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Biogrāfiska atkāpe 

Rihards Zaļupe dzimis 1983. gadā Talsos. Pēc Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas absolvēšanas 

2002. gadā (pedagogs Māris Vēriņš) iestājies Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā (JVLMA)  

sitaminstrumentu klasē pie docenta Edgara Saksona. No 2004.–2005. gadam bijis Socratus Erasmus 

students Hochschule fur Musik Ķelnē sitaminstrumentu specialitātē pie profesora Karlosa Tarčas21. 2008. gadā 

ieguvis maģistra grādu sitaminstrumentu spēlē JVLMA (doc. Edgars Saksons). Mācījies marimbas spēli un 

kompozīciju pie pasaulslavenās Keiko Abes, kā arī piedalījies Starptautiskajās Kataržinas Mičkas22 marimbas 

meistarklasēs pie tādiem prof. kā Kataržina Mička, Roberts van Saizs, Ērika Samū23  u.c. 2006. gadā saņēmis 

JVLMA un Hansabankas gada balvu. 

Kopš 2006. gada R.Zaļupe ir Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra sitaminstrumentu grupas mūziķis, 

kā arī docētājs JVLMA. Paralēli darbam LNSO R.Zaļupe daudz spēlē kamermūziku un solo. Atskaņojis solo ar 

Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri, Valsts kamerorķestri Sinfonietta Rīga, Profesionālo Pūtēju orķestri Rīga, 

Sinfonia Concertante, Vidzemes kamerorķestri. Kopā ar brāļiem Raimondu un Oskaru Petrauskiem, plašu 

atpazīstamību Latvijā ieguvis ansamblis Xylem TRIO, kurā marimba izmantota kopā ar saksofona un 

taustiņinstrumentu unikālajiem tembriem. Ansamblis atskaņo dažādu stilu un žanru mūziku, marimbai izpaužoties 

gan kā pavadoša sastāva, gan kā solo instrumentam. 

Lielu nozīmi R. Zaļupes dzīvē ieņem komponēšana un aranžēšana. Pirmais skaņdarbs Austrumu fantāzija 

sarakstīts 2002. gadā, pēc tam radīti vairāki skaņdarbi sitaminstrumentiem, marimbai, klavierēm, orķestriem, 

koriem u.c. Končertīno marimbai un orķestrim bijis 2007. gada Latvijas mūzikas skolu izpildītāju konkursa 

obligātais skaņdarbs sitaminstrumentiem. 2008. gada aprīlī iznācis Zaļupes pirmais kompaktdisks Marimba 

Dance, kurā iekļautas Zaļupes kompozīcijas marimbai solo, marimbai un klavierēm, kā arī korim. Rihards Zaļupe 

un albums Marimba Dance saņēmuši Latvijas Mūzikas ierakstu gada balvu 2008 nominācijā Gada debija. 

Zaļupe koncertējis Somijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Dānijā, Čehijā, Ungārijā, Austrijā, Šveicē, Francijā, 

Vācijā, Beļģijā, Itālijā un Spānijā. Blakus akadēmiskajai mūzikai Rihards Zaļupe daudz spēlē džeza, latino, popa 

un rokmūziku, kā arī house mūziku kā bundzinieks un perkusionists.24  

 

Riharda Zaļupes devums marimbas spēles attīstībā Latvijā ir neatsverams, jo viņš ir 

viens no ražīgākajiem latviešu komponistu, kas rakstījis marimbai. Komponista daiļradē 

dominē skaņdarbi gan marimbai solo, gan dažādos citos sastāvos. 

Riharda Zaļupes radītā mūzika marimbai ir melodiska, bet ritmiski komplicēta. 

Izmantoti dažādi marimbas spēles tehniskie elementi. Pirmajā kompozīcijā marimbai Austrumu 

fantāzija (2002) jūtama ietekme no tā laika atpazīstamību guvušiem marimbas komponistiem 

un izpildītājiem, piemēram, Neja Rosauro, Keiko Abes un citiem. Pats mākslinieks atzīst: 

“Viss, kas marimbas spēles apguves procesā tajā laika tika atskaņots, ir atstājis iespaidu arī uz 

manis radītajām kompozīcijām” (Rihards Zaļupe 2018). Skaņdarbā Austrumu fantāzija 

izmantotas ritmiskās figurācijas, kas saklausāmas arī vēlāk tapušajās kompozīcijās. Sinkopēti 

ritmi, mažora minora maiņas, kā arī liriskām noskaņām piepildīti melodiski posmi.  

2008. gadā ierakstītajā albumā Marimba Dance atrodams skaņdarbs Dance (2007), kur 

līdzīgi kā iepriekš rakstītajās kompozīcijās, mūzikas valoda ir bagāta ar dažādu ritmu un 



intonāciju saplūsmi, bet rokraksts palicis nemainīgs, ritmiski aktīvi tēli mijas ar romantiskiem, 

melodiski liriskiem posmiem. 

