Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde VIENĪBAS NAMS

Vienības nama kafejnīcā
23. septembrī plkst. 18.00
Katrīna Gupalo solo koncertprogrammā
TAURIŅA SAMTAINĀ SMARŽA
Katrīna Gupalo ir viena no neordinārākajām latviešu mūziķēm – spēcīga un sensuāla
balss tembra īpašniece, komponiste, virtuoza pianiste, mūzikas izrāžu veidotāja, producente un
aktrise. Studējusi Rietumu Mūzikas akadēmijā Kalifornijā (ASV) un Londonas Karaliskajā
mūzikas akadēmijā (UK), guvusi atzinību dažādos starptautiskos konkursos, t.sk. Parīzē,
Londonā, Maskavā un ASV. Koncertaģentūras “Aira Laiviņa Artists” dibinātāja un
mākslinieciskā vadītāja. Idejas un režijas autore izrādēs “100 gadi ar Piafu” (2015) un “Pēc
Pusnakts / After Midnight” (2016), kas izskanējušas vairāk nekā 20 koncertzālēs visā Latvijā.
“Pēc Pusnakts / After Midnight” guvusi augstu britu kritikas novērtējumu festivālā “Camden
Fringe” Londonā.
2018. gadā Katrīna kā viesmāksliniece ievadīja britu soulmūzikas dīvas Emeli Sandē
koncertu koncertzālē Palladium, devās pirmajā ASV koncerttūrē, uzstājās festivālā “Laima
Vaikule Rendezvous Jūrmala 2018” Dzintaru koncertzālē, iekļuva Supernova 2018 pusfinālā
ar pašas sacerēto dziesmu “Intoxicating Caramel” un kopā ar grupu “Katrina Gupalo & the
Black Birds” izdeva debijas albumu “Gentle & Done”. 2020. gada nogalē klajā tika laists
dziedātājas otrais albums “7 skumjas zvaigznes”, kas veltīts Imanta Kalniņa mūzikai. Katrīnas
pašas komponētās dziesmas “SVĀRKI?”, “Fredijs vairs nedziedās” un “Agonija”, Raimonda
Paula leģendārā dziesma “Par pēdējo lapu”, kā arī Imanta Kalniņa mūzika Katrīnas
interpretācijā pievērsušas plašu uzmanību medijos un sniegušas lielu klausītāju mīlestību
koncertos. Būdama profesionāla pianiste, Katrīna ar savu balsi klavieru pavadījumā uzbur
krāšņas skaņu gleznas.
Koncertprogrammā “Tauriņa samtainā smarža” izskan Imanta Kalniņa un Katrīnas
pašas radītā mūzika, kas savā veidā mijiedarbojas un sarunājas. Šī saruna ir ļoti personiska,
īpaša un katrā koncertā citādāka.
Imanta Kalniņa mūzika ir tik skaista, neparasta, sirsnīga un piepildīta, ka vienlīdz
spēcīgi iedarbojas uz klausītāju gan grandiozā orķestra skanējumā, gan izpildot to tikai ar
ģitāras vai klavieru pavadījumu. Programmā iekļautas komponista radītās kompozīcijas kino
un teātra izrādēm, dziesmas angļu valodā un daudzas citas, kuru vidū ir klausītāju ļoti iemīļotas,
kā arī ne tik bieži atskaņotas dziesmas. Visas kompozīcijas Katrīna Gupalo izpilda savās
aranžijās balsij un klavierēm, kas veidotas ar lielu pietāti pret komponista oriģinālajām dziesmu
versijām.
Imanta Kalniņa dziesmas Katrīnas Gupalo izpildījumā saņēmušas ne tikai skatītāju, bet
arī paša komponista atzinību.
Biļetes: Vienības nama koncertzāles kasē no 1. septembra darba dienās plkst. 16.30 –
18.30, cena 3.00 euro.
• Skatītāju ievērībai!
Latvijā tiek saglabāti noteiktie ierobežojumi, saistīti ar koronavīrusa pandēmijas izplatību.
Koncertu varēs apmeklēt tikai vakcinētas vai Covid-19 pārslimojušas personas ar derīgu
digitālo sertifikātu. Uz pasākumu jānāk laicīgi, ar izprintētu vai savā telefonā lejupielādētu QRkodu un personu apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte).
Rīko Vienības nams, atbalsta Daugavpils pilsētas dome.
Informācija: www.vienibasnams.lv

