt, ir iedot audzēknim profesionālo bagāžu. Augstskolā jau ir 
citi uzdevumi. Taču galvenais mūsu mērķis ir radīt pārdzīvojumu 
klausītājam. Audzēkne man teikusi, ka no kāda skaņdarba viņai tir-
piņas skrien pa kauliem. Taču tikai tad, kad tirpiņas no spēlēšanas 
skrien klausītājiem, mērķis ir sasniegts. Viens apburs ar virtuozitā-
ti, cits ar skaistu toni, vēl cits ar temperamentu vai dabisku frāzes 
izjūtu. Mēs tiecamies, lai tas viss būtu kopā, bet tā diemžēl gadās 
reti. Manuprāt, tas viss apvienojas Iserlisa muzicēšanā. 
IM: Vai orķestra koncertmeistars zināmā mērā ir arī pedagogs?
DO: Tomēr nē. Es varu runāt par Nacionālo orķestri, jo operā 
esmu tikai trešais koncertmeistars un tā ir pavisam cita funkcija. 

DIaNa OzOLIņa
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čellisti

Man patīk, ka Latvijas Nacionālajā simfoniskajā orķestrī mēs esam  
domubiedri. Protams, es diktēšu noteikumus, kādi štrihi vajadzīgi, 
kādas tehniskās detaļas. Domāju, ka gadījuma cilvēku orķestrī vis-
pār nav. Gandarījums, ko gūstam koncertos, atsver daudz ko. Zinu, 
ka, spēlējot iedvesmojoša diriģenta vadībā, katrs mūziķis sniedz la-
bāko, ko var. Bet, ja par kļūdām. Es iedomājos, kā man būtu – spē-
lēju ar visu dvēseli, un kāds pēc tam pasaka, kas tas un tas nebija 
labi. Ja aizrādīsi vienreiz, vēl varbūt nekas, otrreiz – apvainosies, 
bet pēc trešās reizes jau tiks spēlēts bez skaņas, lai tikai vairs tevi 
nedzirdētu un neaizrādītu. Man tā nepatīk. Cenšos aizrādīt tikai 
tad, kad dzirdu, ka kolēģis tiešām nav kaut ko sapratis. Izturos pret 
kolēģiem tā, kā gribētu, lai izturas pret mani, ja es būtu viņu vietā. 
Veidojam LNSO čellu grupas Dream Team programmas tā, lai kat-
rā skaņdarbā būtu cits vadošais spēlētājs, tad katrs savureiz ir kon-
certmeistars. Es vēlos, lai mēģinājumu procesā ir radoša, draudzīga 
atmosfēra, kaut arī reizēm iznāk pastrīdēties. 
IM: LNSO čellu grupa koncertu afišās tiek saukta par sapņu ko-
mandu – Dream Team. Vai kolektīva iekšienē tā arī jūtaties?

