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PAR    DEJU  IZRĀDI 
ABAS MALAS 



Latvijas 100-gadei veltītā multimediālā deju 
lielizrāde “ABAS MALAS” ir iecerēta kā 
2018. gada 18. novembra svinību centrālais 
pasākums “Arēnā Rīga”, kas ar kustību un 
deju apvienojumā ar multimediālo mākslu, 
mūziku, gaismu un video veidos vienotu, 
plašu auditoriju uzrunājošu un aizraujošu 
uzvedumu, par Latvijas vēstures 
notikumiem valsts neatkarības 100 gadu 
posmā, to atainojot, apvienojot dažādus 
deju žanrus un kustību tās plašākā izpratnē. 

PAR DEJU LIELIZRĀDI 



Katrs vizuālās izteiksmes elements - 
horeogrāfija, scenogrāfija, gaismu režija, 
TV kameru darbs un projekcija - ir veidots 
kā vienots veselums. 
Telpiskas ilūzijas radīšana, dejas 
papildinājums ar tematiskām lielizmēra 
video projekcijām ir tikai daži no 
elementiem, kas paceļ izrādes skatītāja 
piedzīvojumu citā līmenī. 

PAR DEJU LIELIZRĀDI 



Tā nav vēstures stunda, bet  personīgs 
pārdzīvojums un iespēja  būt par 
nozīmīgu daļu no  lielizrādes “Abas 
Malas”, esot arī  skatītājam. 

PAR DEJU LIELIZRĀDI 



Tas ir simts gadus sens stāsts par  
mums pašiem – Latvijas cilvēkiem -  un 
mūsu zemi, kuras dzīslās plūst  laika 
upe Daugava, ko uz īpaši  radītas 2000 
kvadrātmetru lielas  mākslas projekciju 
skatuves izdejos  ap 450 baleta, 
laikmetīgās un  tautas deju dejotāji. 

PAR DEJU LIELIZRĀDI 



MĀKSLAS  
TEHNOLOĢIJAS 



Lai sniegtu skatītājiem pilnasinīgu un nebijušu pārdzīvojumu, izrādes  
vajadzībām tiek radīta īpaša 360 grādu ekspozīcijas skatuve. 

MĀKSLAS TEHNOLOĢIJAS 



Stāstā notiekošais tiek paspilgtināts ar gandrīz 2000 kvadrātmetru  

lielu, telpisku projekciju, kura mainās līdzi dejotāju kustībām un  

lielizrādes attīstībai, radot vēsturiskajam notikumam atbilstošu  

noskaņu un scenogrāfiju. 

MĀKSLAS TEHNOLOĢIJAS 



MĀKSLAS TEHNOLOĢIJAS MĀKSLAS TEHNOLOĢIJAS 



STĀSTS PIRMS  
NOTIKUMA 



Uz Latvijas stāstu mēs raugāmies caur ļoti personīgu prizmu. Līdz  projekta 
kulminācijai Arēnā Rīga tiek veidota "Abas Malas" Cilvēkstāstu  sērija, meklējot 
Latvijas iedzīvotājus un to spilgtākās atmiņas par kādu no  valsts desmitgadēm, 

piefiksējot tās video formātā. 

KOMUNIKĀCIJA 



Šis ir unikāls, līdz šim Latvijā nepieredzēts projekts. 

Lai parādītu tā tapšnu, sociālo tīklu, informatīvā atbalstītāja TVNET un citu 
partneru palīdzību  mēs skatītājam ļaujam piedzīvot lielizrādes rašanās brīnumu 

soli pa solim, ko var skatīt arī abasmala.lv. 

KOMUNIKĀCIJA 



KOMANDA 



KOMANDA 

Režisors, mākslinieciskais vadītājs, libreta autors – Juris Jonelis 

Režisors, projekciju, vizuālā video materiāla režisors, libreta autors – Roberts Rubīns 

  

Režisora, mākslinieciskā vadītāja asistente – Kristīne Freiberga 

Scenogrāfs - Didzis Jaunzems 

Libreta autore – Rasa Bugavičute – Pēce 

Komponisti, mūzika – Andris Sējāns, Reinis Sējāns 

Horeogrāfija – Dace Adviljone (tautas dejas), Liene Grava (laikmetīgā deja, mūsdienu deja), Raimonds Martinovs (balets, 

modernās, sporta dejas) 

Horeogrāfu asistenti – Gints Baumanis (tautas dejas), Reinis Rešetins (laikmetīgā deja, mūsdienu deja), Andris Pudāns 

(balets, modernās, sporta dejas) 

Multimediju mākslinieks – Māris Kalve 

Tērpu māksliniece – Jolanda Rimkute 

Tērpu mākslinieces asistente – Ilze Kaša 

Gaismu mākslinieks – Normunds Bļasāns 

3D animators – Dmitrijs Volkovs 

3D animators, mappinga inženieris – Vilis Bērziņš 

Literārie, mūzikas konsultanti – Raimonds Briedis, Orests Silabriedis 

 

Producente – Daiga Livčāne 

Producentes asistente – Monta Brūvere 

Radošā mārketinga komunikācija – Kaspars Eglītis 

Sabiedriskās attiecības – Gunta Kursiša 

Mārketings, sabiedriskās attiecības – Lelde Kristiāna Vozņesenska 

Vizuālo materiālu māksliniece – Inese Vēriņa - Lubiņa 

  



PALDIES 


