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Pasaulē	 mūzikli	 jau	 sen	 ir	 vieni	 no	 pašiem	 pieprasītākajiem	 skatuves	

mākslas	 žanriem	un	 labākie	 no	 tiem	 teātru	 repertuāros	 turas	 desmitiem	 gadu.	

Pieprasījums	 rada	 piedāvājumu	 un	 otrādi,	 bet	 Latvijas	 teātros	 nav	 šāda	 veida	

regulāra	 pieprasījuma,	 tāpēc	 arī	 piedāvājums	 ir	 drīzāk	 nejaušība,	 nevis	

likumsakarība.	 Tādēļ	 žēl,	 ka	 šim	 atraktīvajam	 un	 vizuāli	 spožajam	 žanram	 pie	

mums	nav	attīstības	un	konkurences.	

	 Neskatoties	uz	mūzikla	 lēno	attīstību	Latvijā,	 lielākā	daļa	no	uzvestajiem	

ir	guvuši	labas	gan	skatītāju,	gan	kritiķu	atsauksmes.	

	 Par	 vienu	 no	 pirmajiem	 latviešu	 mūzikliem	 varam	 uzskatīt	 Imanta	

Kalniņa	 „Princi	 un	 ubaga	 zēnu”	 (1968.)	 un	 „Trīs	 musketierus”	 (1970.),	 kā	 arī	

Raimonda	 Paula	 „Māsu	 Keriju”	 (1978.).	 Nozīmīga	 loma	 ir	 arī	 Zigmara	 Liepiņa	

skatuves	 opusiem	 –	 rokoperai	 „Lāčplēsis”	 (1988.),	 „Parīzes	 Dievmātes	

katedrālei”	(1997.),	muzikālām	drāmām	„Adata”	(2007.)	un	„Vadonis”	(2010.).	

	 Šobrīd	 viens	 no	 aktīvākajiem	mūzikla	 žanra	 attīstītājiem	 Latvijā	 ir	 Jānis	

Lūsēns.	To	apstiprina	arī	paša	komponista	teiktais:	„Nezinu,	vai	Latvijā	kāds	cits	

šo	 žanru	 kopj	 labāk	 par	 mani”.	 Tas	 aizsācies	 jau	 pagājušā	 gadsimta	

astoņdesmitajos	 gados	 ar	 Liepājā	 iestudēto	 „Māti	 un	 neitronbumbu”	 (1984.),	

turpinās	ar	rokoperu	„Kaupēn,	mans	mīļais”	(1998.),	mūzikliem	„Neglītais	pīlēns”	

(2000.),	 „Indriķa	 hronika”(1999.),	 „Īkstīte”(2003.),	 „Sfinksa”	 (2000.),	

„Ceplis”(2010.)	

	

Mūzikls	Liepājā	
	

	 Liepājas	 teātris	 ir	 vienīgais	 Latvijā,	 kur	 iestudētas	 ne	 tikai	 dramatiskās	

izrādes,	 bet	 arī	 operas,	 baleti,	 operetes,	 dziesmu	 spēles	 un	 mūzikli.	 Šeit	 savu	

karjeru	 iesākuši	 daudzi	 ievērojami	 mākslinieki,	 kuru	 tālākais	 daiļrades	 ceļš	

turpinājies	Rīgas	teātros.	

	 Pēc	 studijām	profesora	Ādolfa	 Skultes	kompozīcija	klasē	 Imants	Kalniņš	

1964.gadā	 tiek	 norīkots	 darbā	 Emiļa	 Melngaiļa	 Liepājas	 mūzikas	 vidusskolā.	

Sākas	sadarbība	ar	teātri,	rakstot	mūziku	daudzām	izrādēm,	bet	1968.gadā	tiek	

uzvests	 mūzikls	 „Princis	 un	 ubaga	 zēns”.	 1971.gadā	 uz	 Liepājas	 skatuves	



iedzīvojas	 čehu	 autoru	 V.Blažeka	 un	 L.Rihmana	mūzikls	 „Vecīši	 novāc	 apiņus”,	

bet	 nākošajā	 gadā	 tiek	 iestudēta	 R.Rodžersa	 „Oklahoma”.	 Komponista	

G.Ordelovska	 un	 režisora	K.Pamšes	 kopdarbs	 „Četri	 skriemeļi”	 jeb	 „Blēdis	 pret	

paša	gribu”	tiek	piedāvāts	kā	mūzikls	1973.gadā.	Imants	Kalniņš	ar	savu	„Ej,	jūs	

tur!”	1977.gadā	liek	pamatus	latviešu	rokoperai.	