DO: Aizvien vairāk. Patiešām jūtu, ka šim darbam ir augļi. Vairs 
nedzirdu, ka kāds kā pīķis līstu ārā; visi mobilizējas un ļoti cen-
šas atrast vienotu skanējumu. Katrs jūtas atbildīgs un ieinteresēts. 
Šķiet, ka grupa skan aizvien saliedētāk.
IM: Kuras simfoniskajā orķestrī ir tās mūziķu grupas, ar kurām 
čelli sadarbojas, saklausās?
DO: Visupirms jau tie ir kontrabasi. Ļoti bieži mums jāpievērš 
uzmanība tam, ka tie ir dominējoši, īpaši jau klasiskā repertu-
ārā. Mocarts, manuprāt, vispār būtu varējis iztikt bez čelliem, jo 
nemīlēja šo instrumentu. Viņa mūzikā mēs nemitīgi dublējam 
kontrabasus, kuri gan spēlē oktāvu zemāk, lai fundaments labāks. 
Ļoti daudz saspēles ir kopā ar fagotiem. Romantiskajā mūzikā 
bieži spēlējam kopā ar mežragiem, šad tad palīdzam vijolēm. Mēs 
varam jebko – varam būt gan ritma grupa, gan spēlēt melodiju. 
Čells ir diezgan universāls orķestra dalībnieks. Mēs varam pievie-
noties jebkuram, izņemot varbūt pikolo flautu. Tātad fagoti, mež-
ragi, tromboni un, protams, kontrabasi būs tās grupas, ar kurām 
biedrojamies visvairāk.
IM: Spēlēt čellu – tā ir arī fiziska slodze. Vai ieguvējs būs mūziķis, 
kurš draugos ar sportiskām aktivitātēm? 
DO: Tas jāprasa tiem, kas ar to nodarbojas! (smiekli) Esmu jau-
nībā daudz sportojusi un dejojusi tautas deju ansamblī “Liesma”, 
no vecākiem mantoti labi fiziskie gēni. Man patīk daudz staigāt, 
cenšos, cik iespējams, nebraukt ar transportu un liftu. No rītiem 
veicu dažus fiziskus vingrinājums. Protams, ka cilvēkam ar lie-
lākām rokām un lielāku ķermeņa masu noteikti ir vieglāk spēlēt 
čellu, nenoliedzami. Taču katrs spēlē ar tām fiziskā spēka iespē-
jām, kādas tam ir. Man nav ar ko salīdzināt, jo pašai nav ne milzī-
ga auguma, ne lielu roku.
IM: Un kā ar čella nešanu?
DO: Tā nav nekāda izprieca, bet par lietām, ko nevar grozīt, neva-
jag uztraukties. 
IM: Vai atšķiras čellista darba specifika LNSO un Latvijas Nacio-
nālās operas orķestrī?
DO: Operā ir iespējams kļūdu labojums, jo izrāde būs jāspēlē vēl. 
Simfoniskajā repertuārā šādas iespējas nebūs, jo koncerts notiek 
pašlaik, un nevienu neinteresē tava sliktā pašsajūta vai raizes – darbs 

tiek atskaņots vienu vienīgi reizi. Opernieku pienākumi, protams, 
ir laikietilpīgāki, tās ir ilgākas darba stundas. Taču reizēm ir tādas 
izrādes, kurās nogursti mazāk nekā no filmas skatīšanās kinoteātrī. 
Simfoniskā orķestra koncertos tādi negadījumi, kādi reizēm gadās 
Operā, gandrīz nav iespējami. Pēc četru piecu dienu mēģinājumiem 
ar vienu sastāvu, ar tiem pašiem cilvēkiem esi saspēlējies kā lielā 
kameransamblī. Operā turpretim sastāvs ir mainīgs, arī uz skatu-
ves vienmēr var kaut kas atgadīties. Grupas koncertmeistars tad ir 
atbildīgs par situāciju. Operā čelliem daudz biežāk solo jāspēlē – 
daudzos baletos, arī operās pirmajam čellam ir soloepizodes. Tas, 
ka operā atrodamies orķestra bedrē un publikas uzmanība pievērsta 
primāri skatuvei, protams, atvieglo darbu. Tu vari ērti iekārtoties, 
sakrustot kājas zem krēsla, pat nošķaudīties. Uz skatuves koncert-
zālē to nevar atļauties – tur jāsēž taisnu muguru. 
IM: Arī emocijas jāsavalda, jo seja visiem redzama. It sevišķi,  
ja komiskas situācijas gadās.
DO: Tādas reizēm gadās. Kādā koncertā bija jāspēlē Kavarado-
si ārija, un ārzemju solists pa Operas koridoriem apmaldījās un 

neatnāca laikus uz skatuvi. 
Čellisti iesāk kvartetu, viss ļoti 
skaisti, solistam jādzied, taču 
nav, kam dziedāt. Tā ievads 
tika atkārtots trīsreiz. Tad jau 
nu bez smaidiem neiztikt!
IM: Kad radās interese par ka-
mermuzicēšanu?
DO: Pie tās nonācu daudz vē-
lāk. Sākotnēji nedomāju pat par 
spēlēšanu orķestrī. Nevar gan 

