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«Vasarā beidzot likās,
ka cilvēki ir atdzīvojuSonora kopā ar mammu,
šies, sāk iet uz koncerLeļļu teātra aktrisi Astrīdu
Pērkoni.
tiem. Arī septembris bija
ļoti jauks ar daudziem
labi apmeklētiem koncertiem. Augustā piecas dienas Ikšķilē notika 4. Starptautiskais
Operetes festivāls, un
likās, ka dzīve ir atgriezusies. Tā bija ļoti
laba sajūta, kas ļāva
atkal uzelpot. Gribas
ļoti lūgt un cerēt, lai
rudenī atkal nesāktos jauni ierobežojumi un šī labā sajūta atkal
nepārtrūktu. Diemžēl ierobežojumu
un ekonomiskās situācijas dēļ ļoti daudzi ir pārgājuši no koncertu apmeklēšanas klātienē uz skatīšanos youtube.
Kad mūziķi un aktieri nevarēja strādāt, tieši tāpat nevarēja strādāt arī
cilvēki daudzās citās jomās. Vieglāk
varbūt klājās tiem, kas strādāja pie datora, bet cilvēkiem, kuri strādā kafejnīcās, skaistumkopšanā un citur, kur
svarīga ir klātbūtne, budžetā ir iesisti lieli robi, un tagad viņi mēģina restaurēt savas finansiālās iespējas. Liela
daļa arī ļoti satraukušies par komunālajiem maksājumiem, un nevar viņiem
pārmest nenākšanu uz koncertu – ja
biļete maksā kaut vai divdesmit eiro,
diviem tie ir jau četrdesmit. Ja gribas
paņemt līdzi kādu no lielākajiem bērniem vai omi, padzert kafiju – vēl vairāk, un ģimene, kas saņem parastu cilvēku algu, diezin vai var to atļauties.

Kādā brīdī
ievaicājos – vai jums
ir skaista dzīve? un
SonoRA VAIce, ne
mirkli neminstinoties,
atbild: «Jā. Man patīk
viss, kas ir bijis. Ir
bijis viegli un bijis
grūti. Ir bijis skaisti
un bijis ļoti smagi.
Bet tas bija mans
ceļš.»

Tētis –
vijolnieks
Jānis
Seimanovs.

7. oktobris 2022

8

Tomēr es ceru uz labāko – ka mēs varēsim strādāt un varēsim tikties jau
13. oktobrī koncertzālē Cēsis dzīvesprieka un mīlestības pilnā programmā Musique d’amour.»

«Kamēr viena dzīves sfēra – iespēja
uzstāties – tika nogriezta, bija daudz
vairāk laika mācīties jaunas lomas,
domāt par jauniem projektiem un
idejām. Ļoti daudz trenējos un uzlaboju savas vokālās prasmes. Taču cik
ilgi? Gribējās to visu arī kādam parādīt. Tāds mans cietuma bērns bija
projekts, kurā apvienoti divu komponistu stilistiski atšķirīgi darbi – Fransisa Pulenka drāma Cilvēka balss un
Džankarlo Menoti komiskā opera
Telefons. Izdomāju, ka pati ne tikai
dziedāšu, bet arī režisēšu to kā vienu uzvedumu. Tas bija mans pirmais
mēģinājums izmēģināt roku režijā, un
esmu pateicīga, ka brīnišķīgā Agija
Ozoliņa-Kozlovska un Operetes fonda un Operetes teātra komanda man
ļāva to darīt. Iestudējumu veidojām
kopā ar mākslinieci Inetu Sipunovu,
ilggadējo kolēģi Nauri Indzeri un pianistu Māri Žagaru. Viss, arī gaismas,
video projekcijas, trokšņi izrādes laikā – lietus un pērkons, klauvējieni, telefona un modinātāja zvani –, sakrita
pareizā punktā un pareizā sajūtā. Iestudējums tika novērtēts ar Lielo Mūzikas balvu, un tas mums visiem bija
ļoti liels un patīkams pārsteigums.
Pirmizrādi parādījām Alūksnes pilsētas svētkos, pēc tam vēl vairākas reizes, un gan jau parādīsim vēl, kad viss
nostabilizēsies, jo jau vairākkārt izrādi nācies atcelt un pārcelt.
Oriģinālā gan Cilvēka balss ir mazliet citāda – meitene runā pa telefonu,
šķiroties no sava mīļotā, un beigās pakaras telefona vados, un, kad viņa jau
smok, skan je t’aime – es tevi mīlu.
Bet es mazliet izmainīju situāciju un
skatījumu – viņa jau ir mirusi, sarunājas ar savām dvēseles daļām, un tās
ir tās, kuras saka es tevi mīlu, es tevi
mīlu, es tevi mīlu, es tevi mīlu, kad
viņa dodas projām. Es tevi mīlu – ar
visām kļūdām, ko es izdarīju, ar visu,
kas man varbūt nesanāca –, jo tu biji
mana dzīve, un es tevi pieņemu.
Laikā, kad viss bija ciet, Operetes fonds uzņēma arī filmas. Man liekas, ka ļoti skaista izdevās filma Trīs
IEVAS StĀSti

