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Mūzika

Pingpongs ar Mocartu poļu gaumē
Aija Kaukule

Līdzīgu viņiem kanonizētajā klasiskās mūzikas pasaulē tikpat kā nav – poļu mūziķu kvartetu "MozART Group" no Varšavas dēvē par
klasiskās mūzikas kabarē jokdariem vai komediantiem. Viņi prot spēlēt Elvisu Presliju uz gaisa balona un Ravēlu ar pingponga
bumbiņu, turklāt lieliski pārvalda klasiska stīgu kvarteta ieročus no čella līdz vijolei. 16. maijā virtuozie jokdari pirmoreiz viesosies
Rīgā, Kongresu namā.  Izpelnīdamies krāsainus epitetus no kritikas – "Varšavas dullais kvartets", "Mūzika ar pistolēm un Pāna
stabulēm" vai "Klasika frivolā mērcē", viņi – divas vijoles, alts un čells jeb Filips Jašlars, Mihails Ščikorskis, Pāvels Kovaļuks un
Boļeks Blaščiks – likuši lietā labu devu iztēles un parādījuši klasiku visai neparastā veidā. Vienā kokteilī tiek maisīts Mocarts, Ravēls,
Bēthovens, popmūzika, baroks, roks, džezs un tautas melodijas, kam pievienota pantomīma un horeogrāfija pašu mūziķu
izpildījumā, smalkākai publikai liekot saraukt uzacis, citiem – brīnīties, bet citiem – sajūsmināties un skaļi smieties.
"Mēs pastāvam par spīti lielo koncertzāļu formālajai nosvērtībai, par spīti klasiskā mūziķa dzīves garlaicībai, par spīti klasiskās
mūzikas mīļotāju fanātismam, par spīti roka, repa vai popa faniem, kas baidās no klasiskās mūzikas. Pret mūsu mūzu mēs
izturamies ar humora pilnu ironiju un esam pārliecināti, ka viņai nekas nav iebilstams," sevi raksturo mūziķi.
Patiesībā viņi ieguvuši labāko muzikālo izglītību Varšavas un Lodzas mūzikas augstskolās, taču savu muzikālo ceļu izlēmuši saistīt ar
mūzikas humorpilno pusi, radot klasikas kabarē, kurā smieklus raisa nevis vārdi, bet instrumentu lietojums un mūzika. Klausoties
viņu "Mazās nakts mūzikas" versiju, var nodomāt, ka Mocarts bijis Tenesijas štata kovboju pilsētiņas Nešvilas iedzīvotājs,
bavārietis, spānis vai arī klezmeru muzikants. Koncerta solopartija var tikt izpildīta arī ar mobilo tālruni, lai arī ierasts, ka koncertos
tam jābūt izslēgtam.
Grupa dibināta Varšavā pirms 15 gadiem un šobrīd ar savām neparastajām un asprātīgajām klasiskās mūzikas interpretācijām
pazīstama daudzviet pasaulē. Par spīti izaicinošajai uzstāšanās manierei, 2010. gada vasarā "MozART Group" saņēma Polijas
Kultūras ministrijas goda apbalvojumu par īpašu ieguldījumu, nesot pasaulē Polijas vārdu, un 15 gadu veiksmīgu darbību.
Kvartets koncertējis Eiropā, ASV, Kanādā un Āzijas valstīs. Starp citu, kvartets uzstājies ar nule Rīgā pabijušo leģendu Bobiju
Makferinu. "MozART Group" bieži aicina uzstāties lielākajās koncertzālēs un festivālos. Ar viņu sniegumu var iepazīties divos 2008.
un 2009. gadā klajā laistos DVD izdevumos, savukārt pērn iznāca viņu labāko priekšnesumu apkopojums DVD "The Best of
MozART Group", kas jau pārdots 100 tūkstošos kopiju.
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