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Mācība par akordiem

(daudzskaņiem)

J. Kārkliņš-Kārkle.

i 4turpinājums)

Četru trīsskaņu veidu apvērsumi.

Trisskana apvērsumu vispārējā formula - 6-ds
,erca jun

$- ds ifJartaļ — veidojās atkarīgi no paša trisskana tiešās for-

mulas. Veidojumu izprašanai jāatminās visas tnsskarju tercas

un kvinta Kvinta apvērsumos dod attiecīgu kvartu.

Mažora minora trisskana apvērsumi.

Mažora un minora trīsskanim galējais intervāls tīra kvinta

apvērsumā dod tiru kvartu. Sekstakordā.jeb pirmā apvērsuma,

tā ir augšgalā un zem viņas uz basa paliek neapvērstā, t. i

otrā terca, kura mažorā ir mazā un minorā lielā. Mažora un

minora kvartsekstakordā tirā kvarta ir uz basa un virs viņas

šo trisskanu pirmā terca mažorā liela un minorā maza.



mM ■ ) 6-ds mazā 3-ca-4-tir. 4-ta
Mažora 3-rja apvērsumu formula: 6.jjg _ur 4-ta-fliel. 3-ca.

ļ 6-ds - lieL 3ca+tir. 4-ta
Minora 3-ija » »

| §-ds — tir. 4-ta4-maž. 3-ca.

Uzdevumi: 1) Uz 12 skaņām uz katras jānosauc, jfidzied un jāraksta

pēc attiecīgas formulas mažora un minora 3qi ar apvērsumiem, atstājot basā

vienu un to pašu skanu. Izpildot uzdevumus jānosauc 3-nis ar apvērsumiem pamat-

toqa vārda kS attiecīgs mažors vai minors.

Mž-3nis, Mž-raHds, Mž-ra 4 ds, mn. 3nis, mn. ticis, mn.
rt/4d».

2) No 12 skaņām no kairas uz leju jādzied, jāraksta abi 3-iji ar apvērsu-

miem. Formula būs ačgārna Piemēram no «do».

I$ % r>fll ī l 11
Fa 3nis, Do ods, Laļ?*/4ds. fa 3ni». do Kds, la ■ ids

3) Katra oo \% skanam jāņem, ka pamattonis, terca un ki kvinta abiem

trisskarjiem un ari apvērsumiem. Piemēram «sol».

Pamazinātā trisskana apvērsumi.

Tā kā šim trīsskanim abas tercas ir mazās, tad apvērsumu

formula viegli atminama. Galējais intervāls pamazināta kvinta

disonance, apvērsumos dod palielinātu kvartu, ari disonanci.

Tādēji abu apvērsumu formula sastāv no palielinātās 4-tas un

mazās 3-cas: 6-dā uz basa ir mazā 3-ca un virs tās palieli-

nātā 4-ta, $-dā otrādi.
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Uzdevumi jāizpilda tādi paši, kādi aizrādīti pie mažora

un minora trisskanu apvērsumiem. Izpildot uzdevumus, jāaiz-
rāda 3-nis un katris apvērsums kā VII. un kā li. harmoniskā

pakāpe attiecīgā mažorā un minorā. Tas noteicams pēc pa-
mattooa. Piemēram uz «sol»

VII Laf?, laļ? hrm. VII Fa, fahrm. VII. Re, re hrm

11. Fa hrm, fa. II Re hrm., re. II Si hrm., ii

Palielināta trisskana apvērsumi.

Apvērsumu formula ir viegli atmina, jo trisskanim

abas tercas ir lielās; galējais intervāls palielinātā kvinta —

disonance, apvērsumā dod pamazināto kvartu, ari disonanci.

Tādēji ša trisskana abos apvērsumos savkārtojas lielā terca

ar pa-nazināto kvartu : 6-dā lejā uz basa ir liela 3-ca un

virs viņas pamazinātā 4-ta, ,dā otrādi uz basa ir pamazi-
nātā 4-ta un virs tās lielā 3-ca.

Vērā iļemama paliel. 3-rja abu apvērsumu tā īpatnība, ka

vini no pamatstāvokļa atšķīrās tikai ortogrāfiski, bet saskaņo-

juma zinā ir līdzīgi pamatstāvoklim, jo pamazinātā 4-ta enhar-

moniski līdzīga lielai tercai un tāpēc abos apvērsumos ari skan

divas lielās tercas tāpat, kā pamatstāvoklī. Sk augs piem.

Šī īpatnība dod iespēju katru palielināto trīsskani, bez

vina skanu pārvietošanas, pārvērst par 6-du un 4-du, mainot

pēc kārtas enharmoniski katru lielo 3-cu pamazinātā kvartā.

Priekš 6-da enharmon;ski jāmaina pal. trisskana augšējā terca

i 4-ta

pamaz kvartā, lai būtu kvarta augšgalā— j3ca un priekš
enharmoniski jāmama lejas terca pamaz. 4-ta un arī trisskana ga-

lotne tercas rašanai 4-da augšgalā. Pretējā gadijienā virs 4-ta iz

nāk divreiz-palielinātā 2-da, kas neatbilst pamatakorda uzbūvei.
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Kā piemērā redzams, palielinātais trīsskanis enharmoniski

jāmaina tā, kā lai 6dā un līdzās pamazinātai kvartai

būtu lielā terca.

Caur dotā palielināta trisskana enharmonisku mainu, kā

6 dam, tā arī 'j-dam rodas jauna pamatskana (pamattonis, tonika*

un tad katris apvērsums top piederigs attiecīgai jaunai gammai.

111. la 111. fa painatak. 111. reļ? pamatsk.

VI. Mihrm. VI. Do hrm. VI. Lai? hrm.

Tādēji katris palielinātais trhskanis caur enharmonisku

mairju top piederigs sešām tonalitātēm Pal. H-nis enharmoniski

lidzigs saviem apvērsumiem

Piezīme. I) Akordi, kuri caur vinu intervālu enharmonisku mainu top

līdzīgi kādam lietojamas formuh* citam akordam, sr.ucās par enharmoniskiem

akordiem. Viņiem liela nozīme harmoniji pie sveša tonalitu harmonijas pēkšņas

savstarpējas pārmaiņas. Tas ja i redzams un sap.otams p c palielinātā trlsskaņa
cnharmonizma.

2) Akordi, kuti apvērsumos dod interviļus līdzīgus viņa pamatstāvokļa
intervfiļiem, — ka piemēram paliel 3-nis, ir vienmēr enharmoniski līdzīgi sa-

viem apvērsumiem un līdz ar to ir piederīgi vairākām dažādām tonalitātēm.

Caur to viņi roder pēkšņām tonālo harmoniju pārmaiņām.