	 Sākoties	 atmodai,	 jūtami	 paplašinās	 kontakti	 ar	 latviešu	 mūziķiem	

ārzemēs.	 Viens	 no	 aktīvākajiem	 mūziķiem	 svešumā	 ir	 Ņujorkas	 diriģents	 un	

komponists	 Andrejs	 Jansons.	 Ar	 viņa	 gādību	 Liepājā	 1993.gadā	 tiek	 uzvestas	

R.Rodžersa	„Mūzikas	skaņas”,	kas	iegūst	lielu	publikas	atsaucību.	Nākošajā	gadā	

skatuves	gaismu	Liepājā	 ierauga	arī	paša	A.Jansona	mūzikls	 „Princese	Gundega	

un	 karalis	 Brusubārda”.	 Diriģenta	 vadībā	 tiek	 realizēti	 vēl	 divi	 interesanti	

iestudējumi	 –	 amerikāņu	komponista	Džankarlo	Menoti	 „Amāls	un	nakts	 viesi”	

un	„Medium”.	

	 1999.gadā	pirmizrādi	piedzīvo	jau	par	leģendu	kļuvusī	J.Lūsēna	rokopera	

„Kaupēn,	 mans	 mīļais”,	 kas	 tiek	 izrādīta	 vairāk	 kā	 100	 reizes.	 Arī	 nākošais	

iestudējums	Liepājas	teātrī	ir	J.Lūsēna	opuss	„Neglītais	pīlēns”	(2000.)	

	 Ar	 liepājniekiem	 sadarbojies	 arī	 komponists	 Juris	 Kulakovs.	 2002.gadā	

tiek	uzvests	viņa	„Mazais	princis”,	ko	autors	nosaucis	visai	interesanti	–	„Gandrīz	

opera”,	bet	„Zelta	zirgs”	nodēvēts	par	„tautas	operu”.	

	 2007.gads	atnāk	ar	jauniestudējumu	–	J.Lūsēna	melodrāmu	„Agrā	rūsa”.	

	 2010.gada	 rudenī	 sākās	 darbs	 pie	 paša	 vērienīgākā	 projekta	 –	

L.Bernsteina	 mūzikla	 „Vestsaidas	 stāsts”	 iestudējuma	 diriģenta	 A.Veismaņa	

vadībā,	V.Lūriņa	 režijā,	horeogrāfa	A.Kivlenieka	 iecerē.	10.decembrī	pirmizrādē	

ļoti	 veiksmīgi	 izskan	 traģiskais	 mīlas	 stāsts.	 Ar	 Liepājas	 simfonisko	 orķestri	

galvenās	lomas	atveido	A.Putniņa,	J.Strikaite,	J.Jope	un	E.Kivlenieks.	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	
	

	
Raimonds	Pauls	

1936.gada	12.janvāris,	Rīga	

	

	 Izcilākais	 latviešu	 populārās	 mūzikas	 autors	 un	 pianists	 ir	 slavenākais	

komponists	 ne	 tikai	 Latvijā,	 bet	 tālu	 aiz	 tās	 robežām.	 Viņa	mūzika,	 pateicoties	

unikālajām	melodiķa	dotībām,	skanējusi	neskaitāmās	valstīs	un	visprestižākajās	

koncertzālēs.	Maestro	Paula	radošā	 iztēle	–	apvienojusi	 latviešu	tautas	mūzikas	

intonācijas,	 džeza,	 blūza,	 rokenrola,	 franču	 šansona,	 vācu	 šlāgera	 un	 tautiskās	

ziņģes	 intonācijas,	 radot	 aktuālu,	 interesantu	 un	 reizē	 demokrātisku	 savas	

mūzikas	stilu.	