2016. gadā komponētajā Prelude in e minor marimbai solo, kas pēc autora teiktā 

iecerēta kā cikls, jūtama dziļi emocionāla noskaņa. Skaņdarba muzikālais materiāls ritmiski 

kontrastē ar iepriekš radītajām kompozīcijām, bet saklausāmas komponistam raksturīgās, 

labskanīgās intonācijas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Riharda Zaļupes Končertīno 

Riharda Zaļupes Končertīno pirmā daļa komponēta 2007. gadā Valsts jauno izpildītāju 

konkursam versijā marimbai un klavierēm. Diriģents Jānis Puriņš pasūtīja komponistam 

skaņdarbu, kas tika iekļauts konkursā kā obligātais darbs. Sākotnēji tas bija viendaļīgs, bet otrā 

un trešā daļa tapušas vēlāk, īsi pirms albuma Marimba Dance (2008) iznākšanas, kad pēc 

japāņu komponistes Keiko Abes meistarklašu apmeklējuma Rihards Zaļupe sajutis milzīgu 

radošu pacēlumu, kas palīdzējis radīt Končertīno otro un trešo daļu īsā laika periodā. Viss 

skaņdarbs ir tehniski sarežģīts gan solistam, gan koncertmeistaram, tas noveda pie krasa 

konkursa dalībnieku skaita samazinājuma. Končertīno tehniskā sarežģītība konkursā ļāva 

saprast un novērtēt vispārējās marimbas spēles iespējas Latvijā, audzēkņu tehnisko varējumu, 

kā arī koncertmeistaru profesionālo līmeni. Komponists atzīst, ka iespējams, ir nedaudz 

pārcenties, rakstot tehniski tik komplicētu skaņdarbu, bet tādu to ir sajutis, jo tehniski 

vienkāršāka mūzika neizskanētu kā iecerēts. Kopumā Riharda Zaļupes radītā mūzika nereti ir 

diezgan sarežģīta, izņēmums nav arī Končertīno, kuru caurvij komplicēti sinkopēti ritmi, 

izteiksmīgas melodijas un tehniskas pasāžas.  

Končertīno sastāv no trim daļām, kuras bieži tiek atskaņotas atsevišķi. Tas saistīts ar 

koncertskatuvei piemēroto hronometrāžu un pilnvērtīgu muzikālo materiālu. Ritma nozīmi 

skaņdarbā pasvītro fakts, ka komponists katras daļas sākumā ir norādījis nevis ierastos tempa 

apzīmējumus itāļu valodā, bet tikai metronoma tempa apzīmējumus. Pirmā daļa rakstīta ātrā 

tempā, motoriska un piepildīta ar dažādiem komplicētiem ritmiskiem zīmējumiem. Šo un 

Končertīno trešo daļu atskaņo visvairāk. Otrā daļa kontrastējoša lēnā tempā ar diametrāli 

pretēju raksturu un izvērstiem melodiskiem posmiem. Šo daļu atskaņo retāk, bez paša autora 

pieejamā koncertatskaņojuma Lielajā Ģildē (2009), nav atrodami kvalitatīvi ieraksti. Trešā daļa 

pēc uzbūves ir līdzīga pirmajai - ātra ritmiska, bet ar skaidrāku formas uzbūvi. 

 

 Pirmā daļa 

Pirmā daļa rakstīta saliktā trijdaļu formā ar trio tipa vidusdaļu, ievadu un kodu. Ievadā 

dzirdami divi tematiskie materiāli.25 Pirmās astoņas taktis sinkopētas uz vienas skaņas, 

izmantoti priekšskaņi, kas Riharda Zaļupes interpretācijā ir īpaši komplicēti, jo temps ir ♩ 130, 

pretēji notīs rakstītajam ♩ 110. Tas padara ievadu īpaši izteiksmīgu un kustīgu, bet arī tehniski 

sarežģīti izpildāmu (sk. 1. nošu piemēru). 

 



1. nošu piemērs. R. Zaļupe Končertīno I daļa (1. - 3. t.). 

Otrajā ievada tematiskajā materiālā saklausāmi sinkopēti arpedžo lēcieni, kuros mainās 

mažora un minora nokrāsas ( sk. 2. nošu piemēru).  

 

2. nošu piemērs. Končertīno I daļa ( 13.–15. t.). 

Šīs mažora, minora maiņas jaušamas gan pirmajā, gan trešajā Končertīno daļā. Kopumā 

ievads ir 8+12 taktis ar vienas takts pāreju uz ekspozīciju.  

Ekspozīcija rakstīta vienkāršā divdaļu formā bez reprīzes. Līdzīgi kā ievadā pamattēma 

izskan Fa mažoram vijīgi mainoties ar fa minoru. Iezīmējas izteikta viļņveida melodiskā līnija 

deviņu taktu garumā, kurā, līdzīgi kā visā tematiskajā materiālā, ir asas sinkopētas figūras ( sk. 

3. nošu piemēru). 

 

 

 

  3. nošu piemērs Končertīno I daļa (22.–30. t.). 

Melodiskais izklāsts turpinās Mibemol mažorā, trešajā oktāvā. Šajās 12 taktīs marimbas 

augšējais reģistrs piešķir mūzikai caurspīdīgu un gaišu raksturu, bet saglabā mūzikas ritmiski 

motorisko pamatu.  