Uzdevumi. 1) Uz 12 oktāvas skaijām jāraksta, jādzied palielinātai*
trlsskanis ar enharmonisko maiņu vi jāaizrāda piederība attiecīgām gammām, kā

tas apzīmēts aug'ējā piemērā.

2) No t2 skaņām uz leju jāraksta un jādzied pal. 3-nis ar enharmonisku

maiņu aizrādot piederību

Formula jāņem ačgārni no augšas uz leju.

v. t t.
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3) Katra no 12 skaņām jāņem kā pamattonis (tonika), terca un kvinta

attiecīgam pal 3-nim un jādzied, jāraksta attiecīgs pal. 3-nia

111. mi 111 do 111 la?

VI. Sihrm. VI Solhrm. VI. Mij? hrm

4) 12 vienvārda mažoros — minoros jānosauc, jāraksta katras pakāpes

6 un v 1 Piemēram! „Do" 11. p 6 ir fa-la-re natur
,

fa-la?-re hrm ; ~do" Ķp, 6 ir

fa-le? re v. t t. Tāpat jāņem ari paralēli mažors ar minoru.

Tad jāaizrāda, kura gammas pakāpe ir basā dotam 6 vai s īdam.

Augšminētam 6-dam basi ir IV pakāpe.

5) Uz 1 skaņām uz katras jānosauc, jāraksta, jādzied visi četri trisskaņi,

visi četri 6-di un
" i di, aizrādot viņu piederību attiecīgai gammai un pakāpei

Aizrādījums 4 ais un 5-aii uzdevumi paredzēti tonālās harmonijas

triiskaņj izpratnei Tās lielā mērā veicina sekmīgu harmonijas kursa iemācīšanos.

Pamazinātā, palielinātā trisskana un viņu apvērsumu

atrisināšana.

Pamazinātais un palielinātais trisskanis ir disonējoši akordi,

jo viņos ietilpst disonējoši intervāļi.

Kā zināms, disonējoši intervāļi arī apvērsumā dod diso-

nanci, tādēļ disonējošo akordu apvērsumi arī disonējoši.

Vispārēji aizrādijumi par dison. akordu atri-

sināšanu.

1 ) Disonējošs akords atrisinās attiecīgā konsonējošā akordā.

2) Katris disonējošs akords ar savām skaņām pieder no-

teiktai gammai un pēc sava rakstura noteiktai pakāpei. Tādēļ

disonējošs akords atrisinās savas gammas noteiktās pakāpes

konsonējošā akordā Pēdējam ir sava attiecīga pamatskanu —

pamatlonis (tonika), kuru var iedomāties dubultotu ka 8-vu, t. i.

kā lejas un au?štoniku, pret kuru disonējoša akorda skanas a.-

rodās tuvākā vai tālākā atstātumā. Ar pēdējo noteicās diso-

nējošo skanu pakāpeniskā virzība atrisinājuma, tās virzas uz tu-

vējo tonikas pusi.

3) Disonējošā akordā atrisinās disonējošs intervāls pēc at-

tiecīgiem noteikumiem. Nepiederošas pie disonējoša intervāla

skanas, jā ar atrisinājumu konsonē, tad paliek uz vietas, pre-

tējā gadijienā iet pakāpeniski uz atrisinājuma tuvākās pamat-

skanas (tonikas) pusi.

M 20 27 Muzikas Nedēļa 409



4) Disonējoša akorda pamatveida atrisinājumā katrai ska-

ņai: pamattonim (tonikai), tercai, kvintai v. t. t. ir noteikts
virziens — kustiba, vai nu uz augšu vai uz leju. Ši kustība
nemainās ari apvērsumos pēc šo skanu pārvietošanas. Tāpēc
stingri jāatminās skanu kustība pamatveida atrisinājumā, tad

viegli ir izprotama un atminama skanu kustiba apvērsumu
atrisinājumos.

5) Cik skanu disonējošam f»kordam, tik vina jābūt ari at

risinājumā.

Piezīme par maldu gājienu. - Jā disonējošs akords pāriet
citā d sonējošā akordā, tad tādu gājienu sauc par maldu gājienu- Par
maldi gējienu sauc ari tādu akordu seclbr, ku(fi seko dažādu tonālo harmoniju
«ontonējoši, savstarpēji sveii akordi.

(Turpmāk vēl.)

Kā veicinājam kora dziedā-

šanu Dundagā.

J. Dreibergs.

111.

Talsu privātās apriņķu skolas amata biedri — Cirkels,

Biškevics, Petersons un vēlāk ari valodnieks Milenbachs, aici-

nāja mūsu dziedātāju kori braukt uz turieni koncertēt, apsolī-

dami piepalīdzēt pie koncertu sarīkošanas. Braucām uz 35 ver-

stes tāļiem Talsiem 3 reizes. Sarīkot garīgu un laicīgu kon-

certu vienā dienā nebij viegls uzdevums, bet sajūsmas un ener

■ģijas netrūka un koncertiem, gan mākslas, gan materiālā ziņā

bij labi panākumi. Prāvo pārpalikumu novēlējam labdarīgiem

mērķiem, pabalstot mazturīgos studentus v. t. t. Otrā brau-

cienā, labi atminos, pārpalikuma bij 350 rubļ, kas bij neparasts

pat Rīgas lielākos izrīkojumos. Beidzamo, 3. reizi, brālēns Fr.

Adamovičs pabalstīja mūsu garīgo koncertu ar dažiem ērģeļu

gabaliem. Tanī reizē, bez divi koncertiem, vēl devām teātra

izrādi pēc kam viesīgā sadzīvē spēlēja mūsu pašu muziķi

Dziedātāji līdz ar kora vadoni tādos sarīkojumos no jeb kādas

atlīdzības atteicās. Mūsu koris bij pirmais, kas Talsos deva

JiO.icertus ar latvju kompozicijām.
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k Ar labāko gribu mums neizdevās ierosināt dziedātāju

kora nodibināšanos pašos Talsiniekos, kaut gan dziesmu mīļo

tāju tur netrūka. Negadijās neviens, kas uzņemtos pūles pul-

cēt jaunātni uz dziedāšanu, kaut gan bija nodibinātā «Saviesīga

biedrība» un vēlāk uzcelts ērts biedrības nams. Tikai vēlāk,

1988 g. Fr. Adamovičam pārceļoties uz Stendes skolu, viijam

izdodās nodibināt dziedāt un muzikas korus pašos Talsiniekos.