	 Komponists,	 pianists,	 diriģents	 un	 producents	 Raimonds	 Pauls	 dzimis	

1936.gada	 12.janvārī	 Rīgā,	 Iļģuciemā.	 Viņa	 tēvs	 ir	 stikla	 pūtējs,	 māte	 –	

mājsaimniece.	Kopš	4	gadu	vecuma	tiek	apgūta	klavierspēle.	1946.gadā	R.Paulu	

uzņem	 E.Dārziņa	 mūzikas	 skolā	 un	 trīs	 gadus	 viņam	 ir	 divas	 skolas.	 Arī	

vispārizglītojošā	 skolā	 zēns	 aktīvi	muzicē	 –	 spēlē	 pavadījumus	 korim,	mākslas	

vingrotājām,	 uzstājas	 koncertos.	 Kopš	 14	 gadu	 vecuma	 R.Pauls	 spēlē	 klavieres	

dažādos	 deju	 ansambļos,	 apgūst	 improvizācijas	 mākslu	 un	 džeza	 ābeci,	 sāk	

komponēt.	

	 Latvijas	 Valsts	 konservatorijā	 1953.gadā	 R.Paulu	 uzņem	 klavieru	 klasē,	

kuru	 viņš	 absolvē	 1958.gadā.	 Arvien	 vairāk	 laika	 studenta	 dzīvē	 aizņem	

muzicēšana	dažādos	kolektīvos,	tostarp	arī	restorānos.	Kopā	ar	Konservatorijas	

kursa	 biedru	 Egilu	 Švarcu	 1956.gadā	 R.Pauls	 izveido	 Rīgas	 Radio	 estrādes	



sekstetu,	 ar	 kuru	 top	 ieskaņojumi	 radiofonā.	 Šī	 gada	 pavasarī	 Rīgas	 Radio	

ierakstīta	Paula	pirmā	dziesma	„Nenosūtītā	vēstule”	solistes	Valentīnas	Butānes	

priekšnesumā.	

	 Pēc	 Konservatorijas	 beigšanas	 Pauls	 tiek	 norīkots	 darbā	 Latvijas	

filharmonijā	par	koncertmeistaru,	bet	paralēli	turpinās	viņa	komponista	darbība.	

1961.gadā	 par	 ciklu	 „Portreti”	 iegūts	 laureāta	 nosaukums	 jauno	 komponistu	

skatē	Maskavā.	Tas	mudina	skaņradi	atkal	uzsākt	studijas,	šoreiz	profesora	Jāņa	

Ivanova	kompozīcijas	klasē	(1962.-1965.).	

	 1963.gadā	top	pirmais	balets	„Kubas	melodijas”.	Paralēli	Rīgas	radio	bez	

mitas	 tiek	 ieskaņotas	 jaunas	 liriskas	estrādes	dziesmas,	kurām	kopš	1958.gada	

vārdus	lielākoties	raksta	dzejnieks	Alfrēds	Krūklis.	1968.gadā	tiek	nodota	kārtējā	

Paula	 autorprogramma,	 kur	 četras	 dziesmas	 –	 „Nepārmet	 man”,	 „Mežrozīte”,	

„Baltijas	jūrai”	un	„Dziesma	nenosalst”	ar	A.Krūkļa	vārdiem	kļuvušas	par	latviešu	

estrādes	 žanra	 nezūdošajām	 vērtībām.	 1968.gadā	 aizsākta	 arī	 radioraidījuma	

„Mikrofons”	 dziesmu	 aptauja,	 kurā	 11	 reizes	 par	 populārākajām	 Latvijā	 kļūst	

tieši	 Paula	 dziesmas.	 1969.gadā	 iznāk	 pirmā	 Maestro	 skaņu	 plate	 „Tev,	 mana	

labā”	un	turpmāk	katru	gadu	iznāk	vismaz	pa	vienam	Paula	albumam.	

	 1971.gadā	 Pauls,	 nemitīgās	 koncertdzīves	 nogurdināts,	 pamet	 REO,	 lai	

veidotu	mazāku	mūziķu	 sastāvu.	 Tolaik	 Pauls	 uzteic	 duetu	 Nora	 Bumbiere	 un	

Viktors	Lapčenoks,	kuri	kļūst	par	izcilāko	duetu	latviešu	estrādes	vēsturē.	

	 Septiņdesmitajos	gados	par	Paula	galveno	dzejnieku	kļūst	Jānis	Peters,	un	

dziesmas	top	divos	veidos	–	vispirms	mūzika	vai	(retāk)	vispirms	dzeja.	