teikt, ka ļoti būtu tiekusies tieši pēc solistes karjeras, un tas varbūt 
ir pat mīnuss, ka nav bijis ambīciju būt par solistu. Studiju gados 
profesore Testeļeca virzīja uz konkursiem, tur tiku pie godalgotām 
vietām, pēc tam nāca solokoncerti – kādas tur domas par kamer-
ansambli. Augstskolā ar kameransambļu muzicēšanu saskāros vien 
tik, cik pēc mācību programmas vajadzēja. Asistentūras laikā Mas-
kavā sāku spēlēt kopā ar pianisti Leldi Paulu, kas mācījās Maskavas 
Gņesinu mūzikas institūtā. Tas bija mans pirmais nopietnais ka-
meransamblis, mēs kopā sagatavojām vairākas programmas, uz-
stājāmies ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs. Kad teicu profesorei Ša-
hovskai, ka, atgriežoties Latvijā mani gaida darbs orķestrī, kur jau 
pirms aspirantūras četrus gadus biju strādājusi, Šahovska sagādāja 
Tihona Hreņņikova parakstītu vēstuli Kultūras ministrijai, lai man 
dod iespēju strādāt par solisti Latvijas filharmonijā. Pat gandrīz ne-
drīkstēju atgriezties orķestrī.
IM: Ko nozīmē solista statuss filharmonijā? Tas garantēja noteik-
tu koncertu skaitu?
DO: Koncertu skaits ir viena lieta, bet kopumā visa tā filharmonijas 
lieta bija liela vilšanās, jo man bija nepieņemami, ka ar koncert-
meistaru pirmoreiz tiekamies autobusā, braucot uz koncertiem. 
Atgriezusies no studijām pie Šahovskas, kur katra nots bija zelta 
vērtē, braucu uz koncertiem aukstos kultūras namos un skolās, kur 
bērni skaļi čaloja pirmajās rindās. Gandarījumu sniedza tikai tās 
reizes, kad varēju spēlēt solo kopā ar simfonisko orķestri vai katru 
gadu gatavotās soloprogrammas. Koncerti Rīgas Domā bija ganda-
rījums. Bet braucieni pa Latviju, kur vienreiz ir koncertmeistars, ar 
kuru labāk saskan, citreiz – ne tik labi, nesniedza prieku. Pieņemu, 
ka stabiliem ansambļiem kā stīgu kvartetam vai klavieru trio bija 
citādi. Šajā laikā Ligita Zemberga laiku pa laikam lūdza aizvietot 
kādu kolēģi simfoniskajā orķestri, un, kad filharmonija beidza pa-
stāvēt, man nebija šaubu, ka pie pirmās izdevības atgriezīšos Latvi-
jas Nacionālajā simfoniskajā orķestrī.
Pēc tam sākas darbs arī “Rīgas kamermūziķos” pie Normunda 
Šnē. Ilgus gadus spēlēju “Rīgas kamermūziķu” koncertmeistaru 
stīgu kvartetā, kurā labi saradām un sadarbojāmies ar Ilzi Zariņu, 
Agnesi Kanniņu-Liepiņu un Arigo Štrālu. Stīgu kvarteta pieredze 
tolaik jau bija, jo biju spēlējusi Mūzikas akadēmijas stīgu kvartetā 

Viss, ko daru, man ļoti patīk, 
tomēr absolūta prioritāte 
ir latVijas nacionālais 
simfoniskais orķestris
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ar profesoru Juri Švolkovski kā pirmo vijoli. Bet “Rīgas kamer-
mūziķu” kvarteta laikā izspēlējām ļoti daudz mūsdienu mūzikas 
gan kvartetam, gan arī kopā ar pūtējiem. Tas viss, protams, bija 
Normunda inspirēts. Veidojām arī kvintetu programmas ar pia-
nistu Juri Žvikovu. Tagad atsākušās kamermuzicēšanas tradīcijas 
LNSO. Kad radās iespēja muzicēt Lielās ģildes ēkā, sāku nopietni 
par to domāt, un rezultātā nu jau trešo gadu spēlēsim čellu an-
sambļa Dream Team koncertu. Kopā ar Beāti Račko, Aiju Frišen-
feldi un Arigo Štrālu sākām muzicēt stīgu kvartetā “3 + 1”, un arī 
ar to šopavasar būs jau trešā programma.
IM: Vai nav vēlmes ansamblī muzicēt biežāk?
DO: Īsti šādiem koncertiem nav pieprasījuma, jo tie nav rentabli. 
Lai sagatavotu programmu, vajadzīgi vairāki mēneši, un, protams, 
ir žēl, ka tā tiek nospēlēta tikai vienreiz. Mūsu kvartetam prog-
rammas sastādu pati un cenšos, lai tās būtu interesantas dažādiem 
klausītājiem, taču nevēlos tās veidot tikai izklaidējošas. Lai tā nav 
tikai atpūta, bet arī darbs sirdij un prātam. 
IM: Kādas maņas izkopj kamermuzicēšana?