«Dundagas dziedāšanas un muzikas biedrībā» par goda

biedri bij ievēlēts tolaik iecienītais rakstnieks E Dinsberga

tēvs. Vina zelta kāzu svinibas 1889. g. koris nolēma pušķot

dziesmām kā baznīcā, tā ari kāzu namā, Kubeļu skolā Daudz

biedrības kurās D. tēvs oja goda biedris, bj uz zelta kāzām

sūtiiušas savus priekšstāvjus. Starp tām — Rigas latv. bie-

drība, Jelgavas latv. biedrība, TaUu sadraudzigā b-ba, Dunda-

gas dzied, un muzikas b ba, Li nbažu saviesīgā b-ba un Lie-

pājas latv. b-ba. No Rīgas bij ieradušies Fr Grosvalds ar

Vēberi. Jubilejas dienas rītā braucām uz Dundagas baznīcu,

kur notika garīgs akts.

Likās, ka barons patiesi gribētu izda.it Dinsberfcim kādu

gandarījumu par agrākām vajāšanām un trimdu, jo jubilāra pāri

tas lika aizvest no baznicas savā karietē, pēc kam deva pili

goda m elastu. No baznicas mājā braucot, saradās līdzbrau-

cēju rinda, droši, versts garumā.

Viesu starpā redzēja daudz skolotāju gan pašu pagasta,

gan ari no kaimiņiem un Ventspils Vēbers brīnījās un izteica

domas, ka Dundagā laikam katrs trešais cilvēks esot skolotājs.

Pie kopmielasta notika neskaitāmi suminājumi un apsvei-

kumi, kā ari pasniegtas vairākas vērtīgas balva*. Pastarpām

skandināja kora dziesmas un tika saikota apdziedāšanās.

(Sīkāks jubilejas apraksts «Tēvijā» no Kārkluvalka wt

«Balsī» no Vebera). .
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Tautu tuvināšanās mākslā.

Ed. Ramats.

(Sakarā ar Križkovska kora viesošanos^.

Skaistā ideja par tautu saprašanos ir tikpat veca, kā pati

cilvēce. Visos laikos un visās zemē* nācijas meklējušas un

meklē līdzēkļus, kā saprasties, kā uzturēt labas kaimiņu un tā-

lāku nāciju saprašanos, /.manis, katrs laiks un apstākli veido-

juši savu šēmu ; uzstādījuši savus noteikumus. Un no šiem at-

karājušies tautu likteņi un labklājība. Ja politiskā laukā attie-

cības ārda d žādas nejaušības un īpatnēji gadijien', tad mākslā

šis attiecības ir citādas ; var teikt - stabilāka", noteiktākas un —

ilgs ošākas. Ja starptautiskā diplomātijā mūsu attiecības re-

gulē atsevišķi diplomāti- politikāņi, tad mākslā šis uzdevums

piešķirts katram pilsonim, kam saprāts un dziņa, kā ari gar,a

bagātības, kas var citiem dot zmāmu estētisku apmierinājumu
Še varētu runāt par atsevišķiem individiem — māksliniekiem,

kas uz savu risku uzņēmās koncertu ceļojumus un personīgi

nes arī materielu un morālisku atbildību.

Tādi gadijieni nav arī mūsu tautai sveši. Bet atsevišķi

mākslinieki (operas solodziedātāji) savos tumē apmierinājušies-

ar mūsu tuvākiem dienvidu un ziemeļu kaimiņiem. Drošākie

un, var teikt, spējīgākie mūsu kultūras veicinātāji ir soļojuši

tālāk. Pie tādiem pieskaitāms — Ādolfs Kaktiņš un

Reitera koris. Kaktiņš pag. sezonā ar labiem panā-

kumiem viesojās Montē Carlo operā un vēlāk Parizē. Bet, ak

jronija ! — mūsu nācijai bija jāapmierinās ar pašapziņu! Pla-

šais franču muzikas žurnāls: «Le Courrier Musical» mūsu

dziedoņa nopelnus pieraksta «krievu baritonam no Rīgas». No

ši niecīgā gadijiena redzam, cik slikti informēta krievu inteli
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£ence par pēdējo desmit gadu notikumiem. Vai tā nepie-

tiekoša informācija, vai krievu kolēģu nenovīdība.

Mēs cīnāmies un esam panākuši zināmu stabilitāti mākslā;

atsevišķi — muzikas mākslā. Bet mūsu panākumi uz āru izpau-

žas vai nu nemaz, vai ļoti niecīgā mērā. Piemēram, mūsu Na-

cionālā opera ir tik plaša un ievērojama savā darbā, ka tajā

pielieto savas spējas, pat redzami cittautieši, kā Kupers, Meļ-

nikovs, Feodorova. Bet mūsu inertā izturēšanās informācijā

uz āru, noslāpē redzamos panākumus mūsu muzikas mākslā.

Un ja kādam caurbraucējam gadās atzīmēt kādu izcilus noti-

kumu, tad varam priecāties, ja tas nav no «mūsu valsts nelab-

vēļiem», kuriem Latvija un citas jaunās valstis ir skabarga
acīs. Pirms pāreju uz lietas kodolu, norādīšu vēl uz vienu no-

slāpētu izcilus notikumu mūsu muzikas dzīvē. Tie bija VI. vit-

pārējie dziesmu un muzikas svētki Te būs jautajiens: «Cik

vispasaules muzikas žurnaļi atzīmēja šo mūsu kuplāko muzikas

ziedu?» Vai mūsu pašu darbinieki spēra šinī zinā kādus soļus?

Pie mūsu slavināšanas uz ārieni šinī gadijienā bija jāķeras

cittautietim, paldies Dievam, šoreiz īstam māksliniekam E. Ku-

peram. No vina spalvas tajā pat franču muzikas žurnālā «Le

Courrier Musical» oktobra burtnicā ir vesela lapas puse par

notikušiem svētkiem un nacionālo muziķu vispāri. Pielikts arī

svētku uzņēmums ar kuplo dziedātāju kori. No šā mēs redzam,

ka ārzemju žurnāli labprāt uzņem informācijas, tikai nav no

mums kas viņas dod, un to dara cittautietis. Par to derētu

pārdomāt un lietu reklamēt uz ārieni uzņemties kādai no mūsu

muziķu biedrībām

No privātās iniciatives vēl min mis Reitera koris ar sava

pag. gada ārzemju ceļojumu. Par to jau daudz runāts. Koris

saņēmis daudz pārmetumu; bet neviens nevarēs noliegt tos

celmlauža darbus, kad latviska skaņa pirmo reizi atskanēja

Zviedrijas karaja pilī un Francijas republikas galvas miteklī —

Elizejas pils zālē. Padarītais bija par svētību mūsu mazajai

zemītei un tuvināšanās darbs šinī virzienā turpinās ari tagad.

Pag. mēnesī mūs apciemoja Čechoslovaku viru koris. Kā Las
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notika? Kas veica priekšdarbus un kam piekrita uzaicināša-

nas ideja? To, garam ejot nemanisim.