Pirmās Končertīno daļas vidusposms (43.–76. t.) veidots kā variēti atkārtots trio tipa 

periods. Melodijas izvedums kontrastē ar ievadu un ekspozīciju. Lai gan temps, paliek nedaudz 

ātrāks, mūzikas raksturā jaušams miers un lirika. Izmantota tremolo tehnika, kas pretstatā 

ievadam un ekspozīcijai, ļauj melodisko līniju izvest plūstoši. Tēma izskan Sibemol mažorā ar 

variētu 16 taktu atkārtojumu (43.–76. t). 



Pirms reprīzes, kas veidota tonāli un strukturāli variēta, izmantots ievada materiāls ( 

77.–89. t.). Salīdzinājumā ar ekspozīciju, reprīzes pirmais posms izskan kvartu augstāk, 

saglabājot ierasto mažora, minora savienojumu un ritmisko raksturu. Otrajā reprīzes posmā 

(101.–112. t.) līdzīgi kā ekspozīcijā, izmantots Mibemol mažors. 

Reprīzes pārejā uz kodu izmatota sešpadsmitdaļu trioļu augšupejoša un dinamiski 

attīstoša kustība, kas beidzas ff dinamikā uz fermātas, pārtraucot pieaugošo dramatismu (sk. 4. 

nošu piemēru).  

 

4. nošu piemērs Končertīno I daļa (113.–115. t.). 

Kodā ieskanas tēma ar miksolīdiskās skaņkārtas iezīmēm. 

Līdzīgi kā solista muzikālais materiāls, arī Končertīno pirmās daļas klavieru 

pavadījums ir tehniski pilnvērtīgs un sarežģīts. Nepārtrauktu sinkopju saspēle ar solistu prasa 

komplicētu ritma zīmējuma izpratni, lai sasniegtu vieglo, motorisko un gaišo noskaņu. Kā 

intervijā atzīst pats autors: “Šis ir izaicinājums arī koncertmeistaram, tas prasa augstu 

profesionālo spēju un spēles līmeni” (Zaļupe, 2018). 

 

 Otrā daļa 

Otrā Končertīno daļa veidota vienkāršā trijdaļu formā ar dinamizētu reprīzi fa minorā. 

Šī daļa tiek atskaņota ar četrām vālītēm. Muzikālā materiāla temps ir ♩-75, kas ir ievērojami 

lēnāk nekā pirmajā un trešajā daļā. Šīs daļas raksturs kontrastē ar pirmās un trešās daļas 

ritmisko motoriku. Ekspozīcijā melodija izklāstīta kā klavieru un marimbas sasaukšanās. 

Mierīga, nosvērta un smeldzīga nokrāsa (120.–127. t.). Marimbas zemajā reģistrā sinkopēts 

ritmiskais zīmējums, kas katrā taktī atkārtojas. Pedalizācija klavieru pavadījumā, visas takts 

garumā, veido skaņu sajaukšanos un saplūšanu, kas rada mistisku, nostaļģisku, bet tajā pašā 

laikā vieglu un gaisīgu raksturu (sk. 5. nošu piemēru). 



 

 5. nošu piemērs. Končertīno II daļa (120.–123. t.). 

Turpinājumā, (128.–137.t.) līdzīgi kā sākumposmā, saklausāma instrumentu 

sasaukšanās, bet mainītās lomās, vispirms melodija ritmizēti izskan marimbas partijā, tad 

atbilde klavieru partijā. Dinamikas pieaugums un ritmiskā attīstība nemaina mūzikas raksturu, 

tas desmit taktu garumā (128.–137. t.)  paliek nemainīgi mierīgs un nosvērts.  

 

6. nošu piemērs. Končertīno II daļa (120.–123. t.). 

Končertīno otrās daļas vidusposmā (138.–161. t.) saklausāmas pirmās daļas melodijas 

izvedums, bet lēnais temps iezīmē citu raksturu, tas ir mierīgs un gaišs, pretēji pirmās daļas 

asajai motorikai. Mainoties taktsmēram no 3/2 uz 4/4 un skaņkārtai no fa minora uz Re mažoru, 

muzikālais materiāls iegūst ritmiski aktīvāku un gaišāku raksturu. Klavieru pavadījums no 

veselu nošu akordiem pakāpeniski attīstās ritmiski sinkopētā struktūrā un kopā ar solistu veido 

satraukti aktīvu noskaņu. Reprīzē (162.–183. t.) atgriežas ekspozīcijas muzikālais materiāls, 

kas klavieru pavadījumā ir strukturāli pilnīgāks, bet marimba pilda pavadošu funkciju ar 

arpedžo tipa iespēlēm (sk. 7. nošu piemēru). Noslēgumā klavierēs izskan tēma, kuru pavada 

marimba, spēlējot intervālus tremolo tehnikā (176.–183. t.). 



 

7. nošu piemērs. Končertīno II daļa (166.–168. t.). 

Otrās daļas atskaņojumam Rihards Zaļupe izvēlējies mīkstākas vālītes, kas ļauj 

marimbai izskanēt samtaināk, bet saglabā ritmisko elementu pilnvērtīgu skanējumu. 