DO: Kameransamblī daudz labāk sevi dzirdi, jo esi viens pats uz 
vienu partiju. Orķestrī vien spēlējot, kļūsti paviršs. Ja nevingrinies, 
pat nejūti, kā pamazām zūd forma. Nav iespējams noturēties for-
mā, ja spēlē tikai orķestrī. Tā nav vingrināšanās, jo tu tikai spēlē. 
Nepieciešams regulāri spēlēt vingrinājumus un gammas. Vairāk jā-
vingrinās, ja tuvojas kāds atbildīgs solo. Kā tas ir pirms Rosīni “Vil-
helma Tella” vai Šostakoviča 15. simfonijas atskaņojumiem, pirms 
solo baletos “Bahčisarajas strūklaka” vai “Gaišais strauts”. Ja neesi 
pietiekoši gatavojies, būsi sažņaudzies, nedrošs, un tā ir mūziķa 
galvenā problēma. Spēlējot solo, nevajadzētu domāt par tehniskām 
lietām, jo tā vairs nav muzicēšana.
IM: Vai ir kāds pārbaudīts paņēmiens, kā sekundes laikā tikt no 
šī sasprindzinājuma vaļā?
DO: Visdrošākais paņēmiens ir pirms tam vingrināties, turēt sevi 
visu laiku normālā tehniskā formā un pirms atbildīgām reizēm to 
vēl pieslīpēt. Tā ir mana recepte.
IM: Un laupīt stundas miegam?
DO: Tā gan, bet man daudz miega nevajag.

21. martā plkst. 19.00 Lielajā ģildē
“LatVIjas jaUnas MūzIKas DIenU 2014” 
KOncerts “LjMD Un LaIMes hOrMOnI”
Ēriks Kiršfelds (čells), Valsts akadēmiskais koris 
“Latvija”, Latvijas Nacionālais simfoniskais 
orķestris, diriģents Kaspars Ādamsons Pētera 
Butāna, Georga Pelēča un Indras Rišes jaundarbu 
programmā

29. martā plkst. 19.00 Ņujorkas Metropoles operā 
VInčencO BeLLīnI Opera La SonnambuLa
Solisti – Elizabete Bišopa, Diāna Damrava, Havjers 
Kamarena, Mikēle Pertuzi u. c., Metropoles ope
ras koris un orķestris, diriģents Marko Armiljato

4. aprīlī plkst. 19.00 Lielajā ģildē
VaDIMs GLUzMans (VIjOLe), LatVIjas  
nacIOnāLaIs sIMfOnIsKaIs OrķestrIs  
Un DIrIģents Žerārs KOrstens 
Programmā: Ludvigs van Bēthovens  
Vijolkoncerts un Otrā simfonija

11. aprīlī plkst. 19.00 Rīgas Sv. Pētera baznīcā
jOhans seBastIāns Bahs “Mateja pasIja”
Solisti – Dāvids Erlers, Ieva Ezeriete, Kalvis Kal
niņš, Hanss Jergs Mammels, Rihards Millers, Renē 
Perlers, Nurija Riāla, Iveta Romancāne, Latvijas 
Radio koris, orķestris Les Passions de l’Âme, diri
ģents Hanss Kristofs Rādemanis

12. aprīlī plkst. 20.00 Ņujorkas Metropoles operā 
UMBertO DŽOrDānO Opera “anDrē Šenjē”
Solisti – Marselo Alvaress, Džefera Džonsone 
Kavo, Zeļko Lučičs, Džons Mūrs, Patrīcija Rasete 
u. c., Metropoles operas koris un orķestris, diri
ģents Džanandrea Noseda