Veca kultūrtauta čechi, neilgojas pēc ārējas reklāmas.

Viņu gadiem ilgi sasniegtais darbs pats panākumu labākais lie-

cinieks. Tāpēc viņi var droši un uzvaroši solot pa vecām

kultūrtautu zemēm, arvien gūdami ievērību. Mums nepiecie-

šami bija saistīt viņu uzmanību pie savas zemes; pirmkārt, lai

kuplais pulciņš savā dzimtenē paustu par mūsu esamību ; un,

otrs — lai sagatavotu mūsu lielākai mākslas vienībai ceļu vii)u

kultūras centrā — Prāgā. Tāpēc Reitera kons ar savu vadoni

pielika visas pūles, lai šis apciemojums notiktu; lai viesi aiz-

nestu līdzi patīkamāko iespaidu. Kora kase, sakarā ar minēto

ārzemju ceļojumu, gan tukša, vajadzēja daudz uzņēmībai un

personīgas uzupurēšanās, lai veiktu savu uzdevumu. Bij grūti

rast telpas tik kuplam dalībnieku skaitam. Neatlaiciba nepa-

zīst šķēršļu ; — izlīdzējās pa vairākiem kopā ; visi dalībnieki

bija novietoti. Reitera kora priekšstāvji izbrauc čechu dzie-

doņiem pretim. lebraucot Rīgā, tos saņem ar himnu čechu

valodā. Stacijā puķes un apsveikumi. Protams, viesiem jāiz-

bauda aicināto viesmīlība. Reitera koris viesus apsveic uz

skatuves ar čechu himnu. Tālākais jau zināms lasītājiem. Otrā

dienā koru kopīgs izbrauciens uz jūrmalu. Vakarā to ar

dziesmām izvada uz Tallinu. At Da k; aļ braucot koru pārstāvji

viesus pavada pie mūsu mecenāta Otlana uz kafeju. Visur

tiem cenšas izrādīt lielāko laipnību un pretimnākšanu. Kā tas

neiogurstošiem darboņiem izdevās, pierāda Križkovska kora

vadoņa Hilmera vārdi — «Daudzas zemes esam izbraukājuši,

bet nekur neesam nzņemti ar tādu sirsnību, kā Latvijas galvas

pilsētā — Rīgā!». ..

Šis atmiņas lai .«lavenie čechu dēli aiz-

ved sevim līdzi. Un mūsu morāliskais gandarījums būs, ka

tie mirdzošām acim stāstīs savā dzimtenē, cik skaidri latvju
sirdis tiecas pēc saviem mākslas draugiem ; ka māksla labprāt

mājo tur, kur krūtis mājo skaidra sirds. Un tālāk — kad mūsu

čaklie darboņi posīsies ceļā uz Prāgu, lai sirmā čechu metro-

polē skandinātu savas jaunās kultūras ieguvumus, — viņi
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priekšā atradis pateicīgas sirdis, kas savus tautas dēlus aicinās

nākt vinu pulciņa. ledegusies sirsnība kvēlos un divas tautas,

ģeogrāfiski šķinas, kļūs tuvas un sirsnīgas mākslas attiecībās,

kas spēs vienot un padarīt mūs stiprus arī citām saitēm.

Frederiks Šopens.
A. T.

(Beigti)

Jau 1825 g. iznāca Šopena Rondo c moli op. 1 un ari

op. 5 veltīts vina jaunības mīlestibai, grāfienei Aleksandrine

Moriolles.

Sabiedriskā dzīve un izglītības darbs Šopena vājo orga-

nismu bieži nogurdināja, kālab viņš lāgu lāgiem atpūtas no-

lūkā izceļoja no Varšavas.

Beidzot 1. nov. 1830. g. Šopens pēdējo reizi koncertēja

Varšavā un tad devās pasaulē mīļi un sirsnīgi izvadīts no ve-

cākiem, skolotājiem un draugiem, kuri viņam, kā svētību ceļā

dod līdz sudraba vāzi ar dzimtenes zemi. Sopenu ceļā pavada

baigas nojautas un viņš jūt, ka mīļoto tēvzemi viņam neredzēt

vairs nekad. Kā, zināms, vina nojautas piepildījās.

Vispirms viņš brauca uz Vini un kad izcēlušās jukas viņa
dzimtenē nedeva iespēju atgriezties atpakaļ, tad viņš devās

uz Parizi.

1831. gads. Parize. Pasaules galvas pilsēta, kultūras, ci-

vilizācijas un mākslas centrs. Mākslinieki, gleznotāji, muziķi, kā:

Delacioix, Victors Higo, Obers, Rossini. Lists, Kalkbreners, pri-

madonas Pasta, Malibran, Schroder-Devrient ir tā laika zvaig-

znes pie Parizes mākslas debesim. Tāda ir atmosfēra, kurā

bij lemts Šopenam dzīvot un atrast Parizē savu otru tēviju.

Pateicoties savai mākslinieciskai personībai, viņam atvē-

rās Parizes augstākās sabiedrības saloni.

Tieši salonos Šopens, kā pianists — tēlotājs jutās loti
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brīvi. Viņa individuelais, izsmalcinātais nianšu bigatais priekš-
nesuma veids nekad nevarēja tikt tik dziļi izprasts plašas publikas
koncertā, kā to saprata un novērtēja maza izlasīta draugu un

mākslinieku sabiedrība.

Sarīkojis koncertu tomēr virjš guva vētrainu piekrišanu. Mu-

ziķi ar lielu pagātni vai lielu nākotni, kā Lists, Bellini, Mendel-

sons. Rossini redzēja vina lielu talantu, kaut ko īpatnēji jaunu.
Tā Šopens kļuva populārs un iemīļots gan kā pianists — māk-

slinieks, komponists, gan kā skolotājs.

Vislabāk Šopens Parizē jutās savu tautiešu starpā. Tur

viņa domas kavējās pie dzimtenes un viņas likteņa. Būdams

savējo starpā, viņš nereti improvizēja uz dažād; em poļu dzejas
tekstiem. Pēc Šopena nāves, daļa no šīm dziesmām ir sako-

pota zem nosaukuma 17 poļu dziesmas op. 44.

1837. g. Šopens pirmo reizi iepazistās ar George Zandu.

Kopā ar Listu un grāfieni d'Agoust viņš ir George Zand viesis

Nohantas pili. Maigais sapņotājs, Šopens, atrada enerģiskā,

vīrišķigā, ipatneji skaistā George Zandā it kā savu papildinā-
jumu, pēdējā, viņā sev padevigu draugu. Tāpēc viņu starpā
nodibinās tuvākas attiecības. Drīz pēc tam Šopens saslimst ar

plaušām, kālab dodās uz dienvidiem, Majorkas salu, pavadīts
no George Zandas. Še viņš bīstami saaukstējās un viņa vese

lības stāvoklis kļuva nopietna Dažādu apstākļu spiests viņš

atgriezās Parizē. G. Z. un Šopena attiecībās radās nesapra-

šanās un pārpratumi. Paiet 7 gari gadi, līdz kāmēr beidzot

mīlestība un draudziba starp George Zand'i un Šopenu galigi
irst un viņi izšķīrās.

