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«Ļoti svarīga lieta manā dzīvē, protams, ir 
Latvijas Radio koris. Šis kolektīvs ir ne tikai mans 
darbs un aizraušanās, bet arī iespēja dziedāt visdažādāko mūziku un koncer-
tos muzicēt ar tradicionāliem un netradicionāliem mūzikas instrumentiem. 
Piemēram, uzvedumā «Latgales gredzens» spēlēju ne tikai trompeti, bet arī 
ksilofonu, kas speciāli šim koncertam bija pagatavots no māla podiem.»

«Kad jautāju kolēģiem, kā viņi 
mani raksturotu, pirmie vārdi ir 
trakums un pārgalvība. Diemžēl 
nevaru atrast nevienu bildi ar 
paša būvētajiem divriteņiem, 
ar kuriem esmu «maucis» 
pa slēpju trasēm un kanjonu 
takām, taču man ir daudz 
fotogrāfiju, kur vienmēr esmu 
aizlīdis kādā kraujas malā vai 
citur, kur īsti to nedrīkst darīt. 
Vai arī braukšana ar kanoe 
laivu pa upi trakā negaisā…»

«Vēl viena 
mani raksturo-

joša lieta, kas 
ir ļoti svarīga, 

ir mani bērni – 
trīs puikas un 

mazā meitiņa, 
ar kuriem kopā 

daru daudzas 
un dažādas 

lietas. Brīvajā 
laikā vadu «Pi-
ccolo» studiju, 

un vienmēr 
izveidojas labs 
kontakts ar vi-
siem bērniem, 

ar kuriem 
strādāju.»

«Ļoti labprāt ceļoju, jo tā ir iespēja 
apskatīt pasauli. Nesen biju Grankanā-
rijā, esmu bijis Austrālijā.  Un, protams, 
visus ceļojumus iemūžinu fotogrāfijās.»

«Man patīk piedalīties bērniem domātajās izrādēs: dar-
bojos izrādē «Pauks un Šmauks», piedalīšos 
arī topošajā mūziklā par Karlsonu. Laikam tā 
ir mana lielā pietāte pret bērnu kā indivīdu, 
vienmēr pret viņiem esmu izturējies kā līdzīgs 
pret līdzīgu. Iespējams, tas man palīdz bērnu 
izrādes sajust kā savu žanru un tās piepildīt 
gan sev, gan nodot tās tālāk klausītājam.»

«Esmu aizrāvies ar fotografēšanu, un īpaši man 
to patīk darīt naktī. Fotografēju ļoti daudz un ar 
to nodarbojos, kā pats saku, pusprofesionāli. 
Reiz pat biju uzaicināts fotografēt kāzas.» »VZ«

10 lietu,
kas raksturo

Kārli 
Rūtentālu

Dziedātājs, Latvijas Radio kora mākslinieks un 
nošu bibliotekārs Kārlis Rūtentāls atzīst, ka 
viņam ir vēl daudz citu nodarbošanos: «Esmu 
arī video režisors, nodarbojos ar digitālajiem 
projektiem, arī komponēju un aranžēju. 
Un labprāt iesaistos dažādu citu žanru 
muzikālajos projektos, piemēram, 
operetēs.» 
Jaunākais 
projekts ir 
titulloma 
Operetes 
teātra 
topošajā 
mūziklā 
visai ģimenei 
«Karlsons», 
kurš pie skatītājiem nonāks 
9. martā 
un būs 
skatāms 
ne tikai 
Rīgā, bet 
arī citur 
Latvijā.

«Vēl viena mana aizraušanās 
ir operete – tas ir skatuves 

žanrs, kas mani uzrunā 
visvairāk, pat vairāk nekā 

kormūzika. Vienmēr esmu 
mēģinājis izpētīt cilvēka 

balss iespējas, paplašināt 
savas robežas, izmantojot 
man doto iespēju ne tikai 

dziedāt, bet arī dejot, spēlēt 
mizanscēnas, izpausties kā 
aktierim. Kad to visu saliek 

kopā, ir skaidrs, kāpēc mani 
tik ļoti uzrunā operete un 

mūziklu žanrs. Lielākā loma 
līdz šim ir bijis Bonijs operetē 

«Silva», un ļoti priecājos, ka ir 
plāns vasarā to atjaunot, jo šis 

uzvedums bija milzu lēciens 
mums kā Operetes teātrim.»

«Šī ir kā rozīnīte, kā punktiņš uz «i» – Pau-
lu Koelju «Maktub» (to varētu tulkot kā 

«rakstīt» vai «jāraksta») ir mana grāmata. 
Tai ir vairāk lapu ar atlocītiem stūrīšiem nekā tādu, kas 

atstātas bez. Atlocītie stūrīši ir lapās, kurās mani uzrunājis kāds 
domugrauds, no šīs grāmatas esmu smēlies ļoti daudz padomu 

vai vienkārši līdzību savas dzīves situācijām. Tas ir mans almanahs, 
jo, strādājot, piemēram, ar kori, man ļoti bieži noder kāds atrastais 

Koelju salīdzinājums vai domugrauds. Viena no lapām grāma-
tā arī mudina rakstīt kaut vai uz salvetes, 

jo rakstītam vārdam ir spēks.»

«Man patīk ātrums, 
un aiz šī vārda es 

labprāt liktu trīs izsau-
kuma zīmes. Labprāt 
braucu gan ar moto-

ciklu, gan savu melno 
BMW markas 

automašīnu.»

«Vēl viena lieta, ar ko 
sevi asociēju, ir mana 
pirmā profesija – kordi-
riģents. Šobrīd strādāju 
ar jaukto kori «Ulbro-
ka», bet pirms tam man 
bija vēl vairāki kori, no 
kuriem īpaši gribu izcelt 
Saulkrastu kori 
«Anima», ar 
kuru kopā 
tika izda-
rīts daudz 
skaistu lietu.» 
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