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Jelgavas dejotāji ZOC uz trim dienām pārvērtīs par
skudru pūzni
18. maijs, 2013

Ritma Gaidamoviča
Vai esi redzējis 40 metrus augstu skudru pūzni? Ko skudras dara tajā un kāda ir
šo mazo kukaiņu ikdiena? – to visu varēsi izpētīt Jelgavas Pilsētas svētkos, ja 26.
maijā pulksten 14 un 18 vai 27. maijā pulksten 19 aiziesi uz mazliet citādāku
mūsdienu deju izrādi «Skudras nepadodas» Zemgales Olimpiskajā centrā. 600
Jelgavas kolektīvu dejotāji, jaunsargi un aktieri jau vairākas nedēļas nodevušies
cītīgam mēģinājumu procesam, lai Pilsētas svētkos Jelgavā izveidotu savu milzu
skudru pūzni.
Uzveduma «Skudras nepadodas» režisore Annika Andersone atzīst, ka Jelgavā
gaidāmi lieli notikumi, ir tapusi neparasta izrāde «Skudras nepadodas», kurā iesaistīti
600 cilvēki – dejotāji no «Intrigas», «Benefices», «Vēja zirdziņa», jaunsargi un aktieri
no diviem teātriem – Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra un Jelgavas Jaunā teātra.
«Rādīsim krāšņus tērpus, notikumus skudru pūznī, un īstenu skudru ikdienu – no
oliņām līdz kāpuriņiem un skudrai. Taču ne vienmēr līdz tai labākajai – reizēm slinkā
skudra, reizēm auklīte, reizēm māmiņa, reizēm darba skudra piedzimst,» tā
A.Andersone.
Lieluzvedums notiks Zemgales Olimpiskā centra zālē. Organizatori stāsta, ka tā
tapšanā palīgos ņemti dažādi multimediāli risinājumi, gaismas, lai paspilgtinātu
emocionālās sajūtas un dotu skatītājiem iespēju justies kā īstā skudru pūznī. «Šis
patiešām būs aizraujošs stāsts par skudru dzīvi, kurā savienosies mūsdienu, modernā,
šova un disko deja, akrobātikas elementi,» tā organizatori. Īpaši šim notikumam tiek
pat pārveidota ZOC zāle, kas pāraugs par četrdesmit metrus augstu milzu skudru
pūzni. Piedalās dejotāji no trim līdz pat 40 gadiem. Jāpiebilst, ka «Skudras
nepadodas» tapušas pēc Ondržeja Sekora stāsta motīviem ar šo pašu nosaukumu.

«Un, ja nu reiz skudras sacelsies...!? Tad eži iekaros galaktiku,» aicinot uz izrādi, saka
režisore A.Andersone,
Biļetes uz mūsdienu deju izrādi pieejamas Jelgavas kultūras nama kasē. Cena – Ls 3,
2. 26. maijā izrāde notiks pulksten 14 un 18, 27. maijā – pulksten 19.
Foto un video: no organizatoru arhīva

