Manuprāt, komponistam iecerēts oriģināls izpildījus tuvāk līdzīnās
Tenoru Trio izpildījumam. Tie atskaņo visiem pazīstamu dziesmu
oriģinālā valodā, lēnā, varu pieņemt, ka oriģinālā tempā un ļoti
dziedošās balsīs, kā arī dziedātājus pavada orķestris. Varēja just
cieņu attiecībā uz šo skaņdarbu.
Savukārt, E.Preslija izpildījumu vairāk var pielīdzināt mūsdienu popmūzikai. Dziesma tiek izpildīta angļu valodā un ir jāpiemin, ka nav
burtiski pārtulkota, tā ir ātrākā tempā.
Nesaktoties uz to, ka abas izpildītās dziesmas skan ļoti labi, tās
izpilda talantīgi dziedātāji, tomēr manu simpātiju gūst Tenoru Trio
izpildījums. Es šo dziesmu labi pazīstu un noklausoties Tenoru Trio
izpildījumu uzreiz atpazinu šo dziesmu tādu, kāda tā ir.
Dziesma “O sole mio” ir par sauli. Sauli var uztvērt divās nozīmēs: kā
zvaigzni, kas dod Zemei siltumu un kā mīļvārdu savai mīļotai. Abas
šīs nozīmes tiek izmantotas dziesmā. Tulkojumā “O sole mio” ir
“Mana saule”.
Elza Kukela 10.a

Uzdevums – noklausīties visus skaņdarbus, raksturot skaņdarbu «O sole mio»,
noklausīties to divos variantos, uzrakstīt kas ir atšķirīgs E. Preslija un tenoru trio
izpildījumā, uzrakstīt par ko varētu būt šī dziesma

“O sole mio” raksturojums

1. Dziesmai “O sole mio” ir ļoti romantiska melodija. Šī dziesma ir atzīta par vienu no
visu laiku “lipīgākajām” melodijām. Tulkojumā no neopolitāņu valodas tās
nosaukums nozīmē “Saule mana”. Oriģinālās dziesmas vārdi sarakstīti neopolitāņu
valodā. Dziesmu ir iedziedājuši daudzi pazīstami mūziķi. “O sole mio” ir viena no
vispopulārākajām un iemīļotākajām pēdējā gadsimta dziesmām.

E. Preslija un Tenoru Trio “O sole mio” salīdzinājums

2. Galvenā atšķirība starp E. Preslija izpildīto dziesmas versiju un Tenoru Trio
iedziedāto oriģinālo versiju ir tā, ka E. Preslija dziesma ir rokā stilā, bet Tenoru Trio –
operas. Protams, E. Preslijs dzied angļu valodā, bet Tenoru Trio – neopolitāņu, kurā
dziesmu sarakstīja. Tenoru Trio savstarpēji savā izpildījumā sarunājas. Preslija
izpildītā dziesma nav oriģināla tulkojums angļu valodā, bet gan pilnīgi atšķirīgs
dzejolis, kas dziedāts ar oriģinālo pavadījumu.

Manas domas par dziesmas nozīmi

3. Dziesma “O sole mio” ir par mīlestību un skaistu vasaras dienu. Liriskais varonis
salīdzina savu iemīļoto ar sauli, kuras klātbūtnē viņš jūtas laimīgs un drošs. Šī dziesma
liek iztēloties siltu vasaras dienu vidusjūras krastā.
Preslija variantā “It’s now or never” dziesma stāsta vairāk par mīlestību un, ka šī
mīlestība nevar gaidīt. Šī dziesmas versija arī liek liriskajam varonim justies laimīgi,
bet tā ir nervozāka un steidzīgāka.

Skaņdarbs “O sole mio”.
Raksturojums
Ja iet runa par emocijām un sajutām, tad šī dziesma rada labu
noskaņojumu. Melodija visai jautra, bet temps ir lēns ar
paātrinājumiem. Dziesma atgādina seno laiku greznās balles, kur
sievietēm bija krāšņas kleitas, vienvard sakot kā pasakā, bet tās
ir tikai manas asociācijas ar šo mūziku. Pats skaņdarbs rada sava
veida romantiskas sajūtas un patīkamas izjūtas.