zvaigznes. Zigfrīds par Latvijas
pirmo ārlietu ministru Zigfrīdu
Annu Meierovicu, kuras režisore ir Dace Micāne-Zālīte. Filma tapa pilnīgi neiedomājamā
tempā, šķiet, astoņās dienās.
Sākām deviņos rītā un strādājām līdz divpadsmitiem vakarā
un pat ilgāk. Es spēlēju Zigfrīda
Meierovica otro sievu Kristīni
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Par savu
balsi esmu
cīnījusies –
tā mainās
gan fizisku,
gan mentālu
iemeslu dēļ.

Ar Operetes teātra direktori
Agiju Ozoliņu-Kozlovsku, Lielo
Mūzikas balvu saņemot.

«Septembrī dziedāju arī operā –
Madama Butterfly. Es jau sen esmu
ārštatā un ilgi nebiju dziedājusi Operā, protams, manī bija nostalģija un
atgriežoties sajūta bija ļoti laba. Taču,
kad manam bijušajam vīram (diriģents Normunds Vaicis – red.) pēc
33 nostrādātiem gadiem nācās no
Operas aiziet... Tas tiešām bija liels
trieciens. Var jau būt, ka es uztveru
kaut kā ļoti personiski un citiem liekas, ka viss ir pareizi. Negribu par to
daudz runāt, tikai teikt, ka arī tad,
kad tādas situācijas notiek, Operas
vadībai tās vajadzētu iepakot kaut kā
cilvēcīgāk, nesāpīgāk un bez nepamatotiem pārmetumiem un draudiem.
Mēs ar Normundu esam ilgi dzīvojuši kopā, un mums joprojām ir ļoti labas attiecības, un es par viņu pārdzīvoju. Viņš ir manu bērnu tēvs. Mēs
joprojām esam labi draugi. Kāpēc tad
šķirties, jūs vaicājat? Jo kopā vairs
nav tā, kā gribas, un gribas katram
savu teritoriju. Kaut kas ir beidzies
un pāraudzis kādās citās – citādās, lielākās, daudz cieņpilnākās attiecībās.»

«Laiks, kad visi dzīvojām kā vieglā
ieslodzījumā, bija diezgan grūts. Par
laimi, man ir māja un dārzs, un mēs
daudz varējām būt dārzā. Darot tikai
kaut ko vienu, cilvēks nogurst. Piemēram, kad mācos jaunos tekstus, man
līdzsvaram vajag fizisku darbību, un
es eju rakt dārzu.
Dziedātāja ķermenim visu laiku jābūt fiziskā tonusā. Ja ķermenis nav
tonusā, nav elastīgs un tu jūties slikti, arī balss neskan. Dārza darbi man
reāli palīdz, dara mani fiziski spēcīgu. Neesmu liela sportotāja, tikai peldēt man patīk, bet, piemēram, trenažieru zālē ir garlaicīgi. Turpretī
dārzam es redzu jēgu, man tas nav
tikai smukumam, tur aug gan tomāti un gurķi, gan kabači un ķirbji, pavasaros redīsi un salāti. Kad ņemies,
ravē, kaut ko izroc, kaut ko iestādi,
pārstādi – tas ir darbs ar īstu rezultātu. Protams, es neroku dārzu, ja
man nākamajā dienā ir izrāde. Jo tad
es nokausētu savus muskuļus – diafragmu, plecus, muguru –, ko lietošu
dziedāšanā.
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Kristīnes
kažoks – tas
pats, kas filmā
Teātris bija
mugurā Vijai
Artmanei.
«Neizsakāma
sajūta, to
uzzinot.»