	 Turpmāk	 Pauls	 dod	 priekšroku	 savu	 darbu	 iestudējumiem	 dažādos	

kolektīvos.	 Viņa	 dziesmas	 iestudē	 Liepājas	 „Credo”,	 Bauskas	 „Dālderi”,	 grupa	

„Inversija”	ar	solisti	Olgu	Pīrāgu.	Duetā	ar	„Inversijas”	pianistu	Hariju	Bašu	Pauls	

iestudē	regtaimu	programmu.	Komponists	sadarbojas	ar	dziedošajiem	aktieriem	

Edgaru	Liepiņu,	Imantu	Skrastiņu,	Rolandu	Zagorski,	aktieru	ansambli	„Mūžīgais	

Unisons”,	dziedātājiem	Žoržu	Siksnu,	Ingu	Pētersonu.	

	 1980.gadā	Pauls	kļūst	par	pasniedzēju	Konservatorijā,	kur	trīs	gadus	vada	

džeza	improvizācijas	klasi.	Kopš	1981.gada	maestro	kļūst	par	radio	bērnu	vokālā	

ansambļa	„Dzeguzīte”	koncertmeistaru	un	dziesmu	autoru.	



	 1986.gadā	 pēc	 Paula	 iniciatīvas	 tiek	 izveidots	 Vissavienības	 jauno	

dziedātāju	 festivāls	 „Jūrmala”.	 Komponists	 sadarbojas	 ar	 dziedātāju	 Laimu	

Vaikuli,	rakstot	dziesmas	latviešu	un	krievu	valodās.	

	 1988.gadā	komponists	 iecelts	par	Latvijas	PSR	Valsts	Kultūras	komitejas	

priekšsēdētāju,	bet	no	1989.gada	līdz	1993.gadam	ir	Kultūras	ministrs.	

	 1992.gadā	 komponists	 iedibina	 latvju	 ziņģes	 tradīciju,	 apvienojot	 Līgo	

vakara	autorkoncertu	ar	šlāgermūzikas	festivālu.	

	 1994.gada	 jūnijā	 nāk	 klajā	Paula	mūzikas	 albums	CD	 formātā	 „Un	 sākas	

viss	 no	 gala”,	 kurā	 sakopoti	 agrāk	 radīto	 dziesmu	 jauni	 aranžējumi.	 Par	 dzejas	

izrādi	 „Visi	 koki	 dieva	 doti”,	 koncertu	 „Svinga	 laiks”	 un	 CD	 „Ziemassvētkos”	

1994.gadā	Pauls	saņem	Lielo	mūzikas	balvu.	

	 Tiek	rīkoti	koncerti	komponista	 īpašumā	„Līči”,	veidotas	programmas	ar	

jaunajiem	 solistiem	 (Marija	Naumova,	 Ance	Krauze,	Normunds	Rutulis,	 Gunārs	

Kalniņš,	Jānis	Kurševs).	

	 2002.gadā	 Pauls	 atkal	 uzstājas	 Maskavā	 ar	 triumfāliem	 panākumiem.	

Koncertos	 piedalās	 Alla	 Pugačova,	 Valērijs	 Ļeontjevs,	 Laima	 Vaikule.	 Kopš	

2002.gada	 komponists	 ir	 žūrijas	 komisijas	 priekšsēdētājs	 jauno	 izpildītāju	

konkursā	„Jaunais	Vilnis”.	

	 Pauls	 iesaistās	 arī	 Latvijas	 politiskajā	 dzīvē	 –	 no	 1998.-2002.gadam	 ir	

7.Saeimas	 deputāts	 („Jaunā	 partija”),	 bet	 no	 2002.-	 2006.gadam	 ir	 Latvijas	

Republikas	8.Saeimas	deputāts	(„Tautas	partija”).	

	 Raimonda	 Paula	 mūziku	 pazīst	 visā	 pasaulē	 –	 koncerti	 sniegti,	 albumi	

izdoti	visās	Austrumeiropas	valstīs,	Somijā,	ASV,	Kanādā,	Japānā,	Izraēlā	un	citur.	

Par	vispopulārāko	dziesmu	kļuva	„Dāvāja	Māriņa”	(„Miļļion	alih	roz”),	kas	kļuva	

par	 grāvēju	 Japānā,	 Somijā,	 Austrumeiropā.	 Paula	 dziesmas	 tulkotas	 krievu,	

somu,	japāņu,	itāliešu,	vācu,	angļu	u.c.	valodās.	

	 2011.gada	 janvārī	 ar	 vērienīgiem	 koncertiem	 komponists	 svinēja	 savu	

75.dzimšanas	dienu.	

	

	

	

	

	



Galvenie	darbi	

Muzikāli	skatuviskie	darbi:	

„Pāri,	kas	dabonas”	(1976.)	

