Zelta divdesmitie

Vēstījums
Dziesmas mēdz būt dažādas, tāpat kā cilvēku dzīves stāsti. Būtībā
katra dziesma ir dzīvesstāsts, kurš pilns smeldzes, sevis
pazaudēšanas skaņu, augšāmcelšanās un ticības par iespēju
nostaigāt atlikušo dzīves ceļu ar lepnumu par savu esību, ja
paveicas, aiz sevis atstājot kaut vienu paliekošu pēdu.
Domājot par mūsu jubilejas pasākumu sapratām, ka vēlamies
sevi parādīt gaismā kādā nekad mūsu darbiniekus un uzņēmumu
neesiet redzējuši, atklājot mūsu emocionālo pusi, to ar ko mēs
elpojam, kas mūs sajūsmina un iedvesmo, to, kas mūs strāvo un
sajūsmā liek spiegt un dažreiz skumt, meklējot iekšējo harmoniju.
Vienlaikus vēlējāmies savā jubilejā uzdāvināt ko paliekošu, ko tādu,
kas iedvesmotu Jūs, ļaujot sasniegt emociju pilnību.
Dziesmu izlasē „ Zelta divdesmitie”, kura ir unikāla un nav
nopērkama, esam apkopojuši pasaules izcilākās dziesmas, kuras
sarakstītas 20-tajos gados. Izlasē skaņdarbus izdzīvo pasaules
izcilākie meistari: Ella Fitzgerald, Barbra Streisand, Frank Sinatra
u.c. Katram šedevram esam pieskaņojuši ne tikai šīs

dziesmas tapšanas vēsturi, bet arī mūsu sirdis, daloties
pārdomās, kāpēc šis skaņdarbs ir tik īpašs un ko tas mums nozīmē.
Ar fotogrāfiju starpniecību, kurās attēloti mūsu ABB komandas
darbinieki, nē, ne darbinieki, mūsu dvēseles, centāmies paspilgtināt
skaņdarbos ietērptās domas, pierādot, ka katrs cilvēks var būt
skaņdarba vērts un katra cilvēka dzīves stāsts kinoekranizācijas
vērts.
Īpašu paldies vēlamies teikt fotogrāfam Kasparam Breidakam
par brīnišķīgo fotosesiju, vizuālo materiālu un darbinieku
iedvesmošanu, atklājot viņu emocionālo pusi un aktieriskās
dotības. Vēl lielāks paldies Inesei Lukaševskai par visām trakoti
radošajām idejām, nepārtrauktu iedvesmošanu un neaizmirstamu
mirkļu uzburšanu. Visbeidzot, vislielākais paldies ikvienam no
Jums par sadarbību, līdzāspastāvēšanu un tiekšanos sasniegt
pilnību kopā ar mums no gada uz gadu, ļaujot mums kļūt par tiem,
kas mēs esam un būt tur, kur esam.
Patiesi ceram, ka mūsu jubilejas dāvana Jūs iedvesmos un būs
līdzās ikdienā un svētkos, ļaujot saskatīt un saklausīt mūsu sirdis,
kuras esam ielikuši šajā projektā.
Patiesā sirsnībā,
JūsuABBkomanda

Let’s Do it Let’s fall in Love
Dziesma tika sarakstīta 1928. gadā un tiek uzskatīta par pionieri
pop dziesmu vidū, jo pirmo reizi kādā skaņdarbā tiek atklāti deklarēta
seksuālo attiecību pievilcība.
Gadu gaitā dziesma ir atjaunota daudzas reizes, parasti gan nelielos
daudzumos atstājot sākotnējo dziesmas motīvu un liriku.
Dziesmai pat ir veidota pank-rock versija. Tāpat dziesma ir izmantota
ļoti daudzās filmās, taču ļoti pamanāmi tā izskanēja Vudija Allena
2011.g. ekranizētajā filmā „ Pusnakts Parīzē”. „Let’s Do It” ir izpildījuši
daudzi pasaules izcili mākslinieki, taču mūsu skatījumā nekas nevar
līdzināties pasaules džeza dīvas Ella Fitzgerald izcilajam vokālam,
dikcijai, frāzējumam, toņu tīrībai un noskaņai, ar kuru viņa piepilda
ikvienu telpu.
Dziesma Let’s Do it ir pasaules klasiku – klasika. Dziesma, kas mūs
iedvesmo un iedrošina spēt vairāk un uzdrošināties vairāk. Lai mēs
nekad neaizmirstu sekot principam – pasaule pieder drošajiem, tiem,
kuru vēlme uzvarēt ir spēcīgāka par bailēm zaudēt.

