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“Dziedāšana ir mana dzīves skolotāja”
Agrita Blumberga, “Talsu Vēstis”

FOTO NO PERSONĪGĀ ARHĪVA

T

alsenieci AMANDU MARŽECKU, enerģisku personību un
spēcīgas balss īpašnieci, plašāka sabiedrība iepazina muzikālajā
televīzijas šovā “X faktors”. Televīzijas
ekrānos Amanda sevi parādīja kā jaunu, drosmīgu izpildītāju, kura virzās
uz priekšu ar moto – visu vai neko.
Šobrīd jauniete darbojas tiešsaistes
dziedāšanas skolas “Vocal Master Latvia” komandā un pandēmijas iespaidā
ir pievērsusies sevis izzināšanai.
BŪT UZ SKATUVES
UN BAUDĪT MIRKLI
Visvairāk Amandu mūzikā aizrauj
iespēja izstāstīt dažādus stāstus – esot uz
skatuves, viss pārējais pazūd. “Mācoties
man ir nācies izstāstīt daudz dažādu
stāstu – izdzīvoju tos caur sevi un savu
prizmu. Tas atspoguļo manu pieredzi un
dzīves uztveri. Pats labākais ir tas, ka, gadiem ejot, pieredze paplašinās un uztvere
mainās. Ar lielu interesi dziedu dziesmas,
ko esmu izpildījusi agrāk. Tādējādi pamanu, kas manī kā Amandā ir mainījies.
Dziedot esmu atklājusi jaunas lietas par
sevi un savu personību,” stāsta jauniete.
Vēlmi atrasties uz skatuves Amanda izjutusi jau bērnībā – liela daļa no
viņas atmiņām saistās ar dziedāšanu un
uzstāšanos. “Atceros, ka vienmēr gribēju
dziedāt, – vietai nebija nozīmes (smejas). Dziedāšana man vienmēr ir bijusi
kaut kas ļoti svarīgs. Ja kāda iemesla dēļ
nevarēju uzstāties, pārdzīvoju un bēdājos.
Šķita, ka man ir jābūt uz skatuves un
jābauda mirklis. Nekam citam nebija
nozīmes. Brīdī, kad bija jāapsver turpmākās izvēles iespējas, izdarīju izvēli par
labu mūzikai – nolēmu attīstīt sevi šajā
jomā un mācīties mūziku pastiprināti.
Ja es nebūtu pamēģinājusi, nekad sev to
nepiedotu. Pieņēmu lēmumu doties uz
Ventspils Mūzikas vidusskolu, kur ap-

“Mācoties man ir nācies izstāstīt daudz dažādu stāstu – izdzīvoju tos caur sevi
un savu prizmu,” skaidro Amanda Maržecka.

guvu džeza un estrādes vokālu. Nevienu
brīdi neesmu to nožēlojusi. Pēc tam Latvijas Kultūras koledžā apguvu mūzikas
menedžmentu.

Visus koncertus, konkursus un
pasākumus, kuros esmu piedalījusies,
nav iespējams uzskaitīt, jo to ir bijis
pārāk daudz, bet spilgtākās atmiņas man
noteikti ir par dalību televīzijas šovā
“X faktors”, vokālo konkursu “Ghetto
Faktors” un koncertiem kopā ar Ventspils
bigbendu. Runājot par uzstāšanās reizēm,
man prātā iespiedusies ieskaite, kurā
izpildīju leģendārās britu rokgrupas “Queen” dziesmu “Somebody to love”. Sajūtas
bija nereālas, jo es vienmēr esmu fanojusi
par “Queen”. Dziedot šo dziesmu, sajutos
tā, it kā atrastos citā dimensijā. Dziesmā
ietvertā jauda un spēks ir kaut kas neaprakstāms. Protams, arī pirmais koncerts
kopā ar Ventspils bigbendu un Ventspils
kamerorķestri bija satraucošs un atmiņā
paliekošs. Atbildība, zinot, ka tevi pavada
aptuveni 40 cilvēku, ir milzīga,” atzīst
jaunā izpildītāja.
VISGRŪTĀK – IELIKT SEVI RĀMJOS
Pēc neliela pārdomu perioda Amanda
nolēma pieteikties muzikālajā televīzijas
šovā “X faktors”, kur dziedātājai izdevās
iekļūt to 12 dalībnieku vidū, kuri uzstājās