„Māsa	Kerija”	(1978.)	

„Nāc	pie	puikām”	(1982.)	

„Vella	būšana”	(1987.)	

„Meža	gulbji”	(1995.)	

„Leģenda	par	Zaļo	Jumpravu”	(2000.)	

	

Baleti:	

„Kubas	melodijas”	(1963.)	

„Ritmi,	ritmi”	(1979.)	

„Vitrāžas”	(1979.)	

	

Mūzika	30	teātra	izrādēm,	to	vidū	:	

„Īsa	 pamācība	 mīlēšanā”,	 „Šerloks	 Holmss”,	 Brands”,	 „Dāmu	 paradīze”,	

„Melanholiskais	valsis”.	

	

Mūzika	vairāk	kā	30	filmām,	to	vidū:	

„Vella	 kalpi”,	 „Tauriņdeja”,	 „Teātris”,	 „Limuzīns	 Jāņu	 nakts	 krāsā”,	

„Likteņdzirnas”,	„Ilgais	ceļš	kāpās”	utt.	

Estrādes	 dziesmu	 cikli,	 vairāk	 nekā	 500	 dziesmas,	 apmēram	 70	 dziesmas	

bērniem.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

Māsa	Kerija	

	

	 Mūzikls	 veidots	 pēc	 Teodora	 Dreizera	 „Māsa	 Kerija”	 motīviem.	 Oļģerts	

Grāvītis	par	 to	 raksta:	 „”Māsa	Kerija”	 ir	R.Paula	pirmais	mūzikls.	Komponists	sev	

raksturīgajā	 manierē	 „cērt”	 pašu	 mūsdienīgāko	 stigu	 –	 mūziklu.	 Lieliski	

orientēdamies	šī	žanra	sasniegumos,	ar	„Māsu	Keriju”	 latviešu	skaņradis	nostājas	

blakām	20.gadsimta	otrās	puses	pasaules	mēroga	autoriem.”	

	 „Māsa	Kerija”	 ir	viens	no	pirmajiem	šī	žanra	paraugiem	latviešu	mūzikā.	

Tas	tapis	vairāk	kā	pirms	trīsdesmit	gadiem	–	1978.gadā.	Melodikas,	ritmikas	un	

harmonijas	 krāsainības	 elementiem	dotas	 visbagātākās	 izpausmes	 iespējas.	 Jau	

ar	pirmajām	taktīm	klausītājs	nonāk	skumjā	stāsta	pasaulē,	it	kā	caur	lietus	lāšu	

rasotu	aizkaru.	

	 Šis	 mūzikls	 ar	 R.Paula	 mūziku	 un	 J.Petera	 tekstu	 aizkustinājis	 cilvēku	

sirdis	 gan	 pirmizrādē	 operetes	 teātrī	 1978.gadā,	 gan	 arī	 vēlākos	 gados	

iestudētajās	 versijās,	 proti,	 90	 –to	 gadu	 beigās	 Krievu	 drāmas	 teātrī	 un	

2008.gadā	Nacionālajā	teātrī	„Kerija.	Retrospekcija”.	

	 Pirmais	 „Māsas	 Kerijas”	 uzvedums	 ātri	 kļuva	 par	 vienu	 no	

pieprasītākajām	izrādēm.	Drīz	pēc	tam	tika	ierakstīta	plate	ar	mūzikla	dziesmām,	

kas	 kļuva	 par	 deficītpreci.	 Ne	 mazāk	 veiksmīga	 bija	 arī	 „Māsas	 Kerijas”	 kino	

stilizācija.	 Režisores	 Ligitas	 Vidulejas	 TV	 filma	 „Kerija”	 bija	 pirmā	 Latvijas	 PSR	

apstākļiem	modernākā	kino	versija.	Populārākās	mūzikla	dziesmas:	

Kerijas	un	Hērstvuda	duets	„Ilgi	pēc	tevis	es	gāju”,	Kerijas	dziesma.	