I wanna be Loved by you
Pretēji daudzu uzskatiem, kompozīciju Herbert Stothart un Harry
Ruby sarakstīja 1928. gadā. Pirmo reizi skaņdarbu izpildīja Helen Kane,
kura kļuva atpazīstama ar savu bērnišķīgo runas veidu un pūtienveida
dziedāšanu. Skaņdarbu savā versijā ir izpildījuši daudzi pasaules klasiķi:
Jack Lemmon, Frank Sinatra, Patricia Kaas, Sinéad O’Connor u.c.,
tomēr, lai vai kāds pasaules izcilnieks šo dziesmu neizpildītu tā vienmēr
paliks Marilyn Monroe dziesma. Aktrises, kura neraugoties uz sarežģīto
karjeru un mūžu ir atstājusi paliekošas pēdas pasaules vēsturē. Vienmēr
daudziem paliekot kā ikona, skaistuma etalons un perfektuma simbols,
kam joprojām cenšas līdzināties miljoniem meiteņu visā pasaulē.
Dziesma „I Wanna be Loved by you” kalpo kā apliecinājums
uzskatam, ka augstāka par mūziku ir tikai mīlestība, taču arī mīlestībai
ir melodija, tāda, kas mūs spārno, liek izdzīvot emocionālo katarsi, lai
kaut uz brīdi mēs izbaudītu dzīves skaistumu.
Dziesma ir iekļauta gadsimta labāko dziesmu vidū.

East St. Louis Toodle-Oo
19. gs. beigās tālredzīgi cilvēki prognozēja, ka svarīgākie
komponisti, kuri 20 gs. aizpildīs Amerikas koncertzāles būs
melnādainie. Prognožu teicējiem daļēji izrādījās taisnība, jo 20 gs.
ietekmīgāko un novatoriskāko mūziķu vidū pārsvarā dominēja
melnādainie, tikai viņi neuzstājās koncertzālēs, kur viņi tāpat kā viņu
mūzika bija nevēlama, bet gan naktsklubos, bāros un visradikālāk
– mūzikas ierakstos, kā rezultātā daudz mazāk cilvēku devās uz
koncertzālēm.
Duke Ellington, kurš 1926. gadā sarakstīja dziesmu East St. Louis
Toodle-Oo tiek uzskatīts par džeza klasiķi, personu, kas visvairāk
darījusi, lai auditorijai atspoguļotu visu šī mūzikas žanra burvību. East
St. Louis Toodle-Oo ir pirmā Duke Ellington ierakstītā kompozīcija.
Šis skaņdarbs ir labākais paraugs tiem, kas nekad nav baudījuši džeza
mūzikas burvību.
Savukārt mums džezs nav tikai mūzikas stils vai virziens, kurš atstājis
dziļas saknes pasaules kultūrā. Džezs raksturo cilvēkus un uzņēmumus
un rada cieņu un apbrīnu pret ikvienu šī mūzikas žanra baudītāju.

“Ain’t Nobody’s Business”
1920. gadā sarakstītā “Ain’t Nobody’s Business” kļuva par agrīnā
blūza perioda paraugu. Tās autors ir pianists, Porter Grainger, kurš tajā
laikā strādāja par Bessie Smith koncertmeistaru. Dziesma pirmo reizi
tika ierakstīta 1922. gadā Anna Meyer izpildījumā. Papildus agrīnām
versijām dziesmu ir ierakstījuši daudzi citi izcili mākslinieki: Billie
Holiday, Dinah Washington, Diana Ross un protams Eric Clapton. Šī
dziesma kalpoja arī kā karjeras stūrakmens Jimmy Witherspoon, kurš
R&B čārtos ar dziesmu”Ain’t Nobody’s Business” ierindojās pirmajā
vietā.
Kaut arī dziesmas agrīnajās versijās tiek aizskarta vardarbības tēma,
dziesmas konteksts izsaka kādu citu, daudz dziļāku nozīmi – spēju
sekot savam instinktam un ticību savai iekšējai balsij. Jeb citiem
vārdiem: no sākuma ir jāmācās ar sevi būt, citādi nav iespējams ar kādu
par kaut ko kļūt.