Sekodams savas skolnieces Jane Stirling ielūgumam, Šo-

pens brauca uz Londonu, domādams tur atrast mieru. Aiz-

braucot viņš dod koncertu saviem draugiem, kuri viņu dzird

pēdējo reiz.

Anglija ar savu vēso uu atturigo sabiedrību nesaprata

viņu, lai gan labprāt klausijās vinu kā mākslinieku izpildītāju.
Drū nais gara stāvoklis neatstāja Šopenu. 1849. gada sākumā

viņš atgriezās savā mīļotā Parizē. Veselības stāvoklis palika
jo bēdīgāks. Viņš pats juta, ka tuvojās kaut kam nezināmam

Viņa draugi, Delacroix, grāfiene Čartorisska, Jenny Luad,

grafs un grāfiene Potocki, Pievels v. c. viņu rūpigi kopa un

apmeklēja ik dienas. Naktī uz 17. oktobri klusi un mierigi
Šopens beidza dzīvot. 30. oktobri viņu apglabāja Pērc Sa-

chaise kapsētā. Pie apbēdišanas spēlēja viņa sēru maršu un

Muzikas Nedēļa JV? 26 27416



vina mīļo Mocarta rekviemu. lelaižot zārku kapā līdzi ielaida

vāzi ar dzimtenes zem'\ kuru viņi bija paņēmuši līdz atstājot
Poliju. Sakarā ar Šopena vēlēšanos viņa sirds ir apglabāta
Varšavas Sv. Krusta baznicā

Pieminekļi ir atklāti Parizē, Krakovā, Zelazove Vojā.*)
Par Šopenu ir ari lieli rakstiski pieminekļi, kuri rāda

viņa būtību, personību darbus vispilnīgākā apgaismojumā Pla-

šākā šāda pieminekļa, kā mākslas darba autors ir Fr. Lists. Viņš,
kurš Šopenu saprata un vispilnigāki izpildīja viņa darbus, savā

grāmatā «Frederick Chopin» rāda mums viņu, kā cilvēku un

kā mākslinieku Kas grib Šopenu pazīt, lai griežās pie Lista

orģinal meistardarba.

Gribētos vēl teikt dažus vārdus par Šopena darbiem.

Viņi pieder pie skaistākiem ziediem, kas pēc klasikā laikmeta

mūzikā vispār ir radīti 65 op. ir izdoti komponistam dzīvojot,
66 —74 pēc viņa nāves.

Pavisam ir publicēti klavierēm : 2 koncerti, 3 sonātes,

4 balādes, 19 noktirnes, 4 skerco, fantāzija f-moll, 13 polonēzes,
54 mazurkas, 14 valči 25 prelides, 27 etides, eksprompti, čello

sonātes un kamermūzikas trio v. c.

Starp citām viņa mūzas īpatnībām atzīmējamas arī harmo-

nija, paplašināta ar jo daļu hronnatiku un enharmoniskām

gleznām, kā arī pērļaini vijīgu melodisko ornamentu.

Šopens ir ievērojams ari kā klavieru spēles pedagogs.
Šinī nozarē viņš izcēlis jaunus principus aplikaturā (pirkstu
pielietošanā), piesitienā un pedāļa pielietošanā, dodot ar to

iespēju sasniegt skanas daiļumu un maigumu.

�) S
g navembra sākami, sakarfi ar šopeaa svlnlbim Variavā tika nt-

klāts grandiozs jubilejas piemineklis bronzā, Lacienki parkā Latvija caur savu

prieklstāvi prof. J Vītolu sūtīja liuru vanagu ai uzrakstu: „Ģenijam Fredeii-

kam Chopih Latvju tauta
"
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Ko Šaļapins stāsta par sevi.

IV.

«Kādā sesonas pēdēji dienā man sarīkoja benefici par to,

ka es «lietai vairāk pakalpojis, nekā no manis gaidīts», kā iz-

teicās trupas vadītājs. Es sagatavoju reizē divas operas: «Pa-

jacus» un visu «Faustu». Es biju izturīgs kā kamielis un va-

rēju dziedāt caurām dienām. Par šo dziedāšanas kaislību mani

pat no dzīvokļiem dzina ārā

Bet benefices priekšvakarā nomira Tiflisas komendants ģe-
nerāls Ernsts, cilvēks ļoti lidzīgs cilvēka skeletam. Bija viņš

neticami vājš, kaulains. Seja, kā zeme, acis nedzīvas.

Stāstija, kad viņš sācis rāt sievu, pēdējā sēdusēs pie kla-

vierēm un spēlējusi himnu, pēc kam ģenerāls tūliņ stājies
«frontē».

Kad es dziedāju Greminu, Ernsts kādreiz prasijis:
— Kas šis jaunais cilvēks?

Viņam atbildēja.

Hm
. . .

m.
. . dīvaini! Es domāju, ka viņš no ģene-

rāļu ģimenes Viņš ļoti labi tēlo ģenerāli.
Tad viņš mani apmeklēja aiz kulisēm, palielija, bet pa-

teica, ka kostīms nav pilnīgs — trūkst nepieciešamo ordeņu.

— Un nekam nederīgi cimdi ! Kad jūs vēlreiz dziedāsiet

ģenerāli Greminu, es došu jums ordeņus un cimdus!

Un tiešam, nākošā reizē viņš ieradās teātrī labu laiku

pirms izrādes sākuma, lika man apģērbt kostimu un bakstīdams

pirkstu man vēderā, krūtīs, plecos, sāka komandēt:

— Frontē! Pusi uz la-bo! Apkārt grie-zties!
Es griezos, maršēju, centos stāvēt taisni un izpelnījos ģe-

nerāļa atzinību Piespraudis ordeņus man pie krūtīm viņš ap*

jucis piebilda :

— Klausāties, Šaļapin, jūs torrēr man vēlāk ordeņus
atdodiet!
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— Protams, jūsu augstdzimtība!
Vēl vairāk apjucis, ģenerāls paskaidroja:
— Te bija viens — ari bass. Es iedevu tam ordeņus,

bet viņš tos, ziniet .
.

tā, nodzēra vai, velns vinu parauj!

Ziniet, neatdeva
.

. .

