
4 MŪZIKA DECEMBRIS / 2020

Iznāk vienu reizi mēnesī.
Izplatīts kā reģionālo laikrakstu 
“Kurzemes Vārds”, “Kurzemnieks”, 
“Saldus Zeme” un “Talsu Vēstis” 
bezmaksas pielikums.

KURZEMES KULTŪRAS PIELIKUMS

Internetā pieejams izdevniecību mājaslapās kurzemnieks.lv, sz.lv 
un talsuvestis.lv, kā arī reģionālajā portālā liepajniekiem.lv.
Redkolēģija: Daiga Bitiniece (“Kurzemnieks”), 
Mairita Balode (“Talsu Vēstis”), Linda Kilevica (“Kurzemes Vārds”), 
Andra Valkīra (“Saldus Zeme”).

Projekta vadītāja: 
Anda Pūce.
Kontakti: 
tālrunis 26436485, 
e-pasts anda@kurzemes-vards.lv.

Projektu atbalsta 

Agrita Blumberga, “Talsu Vēstis”

“ Ja tu padziļināti dari kādu lietu, tā 
tevi ievelk  – vai nu tu ieguldi sevi 
tajā un pamēģini, vai lēkā no viena 

krēsla uz otru,” savu ceļu opermūzikā 
raksturo dziedātāja Jolanta Strikaite-
Lapiņa. Skatuve Jolantu valdzinājusi 
jau kopš mazām dienām,  un, lai gan 
savulaik viņa darbojās vokālajā trio 
“Lady’s sweet”, viņas sapņi un mērķi 
vienmēr bijuši saistīti ar akadēmiskās 
mūzikas vidi. Lai ieguldītais darbs 
pārtaptu rezultātā, vajadzīga gan laba 
fiziskā sagatavotība, gan spēja uzticēties 
intuīcijai.

Atminoties vokālā trio “Lady’s sweet” 
laiku, Jolanta atzīst, ka jau tad viņu 
mūzikā saistīja dažādi izaicinājumi. 
“Mēs ar meitenēm bijām atradušas labu 
nišu, kurā varam jaunā pakāpē pasniegt 
ierastās Raimonda Paula un citu kompo-
nistu estrādes dziesmas. Vienkāršās lietas 
nešķita tik interesantas, tāpēc meklējām 
formas, kurās varam apvienot svingu, 
džezu un citus mūzikas virzienus. Daudzi 
teica, ka esam uzaudzējušas muskuļus 
tehniskajā dziedāšanā. Neraugoties uz to, 
man vienmēr ļoti tuva bijusi klasiskā jeb 
akadēmiskā mūzika. Kad pabeidzu Talsu 
pamatskolu, aizgāju uz Rīgas Doma kora 
skolu, un tālākais ceļš mani veda uz Latvi-
jas Mūzikas akadēmiju. Apkārtējā vide ir 
ārkārtīgi svarīga, bet vecāki mani nevienā 
brīdī nespieda iet šo ceļu. Lai gan mamma 
pati ir diriģente un pedagoģe, nekādu uz-
stādījumu nebija. Viņa ļāva brīvi izvēlēties 
un vienmēr bija atbalstoša.”

IZŠĶIRŠANĀS PAR LABU 
PROFESIJAI

Lēmumu par aiziešanu no vokālā trio 
“Lady’s sweet” un estrādes mūzikas Jolanta 
sauc par pārdomātu un likumsakarīgu. 
“Ja tu padziļināti dari kādu lietu, tā tevi 
ievelk  – vai nu tu ieguldi sevi tajā un 
pamēģini, vai lēkā no viena krēsla uz otru. 
Operdziedāšanā jāpaiet diezgan ilgam 
laikam, līdz tu sāc pēc kaut kā izklausīties 
un apgūsti procesiju. Tas nav gada 
jautājums, tas ir nopietns, mērķtiecīgs 
darbs. Mani arvien vairāk sāka interesēt, 
kāda ir šī mūzika un ko es varu tajā izdarīt. 
Tā bija izšķiršanās par labu savai profesijai. 
Vienojošais estrādes un akadēmiskajā 
mūzikā ir skatuve, bet atšķirības ir diezgan 
lielas, jo akadēmiskās mūzikas žanrs pats 
par sevi ir daudz komplicētāks. Estrādes 
dziesma ilgst vidēji trīs četras minūtes, bet 
opermūzikā ārija vai garie skati var ilgt 
vairāk nekā desmit minūtes. Tas prasa labu 
fizisko sagatavotību un ļoti lielu disciplīnu,  
arī atbildības līmenis ir cits. Būt vienai, 
dziedāt ar simfonisko orķestri un bez 
apskaņošanas piedziedāt telpu  – tas prasa 
vokālo sagatavotību, ko var noturēt tikai 
ar stingru režīmu. Abas skatuves pieredzes 
viena otru bagātina  – māca komunicēt, 
vadīt enerģiju un nodot vēstījumu.