“Bye, Bye, Blackbird”
Ray Henderson dziesmu “Bye, Bye, Blackbird” sarakstīja 1926. gadā,
pirmo reizi tajā pašā gadā to izpildot Gene Austin. Amerikas ierakstu
industrijas asociācija piešķīra Grammy balvu „Labākais džeza solo
priekšnesums” John Coltrane par darbu pie viņa albuma „Bye, bye
blackbird”. Dziesmu tika aizliegts atskaņot sociālistiskajā Vācijā, jo
nacistu vadība aizliedza progresīva stila mūziku, pie kuras pieskaitāms
bija arī džezs.
Kopš 1969. gada dziesma ir skanējusi neskaitāmās filmās, dažādu
mākslinieku izpildījumā. Tomēr neraugoties uz to, ka dziesmu ir
izpildījuši daudzi pasaules slaveni mākslinieki, tai skaitā Joe Cocker,
nevarējām neiekļaut šajā dziesmu izlasē Amy Winehouse izpildījumu,
tagad, kad pēc viņas traģiskās bojāejas viņas izpildītajiem vārdiem”Bye,
Bye, Blackbird” ir simboliska nozīme, kas lieku reizi atgādina, ka dzīve
ir jābauda ik sekundi, lai nezaudētu dārgāko, kas cilvēkam var tikt dots
– iespēju dzīvot.

I’ve found a new baby
Jack Palmer un Spencer Williams dziesmu „I’ve found a new baby”
sarakstīja 1925. gadā, plašākai publikai to pirmreizēji prezentējot
Amerikas džeza pianistam, komponistam, dziedātājam, teātru
producentam un rakstniekam Clarence Williams. Kopš tā laika daudzi
populāri mākslinieki ir ierakstījuši šo kompozīciju, ierindojot to
džeza standarta kategorijā, jo bez tās neizpaliek gandrīz neviena džeza
ansambļa repertuārs. Dziesma ir atraktīva ne tikai improvizācijas
iespēju dēļ, kuras pieļauj pats skaņdarbs, bet arī mūziķu individuālās
meistarības dēļ, kuru īpaši var izjust mūziķu solo uznācienos.
Savukārt mums dziesma ir individualizētu nošu caurvīta, kuras mums
apliecina, ka neraugoties uz nobrāztajiem ceļiem, sevis pazaudēšanas
un nekontrolējamu emociju varavīksni, kura pārņem visu mūsu būtību,
nekas skaistāks par mīlestību pasaulē nav un droši vien, ka arī nekad
nebūs. Tā mums ļauj augt, pazust kāda elpā un ēnā, lai atkal piedzimtu
no jauna ar citu mirdzumu un pārliecību savā stāvā.

My Man
Dziesmu oriģināli Channing Pollock, Albert Willemetz, un Maurice Yvain
sarakstīja franču valodā. 1921. gadā tā tika adaptēta angļu valodā pirmo reizi
to izpildot Fanny Brice. Pēc kompozīcijas izskanēšanas tā kļuva par hītu, taču
Grammy balvu un iekļūšanu slavas zālē tā piedzīvoja tikai 1999. gadā. Dziesmas
balādisko versiju, kuru ierakstīja Brice, pārveidoja Billie Holiday, kura klajā
laida džeza un blūza ierakstu „My Man”. Holidejas versija arī bija veiksmīga,
lai gan šī dziesma turpināja asociēties ar Brice. Gadu gaitā daudzi Amerikas un
Eiropas mākslinieki ir izpildījuši un savos albumos iekļāvuši dziesmu, nekad
gan nesasniedzot tādu panākumu virsotni kā Brice un Billie Holiday. Būtisku
šīs dziesmas versiju 1940. gadā ierakstīja Edith Piaf, dziesmu izpildot tās
oriģinālvalodā. Savukārt 1965. gadā tolaik uzlecošā zvaigzne Barbra Streisand,
šo dziesmu izpildīja Brodvejas izrādē Funny Girl, kas daļēji tiek uzskatīta par
Brice dzīves biogrāfisku izrādi. Streizandes versija guva milzīgus panākumus
un dziesma tika iekļauta viņas albumā My Name Is Barbra un kinolentē Funny
Girl, kura Barbarai atnesa Amerikas kinoakadēmijas balvu jeb Oskaru.
Dziesmai My Man ir milzīga vēsture, tā ir izcila, tāpat kā tās izpildījums. Tā
sen jau ir pāraugusi dziesmas apmērus, iemantojot leģendas statusu, līdzīgi
kā Barbara Streizande, kuras izpildījumu esam iekļāvuši albumā. Atliek vien
izbaudīt mīlestību, par kuru ir arī šīs dziesmas stāsts. Mīlestību, kura ir augstāka
pat par cilvēka personīgo pašlepnumu, mīlestību, kurā otrs ir visa pasaule.