Un tā, lūk, šis savādnieks nomira taisni manas benefices

priekšvakarā; es sabijos, iedomādamies, ka izrādi atcels. Bet

neatcēla. Izrāde guva lielus panākumus. Publikas bij daudz.

Mani apbalvoja ar zelta pulksteni, sudraba kausu, bez tam es

saņēmu 300 rubļus no ienākuma.

Sesonai izbeidzoties Šaļapins brauc meklēt laimi Maskavā.

No turienes nokļūst Peterpili Un lūk, viņš —uz nopietnas

skatuves, — operu sabiedrībā, kura uzstājās Panajeva teātrī.

Tā tad sākās jauna, visai svarīga nodaļa dziedoņa biogrāfijā.
Interesanti iepazīties ar toreizējo Šaļapina «portreju». Viņš

pats sevi apraksta lūk kā:

«Es bieži uzstājos studentu koncertos un labdarības va-

karos. Kādreiz pēc manis atbrauca V. J. Kačalovs (arī ridze-

niekīem pazīstamais Maskavas Dailes teātra premjers no viņa

viesizrādēm 1922. g. — Be.), tanī laikā vēl students un va-

kara administrators. Viņš atbrauca karietē. Tas man sevišķi

patika. Līdz tam es redzēju, ka karietēs pabraukājās tikai

dižciltīgas dāmas un arķijereji. Un tagad, kā jums patīk? —

es pats braucu karietē!

Ai, cik es biju tad jauns un, teikšu atklāti, jauks savā

naivitātē ! V. J. Kačalovs kautko man stāstīja, kaut ko jautāja,

bet es tam atbildēju nesakarīgi, skatīdamies logos un atcerēda-

mies bērnību, Kazaņu, nakti», kuras izgulēju ekipāžās, kad

strādāju pie ādmiņa Arī šai karietē patīkami smaržoja ādas

un kāds sevišķs audums.

Es biju bezgala provinciāls un neveikls. V. V. Andre-

jevs (pazīstamais balalaikists Be.) sirdīgi un ar lielu prasmi

centās mani pārradīt; pierunāja apgriest garos «dziedātāju»

matus (domāti krievu koristi pareizticīgās baznīcās, tā saucamie

«pievčije», kuri raksturīgi ar saviem gariem matiem. — Be ),

iemācīja pieklājīgi ģērbties un visādi par mani rūpējās. Tas

bija nepieciešami, jo ar mani notika dažādi kuriozi. Tā. pie-

mēram, uzaicināja mani kādā ļoti kundziskā mājā uz teju. Es

uzstiepu sev Usatova fraku, spīdoši notīrīju smērzābakus un

braši ierados viesistabā. Man līdzās nosēdās tādas ļoti jautras
un jocīgas jaunkundzes, bet es biju nejēdzīgi kautrs. Piepeši

jūtu, ka kāds zem galda metodiski un maigi piespiež manu
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kāju. No biedru nostāstiem es jau zināju, ko nozīmē šie ap-

slēptie glāsti, un no priekiem, aiz lepnuma tūliņ uz vietas a z-

rijos ar tēju.

— Kungs Dievs, — domāju, — kura tad no jaunkundzēm
spiež manu kāju ?

Protams, es neuzdroš;nājos kāju pakustināt un man brie-

smīgi gribējās ieskatīties galda apakšā. Beidzot, neizturējis
saldi — mocošo kairinājumu, es paziņoju, ka man nekavējoties
jāaiziet, uzlēcu no galda, sāku atsveicināties un piepēši redzu

viens zābaks man apžilbinoši spid, bet otrs rūsains un slapjš.
Tai pašā laika no galda apakšas laizīdamies izlien lie's suns;

purns viņam non.ūrē s zābaku smērē, mēle netīra Manu vil-

šanos es centos noklusēt smiedamies, kā ārprātīgs, soļojot pa
ielu dažādu krāsu zābakos.

Andrejevs teica man, ka uz tēju neiet frakās un ka fraka

prasa lakādas kurpes.

Peterpili Šaļapins, liekā?, pirmo reizi dziļi pārdomā artis'a

aicinājumus un atbildību, pirmo reizi tas sev nopietii jautā,
kādiem būt vina pienākumiem pret mākslu, pirmo reizi viņā

pamostās «svētā neapmierinātība» ar sevi. lerosmi šai pašno-
dziļināšanai un garīgai augšanai sniedza debijas uz Marijas
teātra skatuves, par kurām Šaļapins pastāsta sekošo:

«Galvenais režisors man uzprasija, vai es zinu Ruslanu

un paskaidroja man, ka šīs manas lomas izpildījumam direk-

cija piegriezīšot jo sevišķu vērību Es tanī laikā jau slimoju
ar pašpaļāvību,, kura, liekās, piemīt visiem jauniem artistiem.

Es biju jau izjutis sekmes Panajeva teātrī, labdarības koncertos,
saņēmis no cienītajam puķes, biēži dzirdēju aiz sevis savu

vārdu, izteiktu sevišķos viļinošos čukstos. Draugu uzslavas,
avižu recenzijas, — viss tas kopā ņemot sagrozīja man galvu
un es jau sevi iedomāto; par izcilus artistu.

Zinādams, cik ātri es varu lomas iemācīties, es režisoram

pateicu, ka trijās nedēļās es varu izmācīties re vienu, bet ja

vajag divus Ruslanus.

— Mācaties, — pavēlēja viņš.

Es tūliņ, sameklēju akompaniatoru un uz ātru roku trīs

nedēļās itkā partiju izmācījos. Bet lūk, pienāca izrādes diena.
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Diriģēja Napravņiks. Uzposos krievu varoņa tērpā, uzmaucu

«jērenīcu», pielipināju sārmainu bārždeli un izgāju uz skatuvi.

Pie pirmās notēs es sajutu, ka dziedu slikti un esmu ļoti līdzīgs
tiem tauta* vadoņiem — varoņiem, kuri augstos svētkos tirgoņu
namos dejo kadrili un lansjē. To uztvēris, es apjuku un, lai

gan cītīgi mētāju rokas, taisiju šausmīgas grimāses, tas man ne-

līdzēja. Diriģents pie pults ari savilka briesmīgu seju un šņāca

uz mani: «Sš!» Man noteica jaunas repeticijas un lika Ruslanu

dziedāt vēlreiz. Es dziedāju drusku labāk, bet, pārdzīvojot
vārnas bailes šaujamā ieroča stobia priekšā, iekšēji drebēju.
Sirds man pamira; man nepietika elpas.

Debijas izbeidzās. Mani atstāja dienestā un uzticēja
daudz lomu Vasaru kopā ar, vienos gados ar mani esošo,

Marijas teātra čelistu Volfu Izraēlu pavadīju Pavlovskā, katru

dienu aizstaigādams pie Taskina, teicāma muziķa un akompa-

niatora, labsirdīga kolēģa, mācīdamies ar viņu manas paitijas.