Atšķirības starp E. Preslija un tenoru trio izpildījuma
Varbūt tas ir dēļ valodas, bet man sķiet, ka E. Preslija izpildījumā
dziesma ir mierīgāka un atslabinoša. Tenoru trio izpildījumā
skaņdarbs izklausās rupjāk un spēcīgāk. Man patīk abi izpildijumi,
jo katrs skaņdarbs rada savu noskaņojumu un tie ir brīnišķīgi.
Šī dziesma ir par mīlestību, par to ka mīlestiba nevar gaidīt, tā
ir vainu tagad vai nekad.

O sole mio izvērtējums
The 3
Tenors
O Sole Mio
Elvis
Presley
O Sole Mio
(“It’s now
or never)

Kopīgais

Dziesma ir itāļu valodā. To izpilda trīs
cilvēki. Pavadījumu spēlē orķestris.

“O sole mio” vietā gan dziesmā gan
nosaukumā tiek lietots “It’s now or
never”. Tā ir angļu valodā un to izpilda
viens dziedātājs. Pavadījums ir
modernizēts, ar popmūzikas noskaņu.
Dziesmu pavadījumam ir līdzīga,
gandrīz vienāda, melodija. Izpildījums ir
ļoti emocionāls. Abas dziesmas ir ļoti
populāras un zināmas arī tagad –
mūsdienās.

Ņemot vērā, ka “It’s now or never” pamatā ir “O sole
mio”, un, pa cik tā ir serenāde, šāda tipa dziesmas tika
dziedātas mīļotajai zem viņas loga vēlā vakarā, es
pieņemu, ka dziesmas ir ar romantisku domu, par
jūtām pret kādu sievieti.

Skaņdarbs «O sole mio»
Internetā atradu šīs serenādes vēl tik dažādos izpildījumus.
 David Garrett - O Sole Mio instrumentālais izpildījums - vijole
https://www.youtube.com/watch?v=n-2tbvRsCUA


Peppe Trisax instrumentālais izpildījums - saksafons

https://www.youtube.com/watch?v=_psuRink_4U
 Robertino Loretti, itāļu zēns izpilda šo dziesmu 1960. gadā
https://www.youtube.com/watch?v=Fyi4Ylxmq3M
un Robertino Loretti šīs pašas dziesmas izpildījums 2018. gadā itāļu un angļu valodās
https://www.youtube.com/watch?v=tRfFaqCDVow


Pasaules slavenais kanādiešu dziedātāhs Bryan Adams & Luciano Pavarotti 'O Sole Mio
https://www.youtube.com/watch?v=5a0juQ0aeGI
 Andrea Bocelli- ASV
https://www.youtube.com/watch?v=Mwj6-4zGhJI
Biju domājis, ka serenādes izpilda tikai vīrieši, taču dziesmu «O sole mio» izpilda arī
sievietes solo un arī duetos.
 Sandra Plamenats - O Sole Mio
https://www.youtube.com/watch?v=fbhdiDEI2CQ


Šī pasaules slavenā serenāde arīt tiek izpildīta latviešu valodā. Dzied Edgars
Plūksna mandolīnu orķestra pavadījumā. 1957. gads

https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/lr/87248/italu-gravejhitu-o-sole-mio-latviesu-meledzied-edgars-pluksna

Manuprāt, atšķirīgais šīs dziesmas izpildījumā ir tas, ka trīs tenori to izpilda orķestra
pavadījumā (pārsvarā stīgu instrumenti), vienbalsīgi un daudzbalsīgi. Tas ir klasiskais
stils.
Rokenrola karaļa Elvisa Preslija izpildījumu pavada dažādi mūzikas instrumenti,
spēcīgs fona ritms.
Abi dziesmu izpildījumi, manuprāt, ir par mīlestību.