I’m singin’ in the rain
Dziesma tika sarakstīta 1929. gadā, kaut gan versijas ir dažādas,
tiek pat proponēts, ka slavenā dziesma radīta vēl pirms 1927. gada.
Dziesmas mūzikas autors ir Nacio Herb Brown, bet tekstu radījis
Arthur Freed. Dziesmu pirmo reizi izpildīja Doris Eaton Travis, pēc kā
skaņdarbs iemantoja pasaules hīta statusu un to ir izpildījis neskaitāms
daudzums pasaules izcilāko mākslinieku. Tomēr iespējams vislabāk
atmiņā tā ir palikusi no filmas „Singin’ in the Rain” (1952), kurā Gene
Kelly neaizmirstami ļāvās deju ritmam uz pirkstu galiem un smalko
kurpju papēžiem, lēkājot pa lietus radītajām peļķēm.
Filma ar tajā skanošajām dziesmām tai skaitā tituldziesmu „I’m singin’
in the rain” ir iekļauta pasaules visu laiku labāko filmu izlasē. Savukārt
mums tā nav tikai izcila dziesma, bet pozitīvu emociju gūzma, kas liek
aptvert, ka cilvēki, pārsvarā dzīvojot vai nu atmiņās, vai nākotnē, zaudē
iespēju redzēt to burvību, kura mājo šai brīdī, skaistumu, kurš plaukst
neatkarīgi no gadalaika un to, ka pat lietusgāzes spēj radīt skaistuma
mirkļus, vajag tikai šo daili saskatīt.

Yes Sir, That’s My Baby
Walter Donaldson un Gus Kahn dziesmu sarakstīja 1925. gadā. Tajā
pašā gadā tā kļuva par Ace Brigode hītu, tādus pašus augstumus
dziesma sasniedza 1930.gadā Eddie Cantor izpildījumā, 1950. gadā
dziesma kļuva par Rick Nelson hītu, savukārt pasaules leģendai Frank
Sinatra 1960. gadā. Dziesma ir kļuvusi par mūzikas klasiku un to ir
ierakstījuši vairāk nekā 100 mākslinieki, izpildot to dažādos mūzikas
žanros no džeza līdz rokam un no marimbas līdz kantrī. Dziesma
tika sarakstīta brīdī, kad Donaldson un Kahn ciemojās pie pasaules
slavenā dziedātāja Eddie Cantor. Eddie meita paņēmusi vienu no
savām mīļākajām rotaļlietām – mehāniski staigājošu cūku un centusies
atdarināt tās soļus, pie sevis dungojot divas notis. Kānu redzētais tik ļoti
iedvesmojis un saviļņojis, ka veroties cūkas ritmiskajos soļos, sāka veikt
melodijas piezīmes, kā rezultātā radās pasaules hīts.
Domājot, kura mākslinieka ierakstu iekļaut izlasē, sapratām, ka Frank
Sinatra izpildījums ir neatkārtojams. Nekas nespēj līdzināties vīrišķajai
pārliecībai, kuru viņš ietērpj vārdos Yes Sir, That’s My Baby, vārdus un
tajā ietverto pārliecību, kuru vēlētos baudīt visas pasaules sievietes,
neatkarīgi kādā vecumā viņas būtu. Jo svarīgākais jau nav kad, bet kurš
un galvenais kā tos saka.