Dzīvoju klusi, staigāju parkā, zvejoju zivis un pārdomāju, kā

vajag spēlēt tādu jeb citu lomu.

Mani draugi un paziņas vienprātīs man teica :

— Jums vajag strādāt! Balss jums nav slikta, bet jūs

par maz strādājiet!

Es ne sevišķi skaidri sapratu, ko tas nozīmē — strādāt»

Es domāju, ka man vajag dziedāt vokalizes, eksersisus Es to

darīju. Un tomēr dzirdēju :

— Jums vajag strādāt f

Bet neviens man nevarēja saprātīgi izskaidrot, kas un kā

man jāstrādā.
lesākās sesona, bet ari te «strādāt» man neiznāca.

Kāpēc ? — nākošo reizi, kad arī pabeigsim raksturīgāko
izvilkumu virkni no lielā dziedoņa un mākslinieka dzīves stāsta.

Be-.
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Muzikalā dzīve Latvijā.

K. Petrauska viesizrādes. Divi pēdējās premjeras
Nacionālā operā.

Kipras Petrauskas šoruden bij pirmais viesis-

dziedonis mūsu operā. Viņš dziedāja novembra pirmajās die-

nās operās : «Rigoletto» (hercogu), «Karmena» (Chozē) un

«Traviata» (Alfrēdu). Ja ari turpmāk paredzētie viesi būs sa-

vos sniegumos līdzvērtīgi mūsu mīļajam lietuvju viesim, tad no

ta iegūs visi - direkcija, publika, mākslinieku saime Tikai

uz priekšu jāraugās, lai pirm'dajig j mākslinieku part-

neres nenāk tik negativi spēki, kāda piem. bij E. Ņezva-
nova (Violettas lomā) Petrauska pēdējā viesizrādē («Traviatā»).

Dziedātāja detonēja, bieži grēkoja pret ritmu — lietas, kuras

ne labprāt piedod pat mākslas audzēkņiem, reiz jau tie vispār

stājas atklātības priekšā.

Mūsu operas sezonas trešais jaunuzvedums — Masne

opera «Verters» nav pieskaitāms laimīgākajiem. Kaut ari

Masnē muziķa nav no dziļajām, tomēr patikt viņa var — ar

savu labskanību, vieglumu un rotaļigumu tā ausij tīkama. Šo

operu varētu ar patiku klausīties, ja abas centrālās figūras —

Verters (Vētra) un Šarlote (Re ba ne L iberte) sniegtu

izjustākus, pārliecinātākus tēlojumus

Toties pēdējā novitāte mūsu operā - Glazunova balets

«Raimonda» — varēja patiesi iepriecināt ikvienu muzikas

draugu. Bet sevišķi — baletomanus Gluži nemanot, tepat

mūsu acu priekšā, samērā īsā laikā no Fjodorovas vadītās ba-

leta studijas izaugusi visai respektejema baleta vienība, kurā
vairāki daudzsološi spēki. Visi kopā, ar savu skolotāju Fjo do-

rovu centrā, tie rada skaistu ansambli. Dekoratīvais ietērps
šoreiz īsti bagāts un šinī nozīmē izrāde lika atcerēties, vilkt

paralēles ar kādreiz slaveno Krievijas ķeizarisko baletu. Or-

ķestri pārsteidzoši labi šoreiz vadīja T. Reit c r s, uzmanīgi

izsekojot dejotāju ikvienam solim, tanī pat laikā ar mīlestību

risino
t

Glazunova dziļu domu un siltu jūtu apdvestās muzikas

pērļu virknss. L- B.
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Valsts darbinieku biediības koncerts š. g. 20. novembri.
Labi disciplinētais, nelielais jaukts koris, pazīstamā sabiedriskā

darbinieka Gustava Klaustina vadībā, atskaņoja veselu rindu

dziesmu, kurās koris parādīja savas veiksmes un dziesmu prieku.
Labi izskanēja un klausītāju ievērību ieguva A Kalniņa «Šūpļu
dziesma» un «Staburaga un Saules meitiņa», kā sr\ P. Jurjana
«Ai ciemiņi» un «Ozoliti zemzarīti».

Studentu biedrības «Dziesmu Vara" koncertā Māra?

baznīcā, tika atskaņotas vairākas jaunas dziesmas. Koris kom-

ponista Alfr. Kalniņa vadībā labi seko kā savam vadonim, tā

arī dziesmās ieskaņotam saturam. Ar parasto mākslinieka mci

staribu Kalniņš izpildija ari ērģelgabalus.

Antons Ķiploks nāca klajā ar apsveicamu pasākumu, sa-

rīkot koncertu, veltītu vienīgi tautas dziesmām. Jaunā dziedoņa
repertuāra izvēle bij uzskatama par izdevīgu un piemērotu vina

spējām. Labu ie-paidu atstāja ar gaumi izpildītās un sarindo-

tās šūpļa, jaunēkļi-, darba un citas dažāda satura dziesmas.

Laumas Reinholdes klavieru koncerts pierādīja, ka mūsu

redzamāko mākhinieku pianistu saime pavairojās.
Tiko nobeigu>i konzervatoriju, Reinholde nāk klajā ar

vērtīgu un plašu programu, parādīdama izpildījumā ievērības

cienīgas īpašības, kas spēj nodrošināt viņas mākslinieciskās

sekmes. Klausītāji uzņēma jauno mākslinieci ar lielu atsaucību,

pasniedzot puķu kurvjus un dažas c'tas atzinības balvas. MA.

Latviešu Muziķis Biedrības Jelgavas nodaļa sarīkoja
Amatnieku biedrībā sava zimfoniskā orķestra atklāšanas svēt

kus. Svētkus atklāja biedrības priekšnieks Miezers, uzaicinā-

dams sabiedrību nākt palīgā ar savu līdzjūtību. Jauno orķestri

apsveica Latvijas Muziķu Biedrības priekšstāvis, dziedāšanas

biedrība «Lira», Zemgales Kulturveicināšanas biedrība, Latvju
Komponistu biedrība, Jelgavas Latviešu biedrība, Raiņa klubs,

«Jaunais Zemgal etis» un «Rījjas Zinas». Orķestrī pašreiz

ietilpst ap 36 muziķi, kapelmeistara J. Reinholda vadībā. Kon-

certa programā bij sastādīta no mūsu, kā ari cittautiešu redza

mākiem skaņdarbiem, kurus jaunais orķestris izpildija pietie-
koši korekti. Koncertu vēl kuplināja čellists A Vīksna un pa-
zīstamā dziedātāja E Zebranskas jkdze. Akords.