Kristīne Bakmane filmā
Trīs zvaigznes. Zigfrīds
blakus Zigfrīdam
Meierovicam –
Valteram Gleškem.

Bakmani. Starp
citu, ļoti neparastu
sievieti,
kura aizrāvās ar
lidmašīnām, viņai pat piederēja
uzņēmums, kurā
tās ražoja. Pēc
vīra nāves traģiskajā automašīnas
negadījumā, kas
notika
Tukuma
apkārtnē, braucot
apciemot bērnus,
Kristīne 28 gadu vecumā abu dzīvoklī Valdemāra ielā nošāvās. Pirms nāves viņa uzrakstīja testamentu, kurā
bija noteikts gan tas, kā viņu apglabāt – līdzās vīram, zem kopīgas kapa
kopiņas –, gan kā iekārtot Meierovica
piemiņas istabu. Arī es filmā piedzīvoju miršanas epizodi – operā jau mēs
visi esam trenēti miršanas speciālisti.
Filmā mans Zigfrīds bija Valters Gleške, stalts puisis, tenors. Liekas, viņš

tikai šogad beidza Mūzikas akadēmiju, bet jau diezgan daudz dziedājis dažādos projektos. Protams, tā ir muzikāla filma – operete, kuras libreta un
tekstu autors ir Juris Hiršs, bet mūziku rakstījis komponists Platons Buravickis. Filmēties man patika, un,
ja būs iespējams, es labprāt to darītu vēl. Man šķiet, ka filma ir ļoti izdevusies. Noteikti iesaku to noskatīties,
jo Operetes fonds to laiku pa laikam
parāda.»
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LIETOŠANA BĒRNIEM
NO 3 GADU VECUMA.

Madama Butterfly.
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Nebērnišķīgs atbalsts tavai imunitātei. Imunital Shots - stiprs dabisku vielu komplekss
imūnsistēmai. Tās ir reiši un šitaki sēņu ekstraktu, bišu māšu peru pieniņa, pirmpiena
koncentrāta, kā arī B6 vitamīna kopums - imunitātes uzturēšanai paredzēta programma,
kas sniedz ilgtermiņa ieguvumus. Lakas plakanpiepe un B6 vitamīns palīdz uzturēt
normālu imūnsistēmas darbību. Uztura bagātinātājs.

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.
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Kā skatītājai no sporta veidiem
man patīk bokss, jo bokseru stāja,
tehniskie paņēmieni ļoti līdzinās dziedāšanai. Vērojot viņu muguras muskuļu darbību, roku ātrumu, redzu
sevi. Tikai viņi kustību virza uz priekšu, mēs, dziedātāji, – atkarībā no reģistra, bet ātrums ir līdzīgs. Tāpat vēroju arī svarcēlājus – jo interesanti, kā
viņi tiek galā ar smagumu. Arī mums
jātiek galā ar smagumu, lai mūsu karalis – balss saites – būtu karaliskā
apjomā, pēc iespējas elastīgākas un lai
tām būtu viegli.»