Nobody knows you when you’re down and out
1923. gadā Jimmy Cox sarakstīja kompozīciju, kura nu tiek lietota
kā sinonīms vārdu salikumam blūza klasika. Kompozīciju pirmreizēji
izpildīja Bessie Smith, 20-to, 30-to gadu blūza ikona. Vēlākajos gados to
izpildījuši un aranžējuši daudzi citi mākslinieki, tai skaitā bijušā
Francijas prezidenta sieva Carla Bruni, kuras izpildījumu arī esam
iekļāvuši šajā izlasē. Tā kā dziesmas teksts par bagātību, draugiem,
kuri eksistē, kad ir statuss un nauda, un pazūd līdz ar situācijas maiņu,
vistiešākā mērā simbolizē gan viņas, gan zināmā mērā viņas vīra dzīvi.
Dziesma arī simbolizē ko daudz būtiskāku, ka neviens uz pasaules
nemīl neveiksminiekus, automātiski no tiem norobežojoties. Pasaule
mīl uzvaras smaržu un nodeva, kas par to tiek maksāta ir liekulīgi
smaidi un neesošu draugu bars. Savukārt, ja paveicas, tad dzīves laikā
izdodas atrast lielāko bagātību, plecu, kuram nerūp statuss un bankas
konta stāvoklis, cilvēku, kuram rūp otra dvēseles stāvoklis, sirdspukstu
ritms un elpas vilcieni. Ja paveicas, tad šādu cilvēku mūža laikā izdodas
sastapt, ja ļoti paveicas – viņš atrodas rokas stiepiena attālumā.

It had to be you
Filmā Kasablanka skanošo dziesmu Isham Jones un Gus Kahn
sarakstīja 1924. gadā. Bez jau pasaules slavenās filmas Kasablanka,
dziesma ir skanējusi vairākās citās ekranizācijās: The Roaring Twenties,
I’ll See You in My Dreams, Incendiary Blonde, Annie Hall un A League
of Their Own.
Mūsu dziesmas izpildītāja loma šoreiz krita leģendārajam Frenkam.
Iespējams tāpēc, ka viņš ir mūsu izlases mīlulis, bet iespējams tāpēc, ka
neviens cits nespēj labāk izdziedāt, nē, ne izdziedāt, bet izlikt dvēseli
ietērpjot vārdos sajūtas. Liekot ikvienam izjust kā tas ir, kad jūties
priecīgs pat no iespējas skumt. Un pat, ja sirdspuksti saka, ka kāds cits
nebūtu tik dominējošs attiecībās, kāds cits būtu laipnāks un labāks, tu
otru pieņem ar visām viņa kļūdām. Un pat, ja vienā mirklī nezini vairs
kurp doties, kuru krustceļa virzienu pieņemt, zini, lai kuru ceļu ietu
mīlestība paliks kopā vienmēr - to nevar nedz aizmirst, nedz pazaudēt.
Un, ja kādu dienu jūsu ceļi atkal krustosies uz jautājumu kā Tev klājas
skanēs atbilde: „Es Tevi mīlu, tā man iet”.

My blue Heaven
1924. gadā Walter Donaldson sarakstīja dziesmu „My blue heaven”,
gaidot savu kārtu pie biljarda galda Friars klubā Ņujorkā. 1928. gadā
dziesma kļuva par milzīgu hītu, 26 nedēļas noturoties hītu parādes
pirmajā desmitniekā variējot pozīcijai no pirmās līdz trīspadsmitajai
vietai, kopsummā pārdodot vairāk nekā piecus miljonus eksemplāru un
kļūstot par vienu no visu laiku labāk pārdotajiem singliem. Tādu pašu
nosaukumu kā skaņdarbs nes arī divas kinolentes, kurās kā tituldziesma
izmantota „My blue heaven”, izskanot kā kompozīcija arī kinolentēs:
„Never a Dull Moment”, „Moon over Las Vegas”, „Love Me or Leave
Me”, „The Five Pennies”.
Izvēloties ieraksta versiju, vēlējāmies saglabāt to skanējumu kāds bija
raksturīgs 20. gadu dziesmām, nedaudz patafona, nedaudz adatiņas
švīkstu pār skaņuplati, kas kopainā rada apbrīnojamu šarmu un vēlmi
uz brīdi pārcelties divdesmitajos.