Otro Končertīno daļu atskaņo retāk, tā nav iemantojusi patstāvību kā pirmā un trešā daļa.  

Manuprāt, mierīgais, dziļais un nosvērtais raksturs, kā arī tehnisku marimbas spēles elementu 

bagātība, ļauj to atskaņot kā patstāvīgu kompozīciju.  

 

 Trešā daļa 

Končertīno trešā daļa pēc formas ir līdzīga ievadā izmantots viens tematiskais 

materiāls, kurā līdzīgi kā pirmajā Končertīno daļā, Fa mažoram mainoties pirmajai. Tā arī 

rakstīta saliktā trijdaļu formā, bet ir skaidrāka pēc uzbūves. Trešās daļas ar fa minoru, veidojas 

skaņdarbam raksturīgās noskaņas (184. - 221. t.). Ievada muzikālajā materiālā izmantoti 

sinkopēti ritmi un plaši lēcieni, kas savienojumā ar akcentiem un forte dinamiku, rada plašuma 

un svinīguma iespaidu (sk. 8. nošu piemēru). Interesanti, ka tempa apzīmējums fiksēts ♩-160 

sitieni minūtē, bet autora izpildījumā temps ir ievērojami ātrāks, ♩-224.  Šādas tempa variācijas 

padara tehnisku elementu izpildi sarežģītāku, bet muzikālo materiālu, kustīgāku un 

pilnskanīgāku. 28 taktu ievads sagatavo ekspozīciju, kas saglabā ievada sinkopēti ritmisko 

uzbūvi. 

 



8. nošu piemērs. Končertīno III daļa (202.–206. t.). 

Ekspozīcijas melodiskais izklāsts ir dinamiski klusāks un kontrastē ar ievada plašumu, 

bet saglabā aktīvi motorisko raksturu (212. - 238. t.).  Līdzīgi kā pirmajā Končertīno daļā, arī 

trešās daļas melodiskā līnija veidota izteikti viļņveida.  Melodijai attīstoties izmantota 

savdabīga spēles tehnika, kad skaņa tiek slāpēta ar kāju26 ( sk. 9. nošu piemēru). 

 

 

 9. nošu piemērs. Končertīno III daļa (220.–222. t.). 

Turpinājumā seko melodijas izvērstāks posms ar skaidrāk iezīmētu mažora nokrāsu. 

Ritmiskums un aktivitāte paliek nemainīgi saspringta, ko pastiprina aktīva, akcentēta, 

augšupejoša kustība 6/8 taktsmērā, sakāpinot dramatismu (sk. 10. nošu piemēru). 

 

10. nošu piemērs. Končertīno III daļa (224.–228.t.). 

Končertīno trešās daļas vidusposma liriskums un mierīgais raksturs sasaucas ar pirmās 

daļas vidusposmu, kas veidots līdzīga formā un noskaņās (239. – 260. t.). Šīs daļas vidusposmā 

atkārtojot melodisko materiālu, to atskaņo oktāvās, piešķirot melodijai apjomīgāku un 

pilnīgāku skanējumu. Vidusposms noslēdzas ar accelerando, mūzikas paātrinājums pieved pie 

ievada muzikālā materiālā, kas pakāpeniski sagatavo reprīzei, kas sākas 261. taktī.  

Reprīzes temps notīs pierakstīts ♩-170, bet Riharda Zaļupes atskaņojumā tas tuvojas       

♩-230, kas salīdzinājumā ar ekspozīciju ir vēl ātrāk un kustīgāk. Šāda žilbinoša tempa izvēle 

pasvītro mūzikas ritmisko raksturu, bet padara tehniskos marimbas spēles elementus sarežģīti 

izpildāmus.  

Visa Končertīno trešās daļas klavierpavadījumā saklausāma nemitīga saspēle ar 

marimbu, kas pie šāda izvēlētā tempa ir īpaši apgrūtinoši, prasa labu ansambļa izjūtu un 

teicamu prasmju līmeni. Kopumā pavadījums ir ritmiski aktīvs un pilnskanīgs. Vidusposmā 



izmantota pedalizācija, takts garumā sapludinot ritmiskos zīmējumus, līdzīgi kā otrajā daļā, 

padarot šo posmu, maigu un mierīgu.   

No pedagoģiskā aspekta, Riharda Zaļupes Končertīno ir teicams metodisks materiāls 

marimbas spēles apguves procesos. Tempa variācijas piešķir interpretācijas brīvību un padara 

to piemērotu dažādu tehnisko spēju līmeņiem, sākot ar marimbas spēles apguves sākumposmu 

mūzikas skolās, beidzot ar profesionāliem atskaņotājmāksliniekiem. Visās trīs Končertīno 

daļās ir atrodami marimbas spēles tehniskie elementi, kas attīsta marimbas spēli. Piemēram, 

pirmās daļas ievadā izmantoti rudimentālās27  tehnikas elementi uz vienas skaņas, kas sasaucas 

ar mazās bungas tehniskajiem vingrinājumiem. Liriskajos posmos spilgti izvesta melodiskā 

līnija, kuros izmantota gan tremolo tehnika, gan dažādu komplicētu ritmu saspēle ar klavieru 

pavadījumu, attīstot ansambļa spēli un ritma izjūtu kopumā.  