«Križkovskij'a» Prāgas vīru 1 oris Nacionālā operā snie-

dza katram sajūtamu mākslas baudu.

Kori dziedātāji izglītotām balsīm — sevišķi basi, tenori
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diopozona augstākos toņus dzied tikai falcētā, kurš iemīļots

ari no citām tautām un caur īpašu skolu izkopts ienes lielu

skaidrību intonācijā, kā arī atvieglo dziedātāju, bet citādi no-

māc vokālās muzikas garu. Techniskā puse korim, viscaur,

spīdoša. Visskaistāki izskan viņa pianissimo. Čeku
-Siovaku

vokālā muziķa ir īpatnēja un diezgan valdzinoša. Interesantas

ir viņu tautas dziesmas, kurās diezgan daudz ungāru čigānu
muzikas elementu. Kora diriģents pieskaitāms pirmās šķiras

māksliniekiem. J. Poruks

Preses apskats.

Kā Šaļap nu tikko nepadz na no ķe zariskās operas.
Maskavas «valsts» izdevniecība izdod bj. ķeizariskā teātra di-

rektora V. Teļakovska memuārus. Šais piezīmēs starp citu

atrodam kādu interesantu epizodi, kura attiecās uz Šaļapinu.
Kādā vakarā Š. dziedājis Maskavas ķeizariskajā operā Publika

applaudejusi ļoti un bez mitēšanās prasījusi piedevas.
No galerijas prasijuši «Dubinušku». Šaļapins teicis pablikai:
«Kun*i! «Dubinuška» ir kora dziesma. Es to tikai tad varu

dziedāt, ja publika, dzied līdz!» Šos vārdus vaiņagoja jaunas

applausu vētras. Šaļapins dziedāja «Dubinušku» un vairums

publikas dziedāja līdz refrēnu. Galmam tuvu stāvošās peiso

nas pazuda no savām ložām un aristokrātija vispāri bij sašutusi

par Š nekaunību un pārdrošibu G£dijums tika pažinols galma
ministrim Frederiks*m, un tika stāstīts, ka Nikolajs 2. izteicis

savu sašutumu un prasīji», kaj,ēc Šaļapins nav tūliņ aizdzīts.

Teātra direktors tomēr lika Frederiksam izraudzīties vienu no

divām iespējamībām : Šaļapinu paturēt, vai līdz ar to ļaut aiziet

ari viņam — teātra direk oram. Viņi pask; ilioja pie tam, ka

S. aiziešana sacels ārkārtīgi lielu brēku. Revolucionāri priecā-

sies par jaunu «biedri». Cietumā Šaļapinu sēdināt nevar, tas

saceltu protestu nevien Krievijā, bet ari ārzemēs. Dziedāšanu

a'zliegt viņam arī nevar. Un ja viņu izdzīs no galvas pilsētas

operas, tad katrā ziņā viņš aizies uz provinci un «per spīti»

turpinās dziedfct «Dubinušku». — Atliks valdibai tikai slēgt
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vienu koncerta lokālu pēc otra
...

Uz baronu Frederiksu sie

iebildumi atstāja dziļu iespaidu, un Šaļapinam tādā kārtā tika

piedots. (Rigas Ziņas).

No Baltijas-Amerikas linijas tvaikoņa «Lituania» or

kestrantiem komponistu biedrībai, caur Kanepa kungu iemak-

sāti Ls 75. , par kuru zumu paredzēts uzlikt uz nel. B. Valles

kapa piemiņas plāksni

Redakcijai piesūtīti:
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Kopdarbība Ne 10 Stāsti Ne 6. Sieviete Ne 10 Latvija?

Jaunatne.
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Dievs svētī Latviju.*)
iVīru korim.)

BAUMANU KĀRLA

•) šādā aranžējums izpildīja latvju himnu Čechoslovaku Križkovikija viru

koris savā i. g. 6. nov- koncertā Nacionāli operā



J. Lukstina un b-dru grāmatu un nosu spiestuve, Rigā, Lāčplēša ielā Ņ







J. Lokatipi ob b-dri grāmatu un noiu ipieituve, Rigā, Lāčplēla ielā 24. Tāļr. 59 48

WIEGNERU ERNESTA

j FONOLOĢIJAS INSTITŪTS

m Institūti izglīto muzikālu Lēmu dārzu vaditājus, muz. un dzieL sko'otfjas
B8 un fonologijts priekimetu pasniedzējas. Mācības priekšmeti: maz. dzirdes

jf attīstība pēc Wiegnera metodes, klavieres, dziedāšana, vijole, maz. teorija,

Sj psichologija, estētika aa muzikas vēsture. No jauca pieaicināti pirmkla-
-3 sigi mlclbas spēki klavieru, daiļdziedāšanas un muzikas teorijas klasēs.
I

Pie institūta priekšzīmīgs muzikāls bērnu dārza.

■ lestāties var katri laiki. Pieņem ikdienas no pulkst. 12—2 un no 5—6,

Stabu iela 20, dz. 1.

Brlvmākslinieces pianistes

N. Kārkliņ mūzikas kursi.

I Fasniedz: klavieru spēlēšanu, ti grupās, ki ari atsevišķi, muzikas

1 terriju, harmoniju, kontrapunktu, enciklopēdiju, instrumentāciju, mūzikas

vēsturi, estētiku, kora vadīšanu.

Brīvmākslinieks Pēterpils un Maskavas operu dziedātājs

Ifil/ahc P"n-: SOLODZIEDASanu,
i OC?rXCILJO r\ai fVMMO [,

a
i
M nostādīšanu, dslaOM

ļ un operu repertuāra izstrādāšanu. Adr. Tērfcatas islā £0, dz. 7.

Pieņem darbdienās no pīkst. 12—14 un 15—17. Tāļrunis 72-20.

er^jes^t a klavierspēlēs
un abzolutās dzirdes attīstības pamatkurss 4 burtnīcās.

Iznākuša 1 buituica X- Reinholda ncšu izdevniecībā, Rīgā, Erlvibes

bulv. I. — Maksi Ls 2.40.

N. 8. Par So izdevumu mūsu ievērojamākais klavieru pedagogs
prof. L. Bfitlņš dod līdu atsauksmi: «Starp jaunām klavierskolim

Wtegnera darbs ieņem jo levērojamu vietu un to patievi var nosaukt

par jaunu darbu. ŠT pirmā burtnica sniedz apbrīnojami
daudz materiālus un paskaidrojumus pasniegšanas zinā.
Gaid-sim turpmāko burtnicu iznākšanu, pēc kam būs iespējams par šo

darbu visumā dot galīgu spriedumu».

Tāpat art dabūjama pie X Reinholda WIEGNERU ERNESTA
„PirkStU ģimnastlka" klavierēm. Cena Ls 1.20.
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