If You knew Susie
1920. gadā Buddy DeSylva un Joseph Meyer sarakstīja dziesmu, kura
piecus gadus vēlāk kļuva par hītu piecas nedēļas noturoties Amerikas
čārtu parādes pirmajā pozīcijā. 1948. gadā ar tādu pašu nosaukumu tika
uzņemta muzikāla kinokomēdija par diviem izbijušiem aktieriem, kuri
nav sociāli pieņemami konservatīvajai Jaunanglijas pilsētiņai.
„If You knew Susie” ir ne tikai apbrīnojama optimisma pārpilna
dziesma, bet sajūsma ar kādu varonis stāsta par savu sapņu
meiteni, iespējams ir vēl apbrīnojamāka – visu atdodoša attieksme,
kura mūsdienās sastopama samērā reti . Viņam netraucē nedz apziņa,
ka meitene viņu izmanto, nedz citu brīdinājumi par neesošo attiecību
iznākumu. Sajūsma strāvo cauri viņa stāvam un viņš ir gatavs riskēt,
lai uzvarētu jeb vismaz piedzīvotu īsus, bet spārnos paceļošus laimes
brīžus. Saprotot, ka starp mūžīgajām bailēm un šaubām par iespējamu
neveiksmi, un nemitīgo iekšējās balss kurnēšanu: „Ka tikai kaut kas
nenotiek, ka tikai kaut kas nenotiek”, vislielākā nelaime ir tad, ja mūža
nogalē pamosties un tiešām saproti: „Eh, patiešām nekas nav noticis un
emocionālā katarse tā arī mani nekad nav piemeklējusi”.

Love or leave me
Izcilais komponists Walter Donaldson, kura vairākas kompozīcijas ir
iekļautas šajā izlasē, 1920. gadā sarakstīja dziesmu „Love me or leave
me” ar kuru plašāka auditorija tika iepazīstināta tikai astoņus gadus
vēlāk, oriģinālversiju ierakstot Ruth Etting. Tā kā skaņdarbs kļuva
par dziedātājas lielāko hītu, skaņdarba nosaukums tika izmantots
par pamatu 1955. gadā uzņemtajai biogrāfiskajai ekranizācijai veltītai
dziedātājas dzīvei.
Izcilās pianistes un dziedātājas Nina Simone jeb īstajā vārdā Eunice
Kathleen Waymon izpildījumu esam apzināti iekļāvuši izlasē, lai ne
tikai varētu līdzi dzīvot dziesmas melodijai caur fascinējošu klavierspēli,
kuru izpilda pati dziedātāja, bet arī simbolisku apsvērumu dēļ. Nina
Simone bija aktīva cilvēktiesību aizstāve, kura ne tikai cīnījās pret
rasismu, pret diskrimināciju attiecībā uz afroamerikāņu sievietēm, bet
arī dziļi ticēja, ka labāk nodzīvot pilnasinīgu dzīvi vienai nekā kopā ar
personu, kura Tevi nemīl. Jo nekas uz pasaules nav tā vērts, lai upurētu
dārgāko, kas var būt– iespēju dzīvot. Šāds lēmums prasa drosmi, taču
arī pati dzīve nav domāta vājajiem.

Me and my shadow
Oficiāli tiek minēts, ka 1927. gadā radīto dziesmu ir sarakstījuši Al
Jolson, Billy Rose, un Dave Dreyer, taču patiesībā izpildītājam Al Jolson
vienmēr tika dots handikaps, pierakstot viņa vārdu dažādos projektos,
tā teikt naudas nopelnīšanas nolūkos.
Šo, tāpat kā daudzas citas kompozīcijas ir izpildījuši pasaules izcilākie
mūziķi: Judy Garland, Johnny Howard, Frank Sinatra un Sammy
Davis Jr. un citi. Daudziem no viņiem dziesma „Me and my shadow”
ir „pielipusi” tik cieši kā cilvēkam viņa ēna, sasaistot tos uz mūžu un
neļaujot vairs mūzikas un mākslas cienītājiem, konkrētā mākslinieka
izpildījumu baudīt citos ierakstos un skaņdarbos. Līdzīgi kā aktieriem,
kuru ēnas ir viņu lomas. Kāda „ēna” var būt tik spēcīga, ka vairs nav
atraujama, ļaujot dzīvot tikai kopā, tikai atmiņās un cilvēku asociācijās
par šo negribēto vai apzināto savienību.

Swingin’ Down the lane
29 gadu vecumā saksafonists, basists un grupas līderis Isham Jones
sarakstīja dziesmu „Swingin’ Down the lane”, kura plašākai publikai tika
prezentēta 1923. gadā. Vēlākajos gados to ir izpildījuši daudzi populāri
mūziķi, tai skaitā šīs izlases mīlulis Frank Sinatra, kura izpildījumu arī
esam iekļāvuši „ Zelta divdesmitajos”. Sinatra šarmantais dziedājums,
koķetērija, pārliecība par sevi un vārdu jēgu, kuru viņš ietērpj notīs,
spilgti attaino mūsu jubilejas pasākuma noskaņu. Atliek vien celties
kājās, viegli līganā ritmā šūpojoties gurnos saskandināt šampanieti un
uzsaukt tostu saldas dzīves dvesmai.