13. aprīlī eIrOraDIO pūpOLsVētDIena
plkst. 19.00
IGaUnIjas nacIOnāLaIs VīrU KOrIs 
Un DIrIģents MIKs ILeOja GaļInas 
GrIGOrjeVas DarBU prOGraMMā
plkst. 20.00
SWR VocaL EnSEmbLE Un DIrIģents 
fLOrIans heLGats jOhannesa BrāMsa, 
eInOjUhanI raUtaVāras, KŠIŠtOfa 
penDerecKa Un MaKŠa rēGera DarBU 
prOGraMMā 
plkst. 21.00 Rīgas Sv. Jāņa baznīcā
GUnta GeLGOte (sOprāns), artIs sīManIs 
(saKsOfOns) Un KrIstīne aDaMaIte (ērģe-
Les) GaļInas GrIGOrjeVas, ata stepIņa, 
rIharDa DUBras, aIVara KaLēja Un jUra 
KarLsOna DarBU prOGraMMā

15. aprīlī plkst. 19.00 Latgales vēstniecībā “Gors”
DIGItāLO ērģeļU JohannuS EccLESia 
atKLāŠana
Iveta Apkalna (ērģeles), Sinfonietta Rīga, diriģents 
Normunds Šnē

18. aprīlī plkst. 19.00 Rīgas Sv. Jāņa baznīcā
jOhans seBastIāns Bahs “jāņa pasIja”
Solisti – Ieva Ezeriete, Gunta Gelgote, Julians Pre
gardjēns, Pauls Putniņš, Kārlis Rūtentāls, Kajs Vesels, 
Markuss Volperts, Latvijas Radio koris, orķestris Con-
certo Copenhagen, diriģents Larss Ulriks Mortensens

23. aprīlī plkst. 19.00  
Liepājas Latviešu biedrības namā
XXII starptaUtIsKā pIanIsMa zVaIGŽņU 
festIVāLa atKLāŠanas KOncerts
Art-i-Shock, Georgijs Osokins, Vestards Šimkus, 
Liepājas Simfoniskais orķestris, diriģents Atvars 
Lakstīgala
Programmā: Frideriks Šopēns Pirmais klavierkon
certs, Santa Ratniece Septītais Liepājas koncerts 
klavierēm un orķestrim (pirmatskaņojums), 
Andris Vecumnieks Piektais Liepājas koncerts 
Concertino Art-i-Shock (pirmatskaņojums)

26. aprīlī plkst. 19.00 Rīgas Domā
zIGMars LIepIņŠ  
“transcenDentāLā OratOrIja”
Inga Šļubovska (soprāns), Aleksandrs Antoņenko 
(tenors), Valsts akadēmiskais koris “Latvija”, 
Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris, 
diriģents Jānis Liepiņš

1. maijā plkst. 18.00 Lielajā ģildē
rīGas DOMa KOra sKOLas 20. DzIMŠanas 
DIenas KOncerts
Rīgas Doma meiteņu koris, diriģente Aira Birziņa, 
Rīgas Doma zēnu koris, diriģents Mārtiņš Klišāns, 
RDKS jauktais koris, diriģents Gints Ceplenieks, ab 
sol  ventu kopkoris, diriģenti Jānis Liepiņš, Kaspars 
Ādamsons, Jānis Ozols, Ainārs Rubiķis, Mārcis 
Imants, RDKS bigbends, vadītājs Raitis Ašmanis, 
Latvian Voices,  “Instrumenti”, Sinfonietta Rīga

3. maijā plkst. 20.00 Ņujorkas Metropoles operā 
VInčencO BeLLīnI Opera “pUrItāņI”
Solisti – Lorenss Braunlijs, Deivds Kraufords, Marjušs 
Kveceņs, Olga Peretjatko u. c., Metropoles operas 
koris un orķestris, diriģents Džanandrea Noseda

5. maijā plkst. 21.05 Norrlands Operan Ūmeo
Metjū trasLers (VIjOLe), SångkRaft cham-
bER choiR, noRRLandS opERan Symphony 
oRchEStRa, DIrIģents rIstO jOsts
Programmā: Pēteris Vasks Vijolkoncerts “Tālā 
gaisma”, Mirjama Tallija Light and Darkness