	

	

	

	

	

	



	
Jānis	Lūsēns	

(1959.gada	7.aprīlis,	Liepāja)	

	

	 Viens	no	ražīgākajiem	mūzikla	autoriem	Latvijā	ir	Jānis	Lūsēns.	Lūk,	viņa	

domas:”	Nezinu,	vai	Latvijā	kāds	šo	žanru	kopj	labāk	par	mani	–	formas	vadmotīvu	

sakārtošanas	 ziņā.	 Tās	 ir	 lietas,	 ko	 nevar	 iemācīties,	 bet	 to	 var	 apgūt	 un	 izkopt	

tikai	strādājot.	Es	vienlaikus	esmu	trijās	pusēs	–	autors,	izpildītājs	un	klausītājs.	Tā	

ir	tāda	sava	veida	šizofrēnija”.	

	 Jānis	 Lūsēns	 dzimis	 1959.gada	 7.aprīlī	 Liepājā.	 Bērnībā	 mācās	

klavierspēli,	 bet	 1979.gadā	 absolvējis	 Emiļa	 Melngaiļa	 Liepājas	 mūzikas	

vidusskolas	 mūzikas	 teorijas	 nodaļu.	 Kā	 taustiņinstrumentālists	 darbojas	

V.Alviķa	 grupā	 „Inversija”	 kopā	 ar	 ģitāristu	 Jāni	 Šipkēvicu	 un	māsām	Maiju	 un	

Larisu	Renskumbergām.		

	 Tālāk	seko	studijas	Latvijas	Valsts	konservatorijā,	profesora	Jāņa	Ivanova	

kompozīcijas	 klasē.	 1979.gadā	 J.Lūsēns	 iestājas	 J.Kulakova	 grupā	 „Arka”,	 kuras	

pamatā	ir	instrumentāls	džezroks.	Šeit	pirmās	kompozīcijas	ir	instrumentālas	un	

sāktais	 elektroniski	 instrumentālais	 stils	 kļūst	 par	 vienu	 no	 virzieniem	

turpmākajā	darbībā.	1979.gadā	J.Kulakovs	„Arku”	pamet	un	tā	kļūst	par	J.Lūsēna	

grupu	 „Zodiaks”.	 Tā	 ir	 pirmā	 elektroniskās	 mūzikas	 stila	 interprete	 bijušajā	

PSRS.	Platē	„DiscoAlliance”	(1980.)	skan	tikai	J.Lūsēna	skaņdarbi.	Plate	kļūst	par	

Austrumeiropas	 hītu	 un	 nopietnu	 jaunā	 skaņraža	 pieteikumu.	 Pēc	 firmas	

„Melodija”	 datiem,	 plates	 tirāža	 pārsniedza	 20	 miljonu	 eksemplāru.	 Šo	 pašu	

virzību	 J.Lūsēns	 turpina	nākamajā	diskā	 „Mūzika	 izplatījumā”	(1982.),	pēc	kura	

„Zodiaks”	beidz	pastāvēt.	

	 1981.gadā	 J.Lūsēns	 vienu	 nedēļu	 dzīvo	 dzejnieka	 Pētera	 Brūvera	 mājā,	

kur	 abi	 sacer	 publiski	 tā	 arī	 neskanējušo	 rokoperu	 „Teiksma	par	Vitu,	 arku	un	

umbu”.	 1982.gadā	 konservatorijas	 Vecgada	 ballē	 vienīgo	 uzstāšanos	 piedzīvo	



viņa	grupa	„Panoptikum”,	kurā	dzied	sena	draudzene	Maija,	kas	vēlāk	kļūst	par	

viņa	sievu.	

	 1983.gadā	 pēc	 konservatorijas	 absolvēšanas	 J.Lūsēns	 atgriežas	 Liepājā,	

kur	 pārņem	 estrādes	 orķestra	 „Neptūns”	 vadību.	 Neilgā	 laikā	 „Neptūns”	

pārvēršas	 par	 vienu	 no	 populārākajām	 rokgrupām	 Latvijā.	 J.Lūsēns	 to	 pēkšņi	

pārdēvē	par	„Zodiaku”	un	pārceļas	uz	Bausku.	Šajā	laikā	„Zodiaks”	gūst	atzinību	

Latvijas	mērogā	un	uzvar	„Liepājas	dzintarā”.	

	 1984.gadā	 sarakstīts	 mūzikls	 „Māte	 un	 neitronbumba”	 ar	 Jevgēņija	

Jevtušenko	 vārdiem.	 J.Lūsēns	 komponē	 mūziku	 vairākām	 Liepājas	 teātra	

izrādēm,	kora	dziesmas,	taču	galvenokārt	darbojas	kā	grupas	„Zodiaks”	līderis.	