When The Red, Red Robin Comes
Bob-Bob-Bobbin’ Along
Harry M. Woods, vēlāk, Bilbord čārtu top pirmajā vietā nonākušo dziesmu
sarakstīja 1926. gadā. Tajā pašā gadā dziesma izskanēja īsfilmā
„A Plantation Act”. Tā tika iekļauta arī Francis Ford Coppola 1974. gadā
uzņemtajā ekranizācijā „The Conversation”. Dziesma kļuva par aktrises un
dziedātājas Lillian Roth vizītkarti, kura dziesmu neskaitāmas reizes izpildīja
savas karjeras epicentrā, laikā no 1920.-1930. gadam. Vēlākajos gados dziesmu izpildīja arī Ņujorkas modele Susan Hayward, tai skaitā biogrāfiskajā
ekranizācijā „I’ll Cry Tomorrow”, kura tika veltīta Lillian Roth dzīvei. Dziesma
un tās nosaukums ir iedvesmojis arī Amerikas restorāna tīkla īpašniekus, kuri
Red Robin vārdā nodēvēja savus restorānus. Restorāna īpašnieks sākotnēji
dziedāja kādā mūzikas kvartetā, kurš ļoti bieži izpildīja kompozīciju. 1940. gadā
kvarteta dalībnieks izdomāja pārdēvēt savu restorānu, nodēvējot to par “Sam
Red Robin”. Dziesma ir iespaidojusi arī Charlton Athletic futbola komandu,
kura katru reizi pirms nākšanas laukumā, savā mājas stadionā, atskaņoja
dziesmu.
Mums šī kompozīcija ne tikai liek smaidīt, gatavojoties kārtējai darba dienai,
bet tā liek lekt laukā no gultas, dejot mūzikas ritmā ierasto brokastu omleti
sekundes laikā pārmetot nevis vienu, bet desmit reizes, uzsmaidīt kaimiņu
sunim, novēlot veiksmīgu pakaļdzīšanos vietējām kaķenēm un ikmēneša
veicamo darbu plānu izpildīt dienas laikā. Īpaši iedvesmojoši dziesma skan
Amerikas aktrises un dziedātājas, neatkārtojamās Doris Day izpildījumā, kuras
vokāla skanējumu arī iekļāvām izlasē, mūsu priekam un jūsu baudījumam.

Amoug my souvenirs
Lawrence Wright dziesmu „Among my souvenirs” sarakstīja 1927.
gadā to pirmreizēji izpildot Paul Whiteman 1928. Gadu gaitā dziesmu
gan oriģināl, gan kaverversijās ir izpildījuši Louis Armstrong, Bing
Crosby, Judy Garland, Frank Sinatra un daudzi citi izcilnieki.
Dziesma ir ļoti īpaša, un skumju ēna, kura vēdī uz papīra izliktajās
notīs nekādā mērā neaizēno kompozīcijas skaistumu un vārdu nozīmes
tīrību, kura tiek uzburta gandrīz gadsimtu atpakaļ radītajā šedevrā.
Kompozīcijā izskan mūžīgā patiesība, ka nav nekas skaistāks par cerību,
varbūt vienīgi atmiņas, kas ir cerības otra puse: kaut kas līdzīgs dzīvā
saucienam dzīvei, slavinājums tam, kā vairs nav un kas tomēr ir bijis,
sauciens pēc tā, kam jābūt un kā vēl nav. Brīžiem vienīgais, kas mūs
stimulē elpot un atvērt acu plakstiņus no jauna, lai vakarā tos atkal
aizvērtu ar melanholiskām domām par vienīgo paradīzi no kuras
neviens mūs nevar izdzīt- mūsu atmiņām.

