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Jelgavai «uzbrūk» skudras, klaunvaboles un odi!
26. maijs, 2013

Ritma Gaidamoviča
600 dejotāji uz viena laukuma, krāšņi tērpi, skaists stāts par skudru dzīvi dejā –
tās ir dažas iezīmes, kas raksturo mūsdienu deju izrādi «Skudras nepadodas»,
kas šodien Zemgales Olimpiskajā centrā (ZOC) piedzīvoja pirmizrādi. Ja vēlies
redzēt 40 metrus augstu skudru pūzni un rosību tajā, organizatori ziņo, ka vēl ir
palikušas brīvas vietas uz pirmdienas, 27. maija, vakara izrādi pulksten 19.
ZOC šodien un arī rīt būs pārņēmuši gliemeži, mārītes, vaboles, mušas, puķes, odi,
kāpuriņi, tārpi, skudru oliņas, klaunvaboles, zirnekļi un daudz, daudz skudru. Viņi visi
Jelgavas Pilsētas svētkos apvienojušies mazliet citādākā mūsdienu deju izrādē
«Skudras nepadodas» un skatītājiem šodien izstāstīja stāstu par kādu skudrulēnu
Ferdu, kura pazaudēja savu skudru pūzni. Viņai palīgā nāca kukaiņi, citas skudras, un
kopīgiem spēkiem uzcēla jaunu pūzni, kurā dzīvo jaukās skudru māmiņas, mazās
skudriņas, kāpuriņi un jaunās oliņas.
Jāteic, ka skatītāji šo stāstu dejā uzņēma ar lielām ovācijām, atzinīgi novērtējot gan
krāšņos tērpus, gan horeogrāfu izdomu, gan bērnu un jauniešu ieguldīto darbu. Mēs
taču visi zinām, ka bez smaga darba nevar baudīt augļus. Arī šī uzveduma dalībnieki
ieguldījuši daudz pūļu, lai šodien sagādātu svētkus jelgavniekiem. Viņi paši saka:
«Negāja viegli, taču rezultāts ir!»
«Pati neesmu lasījusi šo stāstu «Skudras nepadodas», tāpēc nezinu kā īsti ir jābūt, taču
man ļoti patika kā to izstāstīja dejotāji. Jaukākais ir tas, ka šajā projektā iesaistīti tik
daudz dalībnieku. Malači, apbrīnas vērts uzvedums,» atzīst rīdziniece Ilze Plūme,
kuru uz Jelgavu bija uzaicinājusi izrādes kostīmu līdzautore Daiga Latkovska.
«Paldies kolektīvu vadītājiem un dalībniekiem par tik skaistu koncertu. Brīnišķīgs
stāsts, skaisti tērpi, pie tā noteikti vecāki arī daudz strādājuši. Patiešām bija prieks un
lepnums skatīties. Mani mazbērni vēl nav tik lieli, taču es ļoti gribētu, lai viņi dejotu
kādā no šiem kolektīviem,» tā skatītāja jelgavniece Zenta Olehnoviča.

Jāteic, ka skatītāju rindas pildīja ne tikai jelgavnieki, bet arī pilsētas viesi un
atbalstītāji no citām pilsētām. Tostarp Ilze Brante no Ogres. «Vadītājiem kaut ko tādu
saorganizēt noteikti ir liela atbildība. Liels paldies skolotājām pat milzīgo darbu,
paldies bērniem, kuri tik ļoti iejutās šo kukaiņu tēlos. Tās skudras, kāpuriņi, odiņi,
gliemezīši – nu, fantastiski. Uzmanību piesaistīja pilnīgi viss – tērpi, izdoma, deju
soļi, horeogrāfija,» tā I.Brante.
Kopā uz viena laukuma šodien satikās 265 dejotāji no deju studijas «Benefice», 200
no bērnu un jauniešu deju kolektīva «Vēja zirdziņš», 95 dejotāji no deju studijas
«Intriga», desmit dejotāji no Jelgavas 501. jaunsargu vienības, kas iejutās skudru
vergturu ādā, Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra un Jelgavas Jaunā teātra aktieri, kuriem
bija uzticēta zirnekļu loma.
Uzveduma horeogrāfi – Annika Andersone, Inga Ose, Santa Kanceviča, Oļegs
Puzikovs, Anna Pierhuroviča, Alda Skrastiņa, Guna Trukšāne. Scenogrāfiju veidojusi
– Ilze Ungure
Jāpiebilst, ka nākamā izrāde notiks jau šovakar, 26. maijā, pulksten 18, taču uz to
biļetes esot iztirgotas. Vēl brīvas vietas ir palikušas uz rītdienas, 27. maijā, izrādi
pulksten 19. Biļetes nopērkamas pirms koncerta ZOC vestibilā.
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