	 Kopš	1990.gada	J.Lūsēns	atkal	dzīvo	Rīgā.	Šajā	laikā	top	vairākas	kantātes,	

aranžējumi	 simfoniskajam	 orķestrim	 un	 koriem.	 Taču	 visvairāk	 komponists	

darbojas	bērnu	mūzikas	jomā.	Kopā	ar	Maiju	Lūsēnu	viņi	daudz	koncertē	Latvijas	

skolās	 un	 kultūras	 namos.	 Izdoti	 vairāki	 dziesmu	 albūmi	 bērniem,	 arī	mūzikls	

„Savāda	pasaule”	(2000.),	kas	veltīts	Talsu	 traģēdijā	cietušajiem.	Kopā	ar	Doma	

skolas	 zēnu	 kori	 J.Lūsēns	 iestudē	 mūziklu	 „Dželsomīno	 melu	 zemē”	 (2001.)	

Latvijas	 Republikas	 80	 –tajai	 gadadienai	 pēc	 pasūtījuma	 sacer	 svētku	

uguņošanas	 mūziku,	 bet	 Liepājas	 375	 gadu	 jubilejai	 kantāti	 „Liiv”	 ar	 Oafa	

Gūtmaņa	vārdiem.	

	 Kopš	 1998.gada	 J.Lūsēns	 nopietni	 pievēršas	 lielas	 formas	 muzikālajiem	

darbiem.	 Tā	 ir	 rokopera	 „Kaupēn,	mans	mīļais”	 ar	Māras	 Zālītes	 libretu,	 kuras	

iestudējums	1999.gadā	Liepājas	teātrī	gūst	milzu	panākumus.	

	 2000.gada	 rudenī	Nacionālajā	 teātrī	 uzved	vēsturisko	 rokoperu	 „Indriķa	

hronika”.	 Šajā	 pašā	 gadā	 Liepājas	 teātrī	 notiek	 mūzikla	 „Neglītais	 pīlēns”	

pirmizrāde,	 kur	 piedalās	 Agnese,	 Ance	 Krauze,	 Leonarda	 Ķestere,	 kā	 arī	 Jānis	

Lūsēns	–	 juniors,	 kurš	 iet	 tēva	pēdās.	 2000.gads	 ir	 īpaši	 ražīgs,	 jo	 tapusi	 opera	

bērniem	 „Putnu	 opera”	 (libreta	 autore	 Māra	 Zālīte).	 Šis	 bagātais	 devums	 tiek	

pienācīgi	 atalgots	ar	Lielo	Mūzikas	balvu	par	muzikālajām	 izrādēm	un	devumu	

teātra	mūzikas	žanrā.	

	 J.Lūsēns	 turpina	 aktīvi	 strādāt	 teātra	 mūzikas	 žanrā.	 Tie	 ir	 mūzikli	

„Īkstīte”,	 „Hotel	 Kristina”	 ,	 pirmizrādi	 un	 nelielu	 skandālu	 ar	 reklāmas	 afišu	

piedzīvo	„Leļļu	opera”.	



	 Ar	 iespaidīgu	koncertprogrammu	Latvijas	Nacionālajā	operā	un	Liepājas	

Olimpiskajā	centrā	komponists	atzīmēja	savu	50	gadu	jubileju.	

	 2010.gadā	Dailes	 teātrī	 tapa	mūzikls	 „Ceplis”	ar	Andri	Bērziņu	galvenajā	

lomā	

	
Agrā	rūsa	

	
	 Uzsākot	 savu	 101.sezonu,	 Liepājas	 teātris	 2007.gada	 4.oktobrī	 to	 sāk	 ar	

pirmizrādi	 –	 Jāņa	 Lūsēna	mūziklu	 jeb	 operu	 –	melodrāmu	 „Agrā	 rūsa”.	 Pētera	

Brūvera	librets	veidots	pēc	tāda	paša	nosaukuma	1944.gadā	izdotā	Elīnas	Zālītes	

romāna.	

	 Mūzikla	 inscenējuma	 režisors	 bija	 Ivars	 Lūsis,	 scenogrāfs	 un	 kostīmu	

māksliniece	Anna	Heinrihsone,	bet	horeogrāfs	Agris	Daņiļēvičs.	Galvenajās	lomās	

–	Elza	–	Ance	Krauze	vai	Rudīte	Būmane,	Ķikulis	–	Uģis	Roze,	bet	Italo	–	Andris	

Ērglis.	 Izrādē	 piedalījās	 arī	 kamerkoris	 „Intis”	 Ilzes	 Valces	 vadībā	 un	

instrumentālā	grupa	Jāņa	Lūsēna	vadībā.	