«Par savu balsi esmu cīnījusies –
tā mainās gan fizisku, gan mentālu
iemeslu dēļ. Man ir bijuši labāki laiki un sliktāki laiki. Un vairākas reizes dzīvē bijušas arī tādas, kad šķitis,
ka vispār jābeidz dziedāt. Tas būtu
grūts lēmums, jo dziedāt man ļoti patīk. Tad es devu sev vēl vienu iespēju. Pieņemot, ka man ne ar vienu nav
jāsacenšas. Sacensība drīkst būt tikai
man pašai ar sevi – kā dziedāju vakar un vai šodien esmu ko jaunu iemācījusies, lai pamazām atkal tiktu
uz strīpas. Esmu pateicīga cilvēkiem,
operas direktoriem – Andrejam Žagaram, Zigmaram Liepiņam –, kas tajā
laikā mani izprata, uzticējās un padeva pretī roku, pie kuras pieturoties
piecelties un iet tālāk. Andrejs Žagars
ar savu milzīgo spēku un azartu veidot pašam savu dzīvi, nevis paļauties liktenim, vispār bija fascinējoša
personība.
Ļoti svarīgi dzīvē piepildīt savus
sapņus. Sākumā mēs pat nezinām,
kāds tas mūsu sapnis būs. Man no
bērnības patika dziedāt, bet es neticēju, ka kaut kad dziedāšu. Biju domājusi, ka būšu mūzikas skolotāja.
Vienubrīd gribēju būt daktere, pāris
gadu pat mācījos Jauno mediķu skolā 4. medicīnas skolā un redzēju, kāda
ir dzīve slimnīcā. Mērīju slimniekiem
temperatūru, kādreiz mums pat ļāva
iešpricēt, un esmu par šo pieredzi ļoti
pateicīga. Taču es mazliet arī komponēju, un komponiste Maija Einfelde mani mēneša laikā sagatavoja, lai
varu iestāties Mediņa Mūzikas vidusskolā. Mācījos diriģēšanu, bet satiku skolotāju Jegorovu, kura atmodināja manu mīlestību uz dziedāšanu.
Tiklīdz skolotājai bija brīva stunda,
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es biju klāt, lai mācītos. Jau pēc otrā
kursa iestājos Konservatorijā, kur
mana skolotāja bija Ludmila Brauna, pēc tam ieguvu stipendiju no Itālijas Ārlietu ministrijas, aizbraucu uz
Itāliju un mācījos pie Katjas Andželoni, pēc tam jau maģistros mācījos pie
Kārļa Zariņa. Pie daudziem izciliem
pedagogiem arī privāti esmu braukusi mācīties – es daudz esmu ieguldījusi dziedāšanā. Ir bijuši panākumi, un
ir bijis arī tā, ka esmu galīgi nobrukusi. Tā ir tik filigrāna lieta, ka sākuma
posmā, kad tevi māca, tu pat īsti nesaproti, ko skolotājs runā. Līdz iebrauc
tajās sajūtās...
Ļoti interesanti paskatīties uz sevi
no malas. Arī tad, kad dziedu. Sāku

Es esmu
laimīga, ka
man ir mani
trīs bērni.
Visi veseli, un
katram savas
intereses.
sevi ierakstīt, lai saprastu, ko es daru
pareizi un ko ne, kur ir vājie posmiņi. Viens ir skats no iekšpuses, otrs –
no ārpuses. Tas visu laiku ir darbs ar
sevi. Ar laiku esmu sapratusi, ka nav
pat svarīgi sasniegt kādu mērķi. Svarīgi iet pa savu taku vajadzīgajā virzienā un mēģināt to darīt eleganti.»

«Bērnībā dzīvoju divās dažādās
pasaulēs. Viena bija Rīgā, kur tētis
bija simfoniskā orķestra vijolnieks
un mamma Leļļu teātra aktrise, un,
klausoties, kā mamma mācās tekstu,
viņas lomas apguvu arī es. Un otra –
laukos pie vecāsmātes, mammas

mammas, Valtaiķos. Ar garajām biešu vagām, Kolorādo vaboļu lasīšanu
no kartupeļiem un govju slaukšanu –
to es iemācījos darīt gan ar rokām,
gan aparātiem. Abi mani vecāki nākuši no kuplām ģimenēm – tēvs ir
dzimis sešu bērnu ģimenē, mammai
bija vēl četras māsas, un es esmu lepna par abām savas ģimenes pusēm.
Man ir daudz brālēnu un māsīcu, un
tā ir milzu bagātība. Mēs esam kontaktā, kā zirnekļa tīkls, kā pirksti
dūrē, kas cits par citu stāv un krīt.
Laba sajūta, ja ģimenē ir spēcīgs kodols. Mācoties psiholoģiju, esmu iepazinusies ar tehnikām, kas balstās
uz dzimtas apzināšanos. Tu kļūsti
spēcīgs, kad apzinies, ka aiz tevis ir
dzimta, savējie, un cik daudz viņu ir,
cik daudz ir tava gara.
Mana vectēva māsa bija Valtaiķu
mācītāja Kārļa Dauguļa sieva, un es
Valtaiķu baznīcā esmu gan mazotnē kristīta, gan 18 gadu vecumā iesvētīta. Lai gan esmu padomju laika
bērns, es nezināju, ka tā nedrīkst. Vecāki, ja to zināja, tad acīmredzot neņēma pierē, un man neviens to netika teicis.
Tagad ar pianisti Agnesi Egliņu –
viņa ir no netālās Aizputes –, Laidu
ciemu un mācītāju Valtaiķos mēģinām iedibināt festivālu. Pamazām sākam čubināt, un iespējams, ka jūnijā
jau mums būs, ko parādīt.»

gadi, lai atklātu savu problēmu. Esmu
piedzīvojusi arī visai skarbas metodes.
Nesaku, ka tās neko nedeva, bet deva
arī aizvainojumu uz veidu, kā tas notiek. Pieļauju, ka trauslāku cilvēku
tas var arī salauzt. Taču psiholoģija
ir attīstījusies tik tālu, ka to pašu var
panākt arī ar daudz mīkstākām metodēm – tad, ja pašam cilvēkam ir vēlme. Ja vēlmes nav, tad turpina dzīvot
dadžains un atskabargains, «jo visi
pasaulē ir tādi». Sevi no depresijas
esmu izvilkusi pati.
Lai cik jocīgi tas būtu, bet līdz četrdesmit gadu vecumam es ļoti baidījos no skatuves – kaut ko sajaukt,
nepareizi nodziedāt. Pirmā pusstunda ik reizi pagāja, kamēr pieradu pie
skatuves. Sākot strādāt ar psiholoģijas tehnikām, atradu, no kurienes šīs
bailes radušās. Mācoties otrajā klasē,
skolotāja mēģināja korī noskaidrot,
kurš varētu nodziedāt solo, pēc kārtas norādot uz katru: «Tagad padziedi tu!» Un ar rokas mājienu pārtraucot tos, kuriem nesanāk. Arī es biju
starp tiem, kurus atmeta. Un kaut
kas manī – tinkš! – salūza, saprotot,
ka es nevaru dziedāt. Es to jau biju
aizmirsusi, bet tad pēkšņi psiholoģiskās tehnikas laikā atcerējos. Un pieņēmu, ka es tajā dienā neesmu bijusi
skolā un pat nezinu, ka solistus meklēja. Ar mani tas nav noticis. Un bailes no skatuves beidzās.»

«Dzīves laikā vērtības var mainīties,
jo mēs pieaugam dzīves apziņā. Katrā brīdī ir savs vērtību hamburgers,
kurā ir daudz sastāvdaļu, kas man patīk: darbs, mūzika, dārzs, psiholoģija,
parunāties ar saviem bērniem, satikties ar draudzenēm, būt kompānijās,
ceļot, skatīties citu mākslinieku izrādes, kaut ko izlasīt, youtube paskatīties un uzzināt kaut ko jaunu.
Daudz strādāju ar savu iekšējo pasauli, esmu atvērta dažādām jaunām
zināšanām un internetā pērku psiholoģijas kursus. Psiholoģiju sāku mācīties tāpēc, ka nesapratu, kāpēc jūtos
tā, kā jūtos, un kāpēc manas reakcijas ir tādas, kā man nepatīk. Tagad
es zinu, kas esmu, kā sevi koordinēt
un kā sevi attīstīt. Ir priekšmeti, bez
kā skolā varētu iztikt. Bet vajadzētu
iemācīt saprast sevi. Ar ļoti vienkāršām metodēm. Vairs nav vajadzīgi trīs

«Es esmu laimīga, ka man ir mani
trīs bērni. Filipam un Annai ir astoņpadsmit, viņi vēl ir vidusskolēni, kas
savu ceļu meklēs un izvēlēsies paši.
Vecākajam dēlam būs jau divdesmit,
viņš mācās Kultūras akadēmijā. Kad
Adams vēl tikai gatavojās akadēmijā stāties un es viņam ieteicu vairāk
pamācīties to vai citu priekšmetu, lai
būtu labākas atzīmes, viņš atbildēja:
«Man tas nekad nebūs svarīgi.» Jaunā paaudze prot sadalīt: šo man vajadzēs, to es mācos pastiprināti, bet
kaut kas cits – labi, ka ir nokārtots,
un ar to pietiek, jo man tas nebūs vajadzīgs. Mums nebija iespējas tā dalīt, un mēs pat neapspriedām – vajadzēja darīt, un viss. Tagad vērtības
ir citas. Jaunieši daudzas lietas tver
vieglāk nekā mēs, un veltīgi būtu sacīt: «Bet mūsu laikā...» Jo laiks ir
cits. Drīzāk otrādi – šo vieglumu no
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jauniešiem varētu pamācīties. Viņi
vairāk ieklausās sevī un mēģina darīt
to, kas viņiem patīk. Un tas ir brīnišķīgi. Es priecājos par spēku, kas ir viņos. Ja viņu paaudze šobrīd noteiktu
pasaules kārtību, es domāju, ka tajā
daudz kas būtu citādi.»

«Cilvēki šobrīd mēģina saprast,
kāds veids ir vislabākais un adekvātākais šim brīdim. Un man šķiet, ka mēs
visi mācāmies vairāk pieņemt viens
otru. Un, ja mēs pieņemam otru, tad
arī sevi cenšamies padarīt tādu, lai
mūs būtu vieglāk pieņemt. Šobrīd,
protams, ir kari un cīņa. Bet cilvēciskajās attiecībās ārpus tiem cilvēki sāk
censties pieņemt, runāt par to, kas viņiem sāp, atklāti teikt, kas patīk, kas
nepatīk. Es ļoti ceru, ka kādā brīdī
mēs nonāksim arī līdz tam, ka nevajadzēs karot, vilkt laukā vecus tankus
vai izdomāt jaunus. Ka visu varēs nokārtot diplomātiski. Varbūt vēl visas
iespējas nav izsmeltas? Es ļoti ceru,
ka pēc šī kara cilvēki sapratīs, ka 21.
gadsimtā ražot atombumbas un bīstamus vīrusus laboratorijās nav pareizi.
Fakts, ka vispār kaut kas tāds notiek,
nav normāls. Man ir grūti saprast jebkādu attaisnojumu tam, kas notiek.»

«Mēs neviens nezinām, kā pasaule
tika radīta. Bet man patīk doma, ka
lielajā sprādzienā, ja tāds būtu bijis,
Dievs sarāva sevi gabaliņos, lai kāds
viņa gabaliņš izziedētu ziedā, cits dzīvotu bitē un vēl kāds cilvēkā. Ka mūsos katrā ir Viņa gabaliņš.
Kā tad man var nodarīt pāri, ja
manī ir Dieva daļiņa? Es vēršos pie
Viņa, un Viņš mani uzrunā: «Šis ir
tavs pārbaudījums, dodies tam cauri
un ej uz priekšu!» Liktenis arī ir lieta, ko mēs paši sev sagādājam. Tas ir
dotums, kam vajag cilvēku padarīt tīrāku un viedāku. Jo drīzāk cilvēks to
saprot un ir gatavs mainīties, jo ātrāk
liktenis pārvērtīsies par jaunu dzīves pakāpienu.Ja kādā dzīves posmā
saprotam, ka nav labi, mācāmies un
mēģinām attīstīties, mainām to, kas
mūsos nav bijis labs. Un līdz ar to
mainām likteni. Jo esam ko iemācījušies. Karma var būt visam mūžam – ja
nesaprotam. Un sekundes daļa, ja esi
ko sapratis.»