Plašas arpedžo pasāžas izkopj marimbas spēles tehnikas elementus, kas bieži sastopami 

jaunradītos marimbas skaņdarbos. Piemēram, šādas pasāžas izmantojusi komponiste Keiko 

Abe skaņdarbā Prizma, kurā līdzīgi kā Riharda Zaļupes Končertīno, tehniski komplicēti ritmi 

mijas ar plaši veidotiem arpedžo lēcieniem. 

Otrajā Končertīno daļā izmantota četru vālīšu tehnika, kas ir neatņemama sastāvdaļa 

marimbas spēles apguves procesā mūsdienās.  

Marimbai komponētie skaņdarbi bieži ir ritmiski un tehniski komplicēti, Riharda Zaļupes 

Končertīno nav izņēmums, tas, manuprāt, padara šo skaņdarbu par izcilu materiālu marimbas 

spēlēs apguves procesā. Marimbas spēles sekmīgai apgūšanai, liela nozīme ir izvēlētajam 

repertuāram. Končertīno, sava metodiski pilnvērtīgā satura dēļ, tiek atskaņots gan Latvijā, 

gan citur pasaulē, jo mūzikas radītās noskaņas, jaunajiem atskaņotājmāksliniekiem raisa 

interesi par marimbas spēli kopumā, un tas ir būtisks nosacījums sekmīgai marimbas spēles 

apguvei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Intervija ar Rihardu Zaļupi (24.03.2018. JVLMA) 

Toms Jansons: Kas rosināja pievērsties sitaminstrumentu spēlei? 

Rihards Zaļupe: Sāku ļoti jauns, vairākus gadus pavadīju sagatavošanas klasē. Talsos 

tajā laikā bija aktīva kultūras dzīve. Dziedāju dažādos pulciņos, Tēvs mani aizveda uz mūzikas 

skolu, kur direktors (Alberts Pavlovskis) pateica, ka ir brīva vieta tikai uz sitaminstrumentu 

nodaļu.  

T.J.: Kādi ir nozīmīgākie pedagogi Jūsu dzīvē? 

R.Z.: Visi pedagogi man kaut ko ir devuši. Ar Jāni Osīti spēlējām ksilofona skaņdarbus 

no padomju laika grāmatām, kas tajā laikā bija pieejamas. Aleksandram Jalaņeckim bija pilnīgi 

cits skatījums uz sitaminstrumentu spēles mācīšanu, iepazinu skandināvu mūziku un centos 

saprast to. Māris Vēriņš man ļāva spēlēt ar četrām vālītēm un bija priecīgs eksperimentēt. 

Protams, milzīga pateicība Edgaram Saksonam (par to vispār nav runas), viņš man ir 

neizsakāmi palīdzējis.  Vācijā veselu gadu mācījos pie brazīliešu pedagoga Karlosa Taršas 

(Carlos Tarcha), kurš atkal atklāja man jaunu pasauli. Ir bijis arī ļoti daudz meistarklašu, no 

kurām esmu ietekmējies. Divas nozīmīgākās personības, kas man nāk prātā, ir Keiko Abe, kura 

uz mani kā komponistu atstāja lielu iespaidu, un Roberts Van Saizs (Robert Van Sice), kurš 

man atvēra pilnīgi jaunu okeānu, ne tikai kā atskaņotājmāksliniekam, bet arī pedagogam. 

Nožēloju, ka nesatiku viņu ātrāk. 

T.J.: Kas pamudināja pievērsties kompozīcijai? 

R.Z.: No bērnības jau pats komponēju un improvizēju, bet nekad nevarēju iedomāties, 

ka reiz rakstīšu tik apjomīgus un nopietnus skaņdarbus. Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas 

vidusskolā spēlējām datorspēli, kurā jākombinē klucīši, lai rastos skaņa. Ar draugu 

sacentāmies, kurš uzrakstīs kaut ko interesantāku. Taja laikā man ļoti patika elektroniskā 

mūzika. Bija jāklausās visi klasiķi, bet, aizejot mājās, klausījos elektronisko mūziku. Tā bija 

spēcīga aizraušanās.  

T.J.: Vai tas tā ir arī tagad? 

R.Z.: Jā man ir daudz elektroniskās mūzikas albumu, kurus klausos, bet tā nav deju 

mūzika vai kas tamlīdzīgs. 



Pirmā mana kompozīcija radās vēl mācoties Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas 

pēdējā kursā 2002. gadā.  Skaņdarbu sauca Austrumu Fantāzija, to arī pirmo reizi pierakstīju 

notācijā. Mūzikas akadēmijā parādījās lielā piecoktāvu marimba. Repertuārs, kurš man bija 

jāatskaņo, man līdz galam neapmierināja. Tā nekādā ziņā nebija Edgara Saksona vaina, tāds 

repertuārs vienkārši bija pieejams. Man patika atskaņot savu mūziku, tādēļisam piegāju ar 

maksimālo atdevi. Laika posmā līdz Marimba dance diskam, bija tik daudz jāspēlē pašam, ka 

man komponēšana šķita nelietderīgi izmantots laiks. Ja man kāds prasīja kaut ko uzrakstīt, es 

vienmēr atteicu, jo domāju, ka rakstīšu pats sev. Nekad nevarēju iedomāties, ka viss būs pilnīgi 

otrādāk. 