	 Iestudējuma	 pamatā	 ir	 stāsts	 par	 lauku	 ģimnāzijas	 absolventi	 Elzu,	 kas	

dodas	uz	pilsētu	dzīvot	skaisti	un	bezrūpīgi.	Par	galvenajām	tēmām	mūziklā	tiek	

izvirzītas	 attiecības,	 nauda	 un	 mīlestība.	 Meitenes	 dzīve	 sagriežas	 straujā	

notikumu	virpulī,	kurš	liek	iziet	skaudru	sāpju	ceļu	līdz	mīlestībai,	patiesībai	un	

sevis	apzināšanai.	

	 „Agrās	rūsas”	librets	veidots	pēc	klasisko	mūziklu	uzbūves	principiem.	Tie	

ir	divi	mīlētāju	trijstūri	–	Jānis	–	Elza-	Ķikulis	un	Italo	–	Elza	–	Ķikulis,	kas	viens	

otru	pārklājot	 veido	dramatisko	kulmināciju.	Netrūkst	 arī	 komisko	 tēlu	–	Elzas	

radiniece	Reņģu	sieva	un	viņas	smieklīgais	vīrelis	Reinis,	ģimnāzisti,	švīti	u.c.	

	 Mūzikls	 savā	 neilgajā	 –	 tikai	 pusotras	 sezonas	 laikā	 piedzīvoja	 lielu	

klausītāju	atsaucību.	To	izrādīja	gan	liepājā,	gan	viesizrādēs	Rīgā	un	kopumā	to	

noskatījās	18	000	skatītāju.	„Agrā	rūsa”	tika	izvirzīta	nominācijai	„Gada	muzikālā	

izrāde”	„Spēlmaņu	nakts”	teātra	balvai.	

	 Jānis	 Lūsēns	 kādā	 intervijā	 saka:	 „Man	 gribējās	 pielikt	 punktu	 jau	 pēc	

„Hotel	Kristina”...Es	režisēju	tekstu	caur	mūziku	–	salieku	akcentus,	ieturu	pauzes.	

Esmu	ilgi	darbojies	šajā	virzienā,	tagad	jāpieliek	punkts	un	kādu	brīdi	 jāapstājas.	

Bet	to	jau	vajag	izdarīt	tā	smuki.	„Agrā	rūsa”	būs	tāds	punkts.”	



	

	

Klausīties:		
	

Jānis	Lūsēns	 „Kaupēn,	mans	mīļais!”	

„Dzejnieka	dziesma”	–	Z.Muktupāvels	

„Šis	mirklis”	–	Mārtiņš	Freimanis	

„Sfinksa”	

„Nē,	manis	nav”	–	Ivars	Stonins	

„Ceplis”	–	par	tapšanas	procesu	Dailes	teātrī	

Raimonds	Pauls	 „Kerija.	Retrospekcija”	

„Kerijas	dziesma”	

Kerijas	 un	 Hērstvuda	 duets	 „Ilgi	 pēc	 tevis	 es	

gāju”	

Zigmars	Liepiņš	 „Adata”	-	„Ja	tu	man	esi”	

„Lāčplēsis”	–	„Atgriešanās”	

Fragmenti	no	„Kapteiņa	stāstiem”	

	

	

Jautājumi:	
	

1) Ko	varam	uzskatīt	par	latviešu	pirmo	mūziklu?	

2) Kādi	ir	R.Paula	skatuves	darbi?	

3) Nosaukt	J.	Lūsēna	mūziklus.	

4) Izveido	stāstiņu	no	latviešu	komponistu	mūzikliem.	

5) Vai	Latvijā	nepieciešams	teātris	mūziklu	uzvedumiem?	

6) Kāpēc	 slēdza	 operetes	 teātri	 Rīgā?	 Ko	 tas	 liecina	 par	 kultūras	 situāciju	

Latvijā?	

7) Ieteicams	izlasīt:		

	 A.Pumpurs.	 „Lāčplēsis”,	 E.Zālīte.	 „Agrā	 rūsa”,	 V.Igo	 „Parīzes	 Dievmātes	

katedrāle”,	T.Dreizers.	„Māsa	Kerija”.	

		