Shake that thing
Amerikas blūzmens Papa Charlie Jackson, kurš spēlēja savas kompozīcijas uz
bandžo un havajiešu ģitāras, dziesmu ar ļoti divdomīgu nosaukumu, it sevišķi
tiem laikiem, ierakstīja 1928. gadā. Tā ir viena no mūzikas leģendām, kura
biogrāfija ir mistikas caurvīta un nevienam tā arī nav skaidri zināma pat mūziķa
dzimšanas vieta. Tomēr neraugoties uz mistikas oriolu, Papa Charlie Jackson
kļuva par pirmo komerciāli veiksmīgo blūza dziedātāju, kurš trīsdesmitajos
gados izdeva 33 skaņu ierakstus.
Savukārt mums ir žēl, nē ne par dziesmu, tā ir fascinējoša un bez smaida
uz lūpām to nevar baudīt, bet, ka nevarējām iemūžināt tās aizkulises, cilvēku
emocijas un deju ritmus, kurus demonstrēja mūsu komanda fotosesijas laikā,
skanot leģendārā blūzmeņa oriģinālskaņdarbam. Tādējādi apliecinot, ka
nekad nevar skatīt „vīru no cepures”, jo aiz trauslas, robustas un intravertas
personības var slēpties radoša, dzīvi mīloša būtne, kura gaida, lai tai piešķiltu
uguni, kā svece, kura ilgojas pēc savas liesmas, lai uzzibsnītu visā savā spožumā.
Skaņdarbs ir viena no mūsu liesmām, kura ļauj mums atvērties, prezentēt sevi
neierastā gaismā un ilgoties, kaut reiz’ dzīvē mēs varētu radīt ko tik paliekošu kā
to, ko pirms gandrīz gadsimta paveica Papa Charlie Jackson.

Way Down Yonder In New Orleans
John Turner Layton skaņdarbu sarakstīja 1922. gadā, sākotnēji
to prezentējot „The Winter Garden Theater” Ņujorkā, Brodvejas
muzikālajā izrādē “Spice of 1922”. Kopš divdesmitajiem gadiem dziesma
ir ierakstīta un atskaņota neskaitāmas reizes, tai skaitā 2005. gadā,
viesuļvētras Katrīna seku likvidēšanai veltītajā pasākumā, kurā
ziedojumos tika savākti vairāk nekā 50 miljoni dolāru.
Līdzīgi kā dziesmas varonis ilgojas pēc savas sapņu zemes Ņūorleānas,
kura ir viņa Ēdenes dārzs, tā arī mēs, visi kopā un katrs atsevišķi
sapņojam, radot konkrētas formas, mūsu alku remdēšanai. Nevis, lai
aizietu no īstenības, bet, lai tai tuvotos. Neticiet? Pajautājiet cilvēkiem
par ko viņi sapņo un jums būs skaidrs, kāds ir šis cilvēks. Jo sapņi ir
cilvēka rakstura stūrakmeņi, vienīgais plašums no kura mūžība pūš.

Ielūgums
Ļ.cien/A.god. _____________________________
Aicinām Jūs uz ABB 20 gadu jubilejas pasākumu, kura formālā un
ļoti neformālā daļa notiks šī gada 16.augustā, Rīgā, Tīraines ielā 3a.
Pasākuma ietvaros uzbursim divdesmito gadu šarmu, ļausimies orķestra
burvībai un labāko mūziķu izpildījumam, pašiem iejūtoties mūziķu
statusā, baudīsim saldas dzīves dvesmu, šampanieti, laiskumu, paralēli
pierādot savas spējas intelektu kaujās.
Pasākuma semināri – sākums plkst. 14.00
Vakara pasākums „ Zelta divdesmitie” – sākums plkst. 17.30
Dress Code: Klasiski šikais - balti melnais.
RSVP: Līdz 1. augustam piesakot savu dalību pa tālr: 67063600.
Ielūgums paredzēts vienai personai.
Savā jubilejā, krāšņu dāvanu vietā, lūgums sniegt savu palīdzīgo roku Bērnu slimnīcas
fondam, kopīgiem spēkiem saziedojot līdzekļus Bērnu slimnīcas ķirurģijas nodaļai
naktskapīšu un funkcionālu galdiņu iegādei, kuri akūti nepieciešami slimnīcas bērniņiem
pēcoperāciju periodā. Ja vēlaties palīdzēt mums īstenot šo mērķi, ziedojiet Bērnu slimnīcas
fonda kontā, norādot mērķi – projektam „Naktsskapīši mazo sapņiem”. Bankas kods:
HABALV22, Konta nr.LV02HABA0551000377020