Runājot par lomām un iestudējumiem, 
darīts ir ļoti daudz. Jebkura loma, kuru 

tu sāc studēt, tev kļūst mīļa. Man nav 
bijusi loma, par kuru es varētu teikt kaut 
ko sliktu. Tas, kas katru reizi atšķiras, ir 
iestudēšanas process. Ir bijušas vieglāk 
un grūtāk interpretējamas lietas. Nonācu 
pie atskārsmes, ka man ir bijusi saistība 
ar divu veidu režisoriem. Režisors ir 
tas, kurš rada gaisotni un uzbur vīziju 

par izrādi. Vecmeistariem lielākoties ir 
skaidrs, ko viņi grib redzēt, dzirdēt un 
kādā intonācijā tas jāpasaka. Ja režisors ir 
dzirdējis šo frāzi ar lejupejošu intonāciju, 
bet tu sirdī sajūti, ka intonācijai jāiet uz 
augšu, tev diskusiju ceļā jāpierāda sava 
taisnība vai jāpieņem režisora redzējums. 
Ne vienmēr mana sajūta ir sakritusi ar 

režisora sajūtu, līdz ar to paiet kāds laiks, 
kamēr adaptējos, bet tam ir arī savi plusi. 
Pēc garāka laika nogriežņa redzu, ka 
esmu ieguvusi jaunu krāsu un apguvusi 
jaunu tehniku. Strādājot ar mana laika 
režisoriem, iestudējumi ir bijuši brīvāki, jo 
dziedātājiem tiek dota iespēja improvizēt. 
Protams, ir jāierakstās kopējā kontekstā, 
bet par daudzām lietām var diskutēt.”

“PROCESI, MEHĀNISMI 
UN LOMA IR TEVĪ”

Par vienu no spilgtākajiem 
piedzīvojumiem Jolanta sauc gatavošanos 
izrādei “Mazā burvja flauta” Margo 
Zālītes režijā. “Tas bija mans pirmais 
piedzīvojums, pēc kura sāku vairāk 
uzticēties savai intuīcijai. Attīstot lomu, 
M. Zālīte palīdzēja atbrīvoties, atraisīties, 
izveidot šo tēlu saskaņā ar to, kāda 
esmu es pati. Tas bija viens no maniem 
mīļākajiem iestudējumiem. Līdzīgi varu 
teikt par Viestura Meikšāna laikmetīgās 
operas iestudējumu. Process, kādā notika 
darbošanās, man šķita ļoti saistošs un 
tuvs. Tā vietā, lai lauztu sevi, mums tika 
dota iespēja identificēties ar tēlu caur savu 
personību. Tas man kā dziedātājai likās 
vienkāršāk un saistošāk. Protams, svarīgs ir 
arī tas, ko tu vari paņemt līdzi no situācijām, 
kuras tev nav tik ērtas. Man laikam nav 
bijušas tik dramatiskas vai traģiskas lomas, 
no kurām pēc tam būtu grūti iziet ārā, bet 
iestudējuma tapšanas laikā mūzika bieži 
vien nelaiž vaļā ne naktīs, ne brīvajos brīžos. 
Tuvojoties pirmizrādei, tā visu laiku maļas 
uz riņķi. Tas nav – kā  aiztaisīt durvis vai 
datoru. To fiziski nevar izdarīt, jo procesi, 
mehānismi un loma ir tevī. Noskaņoties 
palīdz brīdis, kad esmu viena. Es noteikti 
neesmu no tiem cilvēkiem, kuri pirms 
iziešanas uz skatuves var runāties vai 
jokot. Mēģinu koncentrēties darbam  – ja 
paredzēta fiziski aktīvāka izrāde, izlieku 
enerģiju un iesildos fiziski, lai iesildīts būtu 
ne tikai mans dziedamais aparāts, bet pilnīgi 
viss ķermenis.” 

ĻAUTIES MŪZIKAS 
DZIEDINOŠAJAM SPĒKAM

Jolanta atzīst, ka šajā profesijā mēdz 
būt gan kāpumi, gan kritumi  – reizi 
pa reizei parādās šaubas, bet galu galā 
viņa vienmēr atgriežas pie mūzikas. 
“Nepretojos šai sajūtai, bet izdzīvoju to, 
līdz saprotu, ka man gribas darboties 
un turpināt iesākto. Īpaši šajā periodā, 
kad viss ir apstājies. Iekšā ir tas dzinulis, 
kas gruzd kā ugunskurs,  – tik ļoti gribas 
muzicēt, bet nav tādas iespējas! Video 
koncertos  skatītāju vietā ir kamera, un tu 
vari vien iztēloties, vai kāds to skatās, vai 
kādam to vajag… Atrašanās šajā vidē ir 
kā amerikāņu kalniņi – kamēr tu muzicē 
un radi, tu esi piepildīts un atrodies 
augstākajā punktā, bet jau pavisam drīz 
tas beidzas, iezogas radošais tukšums, 
un viss jāsāk no jauna. Ceru, ka drīz viss 
atgriezīsies vecajās sliedēs, un iespējams, 
jau ar pievienoto vērtību. Tikmēr varam 
uzlikt savu mīļāko dziesmu un ļauties 
mūzikas dziedinošajam spēkam.” �

Sākt darīt un iemīlēt

“Operdziedāšanā jāpaiet diezgan ilgam laikam, līdz tu sāc pēc kaut kā 
izklausīties un apgūsti procesiju. Tas nav gada jautājums, tas ir nopietns, 
mērķtiecīgs darbs,” atzīst operdziedātāja Jolanta Strikaite-Lapiņa.
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