«O sole mio» dziesmas teksts itāliski un tulkojums angļu valodā.
https://italiots.wordpress.com/tag/lyrics-translation/

Ak, mana saule
/Tulkojums latviešu valodā/
Cik skaista ir šī saulainā diena
Maiga vēsma pēc vētras
Gaiss ir tik svaigs, tam ir svētku garša
Cik skaista ir šī saulainā diena
Bet cita saule
Ir vēl labāka
Ak, mana saule
Tā ir tava seja
Kad nāk nakts un saule riet
Es sāku justies gandrīz zils
Zem tava loga es palikšu
Kad nāk nakts un saule riet
Bet cita saule
Ir vēl labāka
Ak, mana saule
Tā ir tava seja.
Ak, saule. Ak, mana saule
Tā ir tava seja
Tā ir tava seja
Bet cita saule
Ir vēl labāka
Ak, mana saule
Tā ir tava seja

It's Now or Never
/Elviss Preslijs izpildījumā/
It's now or never,
Come hold me tight
Kiss me my darling,
Be mine tonight
Tomorrow will be too late,
It's now or never
My love won't wait.
When I first saw you
With your smile so tender
My heart was captured,
My soul surrendered
I'd spend a lifetime
Waiting for the right time
Now that your near
The time is here at last.
It's now or never,
Come hold me tight
Kiss me my darling,
Be mine tonight
Tomorrow will be too late,
It's now or never
My love won't wait.
Just like a willow,
We would cry an ocean
If we lost true love
And sweet…

Sandra Baldiņa 10.a

“O sole mio”- dziesmas nosaukums tiek tulkots kā “Mana saule”. Paklausoties divas šīs
dziesmas variantus, varu secināt, ka viņi bija ļoti atšķirīgi, kopīgais bija tikai ritms,
noskaņojums un melodija. Izpildījums bija ļoti atšķirīgs. Tenoru trio izpildījums bija vairāk
klasisks, ar operas pazīmēm, taču Elviss Preslijs uztaisīja savu aranžējumu un pēkšņi dziesma
kardināli izmainījās. Dziesma, Elvisa Preslija izpildījumā, kļuva vieglāka un romantiskāka,
tajā valdīja piano (p) dinamika un noslēpumains noskaņojums. Savukārt, trio izpildījumā bija
vairāk kulminācijas momentu, mūzika bija vairāk piesātināta. Dinamika mainījās no mezzo
piano (mp) uz fortissimo (ff).

Kopumā dziesma ir ļoti romantiska, es domāju, ka tā ir par mīlestību. Es paskatījos šo dziesmu
tulkojumu, varu pateikt, ka dziesma ir arī par dabas skaistumu, par to, kā mīļotās sievietes seja
aizstāja sauli, jo viņa bija skaista kā saules gaisma. Man patika šī dziesma abos izpildījumos,
katrā no tām es atradu kaut ko interesantu un brīnišķīgu. Vienkārši Elvisa Preslija izpildījums
ir vaikāk mūsdienīgāks, taču trio izpildījums ir vairāk klasisks un atgādina operas fragmentu,
tam arī ir savs skaistums.

Mūzikas mājasdarbs.
Pēc “O Sole Mio” skaņdarba noklausīšanās, var secināt, ka tas ir ļoti
klasiska izpildījuma, ar orķestri un diezgan sarežģītu izpildījumu. Dziedātāji ļoti
prasmīgi to nodziedāja. Pats dziesmas sacerējums ir ļoti sarežģīts un grandiozs,
tā noteikti ir dziesma, kas iederas tikai uz operas skatuves vai lielas publikas
priekšā. Dziesma klausīšanās laikā raisīja patīkamas emocijas un varēja redzēt,
ka visiem izpildītājiem patika to dziedāt. Man pašai ir grūti noteikt par ko
dziesma varētu būt, taču ar mazām itāļu valodas zināšanām, uzskatu, ka dziesma
varētu būt saistīta ar sauli, jo “sole” itāļu valodā nozīmē saule.
Pēc Elvisa Preslija versijas noklausīšanās “It's now or never” , var dzirdēt,
ka šajā izpildījumā, pirmkārt, ir nomainīti dziesmas vārdi un pārtulkoti uz angļu
valodu, instrumentālajā daļā ir izmantoti daudz mazāk instrumenti , melodija ir
padarīta vienkāršāka un tā nerada grandiozo sajūtu, ko radīja “O Sole Mio”.
Dziesmas izpildījums vairs nebija tik vokāli izaicinošs, cik pirmajā versijā , taču
arī ar šo pārveidojumu dziesma izklausās ļoti labi.
Uzskatu, ka abas šīs dziesmas varētu būt piemērotas katra savā kontekstā,
viena - grandiozos operas uzvedumos vai lielos pasