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NOTIKUMS Zaļais teātris

labi – kur  tad vēl Rīgā,  izņemot Dziesmu svētku estrādi, 
var notikt tik lieli koncerti? 

– Kas uzstāšanos brīvā dabā padara īpašu? 
– Esmu diezgan daudz uzstājusies brīvdabas koncertos 

un uzvedumos Cēsīs, Kuldīgā, Preiļos, Daugavpilī... Tā ir ļoti 
laba sajūta. Brīvības sajūta! It sevišķi, ja tas notiek tādā vietā 
kā Mežaparks, kur apkārt ir tāds skaistums un zaļums. Tas 
iedvesmo. Enerģētiskā vērtība, ko tu saņem dziedot, un tas, 
ko saņem skatītājs, – tas ir skaisti. Dziedātājam uzstāšanās 
svaigā gaisā, protams, ir pārbaudījums. Ja esi pieradis dzie-
dāt tikai uz Operas skatuves, uzstājoties brīvā dabā, kur nav 
nekādas apskaņošanas, vienmēr vari gaidīt pārsteigumu, jo 
tu jau nezini, kā tava balss reaģēs un kā skanēs. Tā kā esmu 
ne tikai operdziedātāja, bet arī estrādes dziedātāja, man ir 
vieglāk, esmu pieradusi pie dažādām skatuvēm. 

– Kas jums ir mīļākais no tā, ko dziedāsiet Zaļā teātra 
koncertos? 

– No operas Seviljas bārddzinis dziedāšu savu nopelniem 
bagāto Bertas āriju – tajā varu kārtīgi izspēlēties un izdzie-
dāties. Berta ir komisks personāžs, kas meklē savu mīlestību 
un laimi, un ārija, ko dziedāšu, ir vienkārši kolosāla. 

Otrajā daļā dziedāšu dziesmas no savas jaunās program-
mas Tango ar Astora Pjacolas mūziku, kas man ir ļoti tuva. 
Programmu veidoju kopā ar brīnišķīgo koncertmeistari Ilzi 
Ozoliņu, ar kuru sadarbojamies ļoti sen. Viņa ir kā koncertu 
motors, manu ideju realizētāja visbrīnišķīgākajā veidā. Pro-
tams, ar mani kopā būs arī mūsu lieliskais kameransamblis, 
kura sastāvā ir vadošie Latvijas Nacionālās operas mūziķi.

Tango ir mans sapņu bērns, šo programmu loloju jau sen. 
Visi man teica: “Ilona, tev jādzied tango!” Nezinu nevienu 
cilvēku,  kuru  tango  nepaņemtu  savā  varā!  Katru  dzies-
mu  izdzīvoju  caur  sevi,  caur  savām  emocijām  un  jūtām. 
Tango – tā ir kaisle, tā ir mīlestība, tas ir pārdzīvojums... Tas 
vienkārši  jādzird!  Zaļā  teātra  koncertu  programma  ir  ļoti 

daudzpusīga, bagātīga un skaista, manuprāt, tā atbildīs vi-
sām gaumēm. Kad vēl būs iespēja dzirdēt tādu programmu? 
Turklāt skaistajā Mežaparkā, dabas vidū! Pat nezinu, kāds 
varētu būt iemesls, lai neatnāktu – īpaši jau rīdziniekiem! 

– Jūs teicāt, ka tango – tā ir jūsu mūzika. Tango – tā 
ir mīlestība... 

– Man tas ir sāpīgs jautājums. Vēl nav pagājis pietiekami 
ilgs laiks, lai varētu par to runāt... Pirms pusotra gada no-
mira mans vīrs. Bet mīlestība man palīdz. Joprojām. Un šī 
programma Tango radusies arī caur manu iekšējo pārdzīvo-
jumu, caur atmiņām... Vīrs šo programmu nedzirdēja. Viņš 
pats  bija  mūziķis,  ģitārists,  spēlēja  grupā  Lardo.  Patiesībā 
tieši viņš bija tas, kurš domāja, ka man jādzied tango. “Tā ir 
tava mūzika,” viņš teica. 

Kādu rītu viņš vienkārši nepamodās. Apstājās sirds. 
2010. bija īpašs gads. Manam bērnam palika desmit gadu, 

manam vīram palika piecdesmit gadu, manai mammai pa-
lika 55 gadi, mums bija desmit gadu kāzu jubileja... Gadam 
sākoties, likās, būs tik lielisks gads, tik daudz visādu jubileju! 
Bet decembra pirmajās dienās, naktī pēc Jevgeņija Oņegina 
pirmizrādes, viss beidzās... Vīrs vēl divas reizes piezvanīja, 
ļoti uztraucās, kā nodziedāju, paslavēja mani... 

IEVA RAISKUMA 

Mūzika, māksla un 
mīlestība Mežaparkā
Silts augusta vakars zem zvaigznēm, kad sirds, saldi reibstot, 
dievišķi skaistas mūzikas pavadījumā klīst starp zemi un 
debesīm... Tādu mirkļu dēļ ir vērts dzīvot. Kur gan citur lai 
pilsētnieks, neizbraucot no Rīgas, to piedzīvo, ja ne Mežaparkā? 
Zaļais teātris atkal ir atvērts teātra izrādēm un mūzikai.

Brīvdabas  izrādes  latviešiem  vienmēr  bijušas  lielā 
cieņā –  Siguldas  Opermūzikas  svētki,  Imantdie-
nas  Cēsīs,  leģendārās  Blaumaņa  Skroderdienas 
Silmačos  Druvienas  brīvdabas  estrādē.  Taču,  lai 

baudītu šādus pasākumus, jādodas ārpus Rīgas. 
Par  laimi, pēc  ilgāka pārtraukuma mākslas un kultūras 

salā Mežaparkā atdzimst brīvdabas koncerti un izrādes. 
Mežaparka  brīvdabas  estrāde,  kas  vēlāk  nosaukta  par 

Zaļo teātri, ir viens no pirmajiem Mežaparka atpūtas parka 
objektiem. Agrāk estrāde bija  īpaši grezna,  jo  tika uzbū-
vēta 1949. gadā,  laikā, kas  tiek dēvēts par Staļina baroka 
ēras ziedu laiku. Aktīvu koncertdzīvi Zaļais teātris piedzī-
voja līdz pagājušā gadsimta astoņdesmitajiem gadiem, tad 
iestājās  relatīvs klusuma periods. Tagad estrāde  ieguvusi 
modernāku  izskatu,  gan  nezaudējot  senāko  šarmu.  Šī  ir 
brīnišķīga vieta, kur mākslai satikties ar dabu, turklāt vie-
na no nedaudzajām brīvdabas estrādēm, kas spēj uzņemt 
lielāku skatītāju daudzumu. Uz amfiteātra  soliem pietiek 
vietas aptuveni 1800 apmeklētāju.

Vieta, kur māksla satiekas ar dabu
Kad  vēl,  ja  ne  vasaras  pašā  pilnbriedā  ir  labākais  laiks, 

lai  izbaudītu dabas, mākslas un mūzikas mistēriju. Četrus 
burvīgus augusta vakarus Mežaparka Zaļajā teātrī varēsim 
gan klausīties klasiskās mūzikas pērles un slavenas operešu 
ārijas, gan līdz asarām izsmieties brīvdabas teātra izrādēs, 
kas aktieriem vienmēr bijis saldais ēdiens, jo ļauj svaigā gai-
sā izspēlēties uz nebēdu. 

Arī zvaigžņu birums, kas mirdzēs uz skatuves, būs ba-
gātīgs.  Koncertos  Tikšanās  Zaļajā teātrī  un  Tev pieder 
mana sirds dzirdēsim Latvijas Nacionālās operas solistus 
Ingu Šļubovsku, Ilonu Bageli, Eviju Martinsoni, Jāni Apei-
ni, Viesturu Jansonu, Juri Ādamsonu un Operas kameror-
ķestri Mārtiņa Ozoliņa vadībā. 

2. augusta vakars  tiks veltīts opermūzikas skaistākajām 
ārijām un duetiem no Džakomo Pučīni, Volfganga Amadeja 
Mocarta, Džoakīno Rosīni, Žorža Bizē un daudzu citu kom-
ponistu pasaulslavenām operām un skaņdarbiem. 

4. augusta vakarā skanēs smeldzīgi skaistas un asprātīgi 
dzirkstošas ārijas un dueti no Johana Štrausa operetes Sik-
spārnis, Imres Kalmana Grāfienes Maricas un Silvas, Franca 
Lehāra Jautrās atraitnes un Paganīni. Starp citu, šoreiz ope-
rešu ārijas tiks izpildītas nevis oriģinālvalodā, bet latviski. 

Karnevāliskās jautrībās teātra mīļotāji tiks ierauti 3. au-
gustā, kad Liepājas teātris sniegs savu Malēniešu pirmizrādi 
Rīgā. Bez dziedāšanas, protams, neiztiks.  Izrādes kompo-
nists ir Miks Matvejevs. 

5.  augustā  skatīsimies  Valmieras  teātra  izrādi  No sal-
denās pudeles. “Te nu es beidzot pateikšu visu par latvie-
šiem!”  puspajokam,  pusnopietni  solījis  izrādes  režisors 
Felikss Deičs. 

Lai kā arī būtu, viens ir skaidrs – latviešus vieno nepār-
ejoša kāre pēc brīvdabas koncertiem un teātra izrādēm. 

Mecosoprāns Ilona Bagele par mīlestību,  
brīvību un tango 

Brīvdabas uzstāšanās ir īpašas ne tikai skatītājiem, bet arī 
pašiem māksliniekiem. Dabas klātbūtne šo tikšanos padara 
sevišķi piesātinātu, un notiek īsta enerģijas apmaiņa. Par to, 
ko māksliniekam nozīmē uzstāšanās brīvā dabā, lūdzu pa-
stāstīt mecosoprānu Ilonu Bageli. 

Tikāmies  šai  vasarai  neparasti  siltā  vakarā,  kad  gaisā 
virmoja kaut kas īpašs – mazliet smeldzīga un reizē dzīves 
daudzveidīgā skaistuma pilna nojausma. Tāda bija arī mūsu 
saruna pirms Ilonas koncertiem Mežaparka Zaļajā teātrī. 

– Ar ko jums pašai asociējas Mežaparks? 
–  Protams,  ar  Dziesmu  svētkiem,  ar  emocionāli  pār-

pildītu izjūtu. Tas, ka tagad atdzimst Zaļais teātris, ir ļoti 

Tas vienkārši jādzird! Zaļā teātra 
koncertu programma ir ļoti 
daudzpusīga, bagātīga un skaista, 
manuprāt, tā atbildīs visām gaumēm.
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Operdziedātāji ir normāli cilvēki
– Jūs tomēr esat atradusi spēku strādāt un turpināt 

dziedāt. 
– Pirmām kārtām es zinu, ko viņš teiktu, ja es iedomā-

tos  pārtraukt!  Vīrs  zināja,  ka  mūzika  ir  mana  dzīve,  no 
– līdz. Viņš nepieļautu pat domu, ka es varētu sabrukt un 
vairs nedziedāt. 

Viņš joprojām stāv man klāt. Ja kādreiz, ejot uz skatuves, 
ir  ļoti bail, es palūdzu: “Vīriņ, palīdzi!” Un tiešām jūtu, ka 
kļūst vieglāk. 

Mans galvenais spēka avots tagad ir mans puika – viņš 
arī nodarbojas ar mūziku, spēlē bungas. Skatoties uz viņu, 
redzu viņā savu vīru... 

– Lampu drudzi izjūtat joprojām? 
– Kad tikko atnācu uz Operu, man tāda nebija. Runājām 

par to ar Kristīni Zadovsku, viņa stāstīja par savām izjūtām 
pirms uzstāšanās. Teicu: “Man ir viegli, es uzeju uz skatuves 
un vienkārši dziedu!” Kristīne atbildēja: “Pagaidi...” Un viņai 
bija taisnība. Jo tālāk tu dzīvo, jo lielāka kļūst atbildība. Tu 
vienkārši vairs nevari nodziedāt sliktāk nekā iepriekšējā rei-
zē. Toreiz to vēl nesapratu. 

– Pēc koncerta ir viegli atslābt, iziet no tās sajūtas? 
–  Protams,  sākumā  ir  emocionālais  pacēlums,  bet  pēc 

tam jau sāc domāt, ko varēja izdarīt citādāk vai labāk. Bet tas 
mirklis jau pagājis, un tajā brīdī tu izdarīji labāko, ko varēji. 

Skatītāju pateicība un aplausi – tas dziedātājam ir dārgā-
kais. Tu atdot sevi visu klausītājiem, bet arī ļoti daudz saņem 
atpakaļ. Šī enerģijas apmaiņa arī ir galvenais. 

Man dažreiz ir teikuši, ka tad, kad es dziedu, cilvēkiem 
skrienot tirpiņas... Tas jau nav atkarīgs tikai no manis. Tas ir 
balss tembrs un tas, ko Dieviņš devis. Ja cilvēks, tevi redzot 
un  dzirdot,  kaut  ko  iegūst,  ja  viņam  paliek  skaistas  atmi-
ņas – kas skaistāks vēl var būt...  

– Jūs domājat, ka balss ir no Dieva?  
– Noteikti! Protams, arī ģenētikai ir nozīme. Ja kāds zva-

na un manā vietā atbild mana mamma, cilvēki reizēm sa-
jauc. Domāju, ja mammas balss tiktu skolota, no viņas arī 
būtu iznākusi laba dziedātāja, jo tembrs ir ļoti līdzīgs.

Asiņu daudzveidība arī palīdz. Manās dzīslās rit gan lat-

viešu, gan poļu asinis. Mana īstā tēva mamma strādāja Dau-
gavpils lokomotīvju remonta rūpnīcā, vadīja lielo ceļamkrā-
nu. Viņa, vadot krānu, esot dziedājusi, un viņai esot bijusi 
tāda balss, ka cauri tiem dzelžiem skanējusi visa rūpnīca! 

– Vasara ir jūsu gadalaiks? 
– Jau vairākus gadus sev saku:  “Šovasar gan atpūtīšos.” 

Bet  tā  arī  nesanāk,  jo  darba  ir  diezgan  daudz.  Koncerti, 
pasākumi,  filmēšanās.  Vasaru  izbaudu,  kad  aizbraucu  uz 
Daugavpili pie mammas un dēla. Pie Stropu ezera man ir 
vasarnīca, un ar zāles pļāvēju pie rokas izdzīvoju visus va-
saras brīnumus. Pļauju zāli,  ravēju dobes – operdziedātāji 
dara visu, viņi arī normāli cilvēki!

– Saites ar Daugavpili neesat sarāvusi. 
– Manas saknes ir Daugavpilī. Mana vecmāmiņa, pati bū-

dama no Krāslavas, kara laikā atbrauca uz Daugavpili un 25 
gadus nostrādāja par Daugavpils vidusskolas,  toreiz vienī-
gās vidusskolas, direktori. Viņu visi sauca par Katrīnu Lielo. 
Un arī manu mammu un mani viņa audzināja stingri – ka 
sievietei jābūt par sevi pārliecinātai, ka nedrīkst cerēt ne uz 
vienu, izņemot sevi. Tas man tika ieaudzināts jo dziļi. Tikai, 
sākot dzīvot kopā ar vīru, viņš mani iemācīja, ka sieviete var 
būt arī maigāka un paļāvīgāka, ka viņai nav jāspēj viss...

Mana  mamma  joprojām  dzīvo  Daugavpilī  un  pieskata 
manu dēlu, kamēr es koncertēju. Esmu Daugavpils universi-
tātes Mūzikas un mākslas katedras asociētā profesore, sadar-
bojos ar Daugavpils teātri. Reizēm sāp sirds, kad dzirdu sa-
kām – ai, Daugavpils teātris, nav tas līmenis... Nē! Tā nebūs! 
Esmu īsta Daugavpils un Latgales patriote un ar to lepojos.

Kad vēl būs iespēja dzirdēt tādu 
programmu? Turklāt skaistajā 
Mežaparkā, dabas vidū! Pat 
nezinu, kāds varētu būt iemesls, 
lai neatnāktu.