6. maijā plkst. 20.00 Norrlands Operan Ūmeo
foLk & WoRLd muSic gaLa 2014

7. maijā plkst. 19.00 Ūmeo
anDerss LInDs VoicES of umEå KOrIM, 
OrķestrIM, DaŽāDIeM InstrUMentIeM, 
eLeKtrOnIKaI, teV, Man, IKVIenaM 
(pIrMatsKaņOjUMs)

8. maijā plkst. 21.00 Norrlands Operan Ūmeo
MaLIna sILBO OLŠOna (trOMpete,  
maLin SiLbo ohLSSon), noRRLandS 
opERan Symphony oRchEStRa,  
DIrIģents rUMOns GaMBa
Programmā: Klods Debisī “Pavasaris”, Ilva Skūga 
“Persefone” trompetei un orķestris (pirmatskaņo
jums), Ārons Koplends “Apalaču pavasaris”

9. maijā plkst. 23.30 Ūmeo
DŽeza MūzIKas KOncerts festIVāLā  
12 pointS
 
10. maijā plkst. 15.00 Norrlands Operan Ūmeo
pētera čaIKOVsKa Opera  
“jeVGeņIjs OņeGIns”
Solisti – Marija Fontoša, Nikolajs Didenko, Daniels 
Johanšons, Pēters Matei u. c., Norrlands Operan 
koris un orķestris, diriģents Oko Kamu

16. maijā plkst. 19.00 Lielajā ģildē
MaKsIMs BeItāns (čeLLs), 
KaMerOrķestrIs SinfoniEtta Rīga  
Un DIrIģents nOrMUnDs Šnē
Programmā: Roberts Šūmanis Pirmā simfonija 
Sibemolmažorā op. 38 (“Pavasara”), Maikls Tipets 
Divertimento on Sellinger’s Round, Karls Fīlips 
Emanuels Bahs Čellkoncerts la minorā

17. maijā plkst. 19.00 Latvijas Nacionālajā operā
InGas KaLnas (sOprāns) sOLOKOncerts
Gaetāno Doniceti, Džoakīno Rosīni, Džuzepes Verdi 
u. c. autoru darbu programmā ar Latvijas Nacionālās 
operas orķestri un diriģentu Džulianu Reinoldsu

23. maijā plkst. 19.00 Lielajā ģildē
arManDs āBOLs (KLaVIeres), LatVIjas 
nacIOnāLaIs sIMfOnIsKaIs OrķestrIs  
Un DIrIģents anDrIs pOGa 
Programmā: Rihards Štrauss “Tila Pūcesspieģeļa 
jautrās nerātnības”, Francis Lists Pirmais klavier
koncerts, Pēteris Čaikovskis Piektā simfonija

24. maijā plkst. 21.05 Vīnes Valsts operā 
ŽaKa OfenBaha Opera “hOfMaņa stāstI”
Solisti – Ildars Abdrazakovs, Daniela Fellija, Nadja 
Krasteva, Marina Rebeka u. c., Vīnes Valsts operas 
koris un orķestris, diriģents Marko Letona

30. maijā plkst. 19.00 Latvijas Nacionālajā operā
DŽUzepes VerDI Opera “trUBaDūrs”
Solisti, Latvijas Nacionālās operas orķestris un 
diriģents Aleksandrs Viļumanis

31. maijā plkst. 19.00 
VIDzeMes KOncertzāLes “cēsIs” 
atKLāŠanas KOncerts
Aleksandrs Antoņenko (tenors), Kristīne Blaumane 
(čells), Renārs Kaupers (balss), Egils Siliņš (basba
ritons), Kristīne Zadovska (mecosoprāns), Latvijas 
Radio koris, kvartets RIX, Sinfonietta Rīga, Latvijas 
Nacionālais simfoniskais orķestris, diriģenti Risto 
Josts, Sigvards Kļava, Gintars Rinkevičs, Andris Poga 

LatVIjas raDIO 3 “KLasIKa” tIeŠraIDes 