T.J.: Vai ir pieejams viss kompozīciju saraksts? 

R.Z.: Jā, man ir jauna mājaslapa www.rihardszalupe.net, jo veco nācās slēgt. Pilns 

kompozīciju saraksts tiks publicēts tuvākajā laikā, jo radušās nelielas aizķeršanās. 

T.J.: No kā iespaidojaties komponējot skaņdarbus marimbai? 

R.Z: Manī dzīvo latīņamerikāņu ritmi, dažreiz liekas, ka esmu brazīlietis. Es neteiktu, 

ka tie ir tikai brazīliešu ritmi, tie ir sinkopēti un sarežģīti ritmi. Man tāda mūzika vienkārši 

patīk, tā es to jūtu. Mana mūzika ir sarežģīta, pat profesionāliem izpildītājiem tā nav vienkārša. 

Ja man jāraksta kaut kas vienkāršāks, šķiet, ka tas neskan labi. Visa mūzika, ko tajā laikā 

atskaņoju, bija ritmiska, sinkopēta un sarežģīta. Sākot ar Neju Rozauro (Ney Rosauro) kas mani 

ietekmēja kā komponistu.  

T.J.: Kas pamudināja rakstīt Končertīno? 

R.Z.: Končertīno radās, jo Jānis Puriņš aicināja uzrakstīt obligāto skaņdarbu jauno 

izpildītāju konkursam 2007. gadā. Kad to uzrakstīju, izpildītāju skaits krasi samazinājās. Ar šo 

Končertīno varēja novērtēt vispārējo sitaminstrumentu izpildītāju līmeni Latvijā. Skaņdarbs 

joprojām mūzikas skolu līmenim ir ļoti sarežģīts. Arī profesionāliem mūziķiem, tas nav nemaz 

tik vienkārši izspēlējams. Iespējams nedaudz pārcentos, bet tas arī iezīmē manu mūziku. 

Sākumā tapa pirmā daļa, kas bija konkursa obligātais skaņdarbs. Tad tajā gadā, kad rakstīju 

Marimba dance disku sapratu, ka jāraksta arī otrā un trešā daļa. Šīs daļas bija pēdējie skaņdarbi, 

kuri bija rakstīti diskam. Tajā laikā biju meistarklasēs pie Keiko Abes, ar kuru kopā sarakstīju 

skaņdarbu Dance, tad lielā iedvesmā īsā laika periodā radās arī otrā un trešā daļa Končertīno. 

Vienkārši brīvi improvizēju un pierakstīju. Muzikālais materiāls pats atnāca pie manis. 

T.J.: Kur bija Končertīno pirmatskaņojums? 



R.Z.: Pirmatskaņojums bija 2007. gadā jauno izpildītāju konkursā. Pats Končertīno 

pirmo reizi atskaņoju, kad 2009. gadā kopā ar pianistu Raimondu Petrauski devāmies diska 

Marimba dance koncerttūrē. 

T.J.: Končertīno tiek spēlēts visā pasaulē. Vai zini kādu profesionālu 

sitaminstrumentu izpildītāju, kurš atskaņo Končertīno? 

R.Z.: Zinu, ka Amerikā, kāds jauns mākslinieks ir izveidojis kadenci trešajai daļai, bet 

nemāku teikt, vai augstas klases profesionāls izpildītājs to ir atskaņojis. Tas nenozīmē, ka nav. 

Vienkārši pie manis šāda informācija nav atnākusi. Zinu arī, ka ar orķestri Amerikā ir atskaņots, 

bet liekas, ka tas arī bija mūzikas vidusskolas sitaminstrumentālists. 

T.J.: Končertīno ir rakstīts marimbai ar orķestri. Vai tas ir atskaņots ar orķestri? 

R.Z.: Jā, Končertīno ir atskaņots gan ar pūtēju orķestri, gan ar stīgu orķestra ansambli. 

Zinu, ka es pats esmu atskaņojis ar Andra Vecumnieka stīgu orķestri, bet cik zinu, ieraksts nav 

saglabājies. 

T.J.: Kas veicis klavieru pārlikumu? 

R.Z.: Visu pārliku pats. Manā daiļradē nav neviena skaņdarba, kurā man kāds cits būtu 

kaut ko rakstījis.  

T.J.: Kā Jums šķiet, kas padara šo Končertīno tik populāru jauniešu vidū? To 

tiešām vēlas atskaņot visā pasaulē. 