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”).

tiešraidēs. “Es ļoti ilgi šaubījos, vai pieteikties šim projektam. Pēdējā brīdī izlēmu, ka jāpamēģina. Ejot uz pirmo atlases
kārtu, nezināju, ko izpildīšu. Izdomāju
to stundu pirms uzstāšanās. Veiksme
bija manā pusē, un es nonācu nākamajā
kārtā, lai gan nebiju sagatavojusies. Kad
to uzzināju, sapratu, ka visam jāpieiet
nopietnāk. Nevaru lidināties pa gaisu un
cerēt, ka beigās kaut ko izdomāšu. Tā nu
iekļuvu nākamajās kārtās, kam sekoja
tiešraides. Visgrūtāk man šova laikā bija
ielikt sevi rāmjos un izdarīt visu tā, kā
esam sarunājuši. Es vienmēr uz skatuves
esmu bijusi neprognozējama, tādēļ tas
tiešām bija grūti. Lielāko gandarījumu
sagādāja tas, ka vispār tiku līdz tiešraidēm, likās sirreāli, ka dziedu uz skatuves
un cilvēki, ieslēdzot televizoru, mani
konkrētajā brīdī var redzēt. Milzīga atbildības sajūta un bailes reizē,” piedzīvotajā
dalās jauniete.
Pagājušā gada jūnijā Amanda pieņēma lēmumu pievienoties tiešsaistes
dziedāšanas skolas “Vocal Master Latvia”
komandai, kur palīdz pilnveidoties arī citiem. “Tas viss notika ļoti dabiski, ar “Vocal Master Latvia” izveidotājiem Anniju
un Edvardu Kokariem biju pazīstama jau
kopš vidusskolas laikiem. Annija pēdējos
divus gadus Ventspils Mūzikas vidusskolā bija mana vokālā pedagoģe. Mēs
satuvinājāmies, un, laikam ejot, viņiem
bija nepieciešamas vēl kādas darbīgas
rokas, kas varētu palīdzēt. Likās muļķīgi
laist garām šādu iespēju, jo tas ir tieši tas,
kas mani interesē. Komanda nav liela,
visi esam sasniedzami zvana attālumā.
Sadarbība norit viegli, jo zinām viens
otra stiprās puses, tādēļ deleģēt pienākumus nav grūti,” stāsta Amanda.
IZAICINĀJUMI, KAS VED TĀLĀK
“Šobrīd mani un manu ikdienu lielā
mērā ir ietekmējusi pandēmija. Tāpat kā
lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju, arī es
ļoti daudz laika pavadu mājās. Sākotnēji
šķita, ka nespēšu ar to sadzīvot, jo esmu
no tiem cilvēkiem, kuriem patīk un vajag
socializēties, taču, laikam ejot, esmu
iepazinusi sevi mazliet tuvāk. Sapratu,
ka man tīri labi patīk būt vienai. Beidzot ir vairāk laika padomāt par sevi.
Pandēmijas laikā atklāju, ka esmu ļoti
aktīva staigātāja. Kādreiz pieci kilometri
dienā likās daudz, taču tagad problēmas
nerada pat 20 kilometri. Viena no lietām,
kas man sagādā grūtības, ir lasīšana,
jo interese ātri pazūd. Šobrīd cenšos to
mainīt – mēģinu lasīt biežāk. Ar šādām
lietām atklāju sevi no jauna. Gribu sevi
izaicināt un atklāt sevī dažādas šķautnes.
Nākotnes plāni mainās ļoti strauji, taču
prieka un sevis izaicināšanas līmenī vēlos
beidzot noskriet 15 kilometrus, vēlos doties izplānotā pārgājienā, kā arī pārvarēt
bailes un izlēkt ar gumiju. Neraugoties
uz nākotnes iecerēm, apzinos, ka šodien
esmu sevis labākā versija,” pārdomās
dalās jauniete. �
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