R.Z.: Liekas, ka esmu trāpījis kaut kur pa vidu akadēmiskajai un neakadēmiskajai 

mūzikai. Skaņdarbs ir pietiekoši tehnisks un sarežģīts akadēmiskajai mūzikai, bet arī ļoti 

interesants. Ļoti labi patīk publikai, kas ir ļoti svarīgs faktors, lai viņu spēlētu. Jaunajiem 

izpildītājiem skaņdarbā ir daudz ko darīt un vienmēr ir kur augt. Darbs ir trīsdaļīgs ar labu 

hronometrāžu.  

T.J.: Mažora un minora maiņas. Ar ko tas saistīts? 

R.Z.: Skaņdarbs rakstīts klasiskās formveides ietekmē, bet šīs mažoru minoru maiņas 

manos skaņdarbos ir bieži sastopamas. Skaņdarba Dance galvenajā tēmā skan mažors un 

minors. Ar minorīgu pieskaņu, bet mažorā. Par to pat nedomāju, tā vienkārši sajutu. Tur ir no 

visa pa drusciņai: džeza intonācijas, pasaules mūzikas noskaņas, brazīliešu ritmi un daudz 

dažādu interesantu lietu. 



T.J.: No pedagoģiskā aspekta? 

R.Z.: Ļoti daudz izdevies ir iekļaut grūti apgūstamus tehniskus paņēmienus, jo tas ir 

izaicinājums nospēlēt kaut ko tik sinkopētu un ritmisku. Ir ļoti liriskas melodijas, tremolo 

posmi, kas attīsta tehnisko varēšanu. Daudz izaicinājumu, kuri palīdz apgūt marimbas spēli. 

Tas ir interesanti arī pedagogiem, jo nav garlaicības ne mirkli. Jautājums ir tikai, vai audzēknis 

šo skaņdarbu spēs nospēlēt. Esmu neizsakāmi priecīgs, ka jaunieši viņu spēlē. Atceros, ka 

pirms desmit gadiem es pat iedomāties nevarēju, ka viņu tik daudz spēlēs, jo augstā līmenī šo 

skaņdarbu varēju nospēlēt, liekas, tikai es pats. Bez sarežģītāka repertuāra ieviešanas, mēs 

nevaram cerēt uz sitaminstrumentu spēles līmeņa celšanos ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē. 

Tas ir pašsaprotami, ka kādreiz sakomponētos skaņdarbus uzskatīja par neiespējami 

nospēlējamiem, bet tagad tas ir standarta repertuārs. Varbūt līdzīgi būs ar Končertīno. Paies 

septiņi gadi, un tas būs trešo, piekto klašu repertuārā mūzikas skolā. Man būtu prieks ne tikai 

tāpēc, ka tiktu atskaņots mans skaņdarbs, bet arī par varēšanu to nospēlēt. Varbūt kādam 

jaunietim tas pavērs tehniskas iespējas, par kurām viņš nebūs aizdomājies.  

T.J.: Arī koncertmeistaram tur ir ko spēlēt. 

R.Z.: Jā protams. Latvijā koncertmeistariem ar ritmisko izjūtu arī mēdz būt sarežģīti.  

T.J.: Ir, kur augt. 

R.Z.: Ļoti ir, kur augt. Marimbas repertuārā ir daudz ritmiski sarežģītu elementu. Ja 

visu mūžu koncertmeistars spēlē tikai klasiskus skaņdarbus, tad šie ritmi var sagādāt lielas 

problēmas. Bet jaunā paaudze aug un laiki mainās. Mums ir ļoti daudz ritmisku un sarežģītu 

skaņdarbu, mums pietrūkst nopietnu, bet ne tik ritmisku skaņdarbu. Pats arī cenšos no tā 

atradināties.  

T.J.: Kā Vērtējat marimbas izmantojumu latviešu komponistu darbos? 

R.Z.: Tagad skatoties atpakaļ pagātnē, saprotu, ka viens nevar visu izdarīt, bet nedaudz 

nožēloju, ka tajā laikā kad iegādājos piecoktāvu marimbu, nerakstīju Valsts kultūrkapitāla 

fondam, lai pasūtītu komponistiem skaņdarbus marimbai. Mums praktiski tādu nav. Marimba 

bieži tiek izmantota orķestra sastāvā, bet solo marimbai nav daudz. Pārsvarā rakstu es un 

Rihards Dubra. Man ir lielas ieceres. Ceru, ka būs laiks sarakstīt skaņdarbus marimbai solo. 

Prelude in e minor ir paredzēta kā cikls, šis tas jau ir radies. Būtu ļoti skaisti, ja komponisti 

radītu skaņdarbus ne tikai profesionālam līmenim, bet arī mūzikas skolām. Bet tā ir problēma 

visā pasaulē, ka nav repertuāra marimbai. Ļoti žēl, ka komponisti ir nedaudz piemirsuši 



marimbu. Agrāk bija savādāk, komponisti vienkārši rakstīja. Tagad darbi tiek pasūtīti. Paši 

sitaminstrumentālisti arī esam vainīgi, ka neesam pasūtījuši komponistiem skaņdarbus. Liels 

prieks par ansambļiem, kas tagad sāk kaut ko darīt un pasūtīt. Ceru, ka kaut kas mainīsies. 

T.J.: Ja salīdzinām agrīno daiļradi un jaunākus darbus. Kādas ir tendences 

marimbas izmantojumā Jūsu skaņdarbos? 

R.Z.: Tad ir jārunā: kur vispār mēs ejam ar kompozīciju mūsdienās? Marimbas un 

marimbistu pasaule ir ļoti interesanta. Praktiski ir trīs novirzieni:  

1) saistībā ar to, ka piecoktāvu marimba ir samērā jauns instruments, mums nav klasiskā 

repertuāra. Pārsvara marimbisti paši spēlē un paši raksta. Bieži vien viņiem nav komponista 

izglītības, bet viņi jūt un vēlas rakstīt skaņdarbus. Pārsvarā raksta romantisku mūziku, jo 

marimba nav dzīvojusi tāda laikmetā, kad rakstīta romantiska mūzika. Ja vēlies klavierēm 

romantismu, tikai izvēlies. Klavierēm ir ģeniāli klasiķu radīti darbi, marimbai tādu nav. Es ļoti 

vēlētos, lai būtu bijis iespējams, ka Rahmaņinovs, Debisī un Šopēns sarakstītu skaņdarbus 

marimbai, bet tā diemžēl nav, un tos, kurus viņi rakstīja, marimbai ir pārlikt sarežģīti, tas ir 

praktiski neiespējami;  

2) marimbai raksta profesionāli komponisti, kas nav sitaminstrumentālisti. Šiem 

komponistiem arī profesionāli sitaminstrumentālisti pasūta mūziku;  

3) sitaminstrumentālists ir sevi pierādījis gan kā profesionāls komponists, kas raksta ne 

tikai sitaminstrumentiem, gan kā izpildītājmākslinieks. 

Par tendencēm mūzikā ir grūti atbildēt, jo visi žanri miksējas kopā. Vienmēr ir bijis, ka 

laikam iet līdzi žanriskais ietvars - baroks, klasicisms, romantisms u.c. Mūsdienās tā nav, jo 

mēs dzīvojam laikā, kad žanri ir sajaukušies. Marimbas spēlei tas ir izdevīgi, jo tai piestāv 

dažādi ritmi un melodijas.  

Profesionāli marimbisti ļoti cīnās par repertuāru, un lai šo instrumentu neuzskata par 

cirka instrumentu. Atceros, kad sāku braukāt un koncertēt pa Latviju, ļoti bieži cilvēki brīnījās 

par četru vālīšu tehniku un marimbas spēli. Sajutos kā cirka mākslinieks. Tagad tā vairs nav. 

Esam visi kopā radījuši sapratni par marimbu. Marimbisti visā pasaulē cīnās par to, lai viņus 

neuzskata par vieglā žanra pārstāvjiem. Tas ir plašs temats. 

T.J.: Kā Jūs redzat nākotni marimbai Latvijā un pasaulē? 



R.Z.: Viennozīmīgi redzu gaišu nākotni marimbai. Domāju, ka pagaidām nav 

iespējams sasniegt ko tādu, ko sasnieguši pianisti, bet mums ir jācīnās. Lielā mērā tas atkarīgs 

no repertuāra un nevaram zināt, kurā virzienā kaut kas mainīsies. Marimbai ir ļoti daudz 

moderna repertuāra, bet mēs jau zinām, ka modernajā mūzikā vērojams noriets. Kur tas viss 

aizies? To mēs nezinām neviens. 

T.J.: Ko ieteiktu jauniešiem, kas apgūst un vēlas apgūt marimbas spēli? 

R.Z.: Es ieteiktu daudz spēlēt mazo bungu, jo tas attīsta vispusīgi. Mūzikas skolās tai 

vajadzētu būt prioritātei numur viens. Bez mazās bungas nekas nenotiek. Braukājot pa 

konkursiem, spilgti var redzēt kuram skolotājs ir bundzinieks, kuram nav. Šie audzēkņi varbūt 

nav tik muzikāli, bet tehniskā ziņā ir galvas tiesu pārāki. Un ir jaunieši, kuriem ir izcilas 

muzikālās dotības, bet spēles tehnika ir vāja. Ja iemācās uz mazās bungas nospēlēt ļoti sarežģītu 

ritmisku figurāciju ar akcentiem, tad paņemot marimbas vālītes, būs teicams pamats tehnikas 

pilnveidošanai. Končertīno man pašam tajā laikā bija sarežģīts, jo tehniski man bija daudz kur 

augt. Lai teicami apgūtu sitaminstrumentu spēli, apakšā ir jābūt milzīgam darbam, tam ir 

jāvelta daudz laika. To visu var brīnišķīgi panākt spēlējot gammas, bet mazajai bungai arī ir 

milzīga loma šajā procesā. Notis iemācīties nebūs problēmu, bet ja to pašu Končertīno nevarēsi 

nospēlēt uz mazās bungas, tad arī uz marimbas tas nebūs iespējams. 

 Priecāsimies par to, kas mums ir, jo manā laikā šādi instrumenti nebija pieejami. 

Jaunieši bieži nenovērtē, uz kādiem instrumentiem viņiem ir iespēja muzicēt. 

T.J.: Liels paldies par interviju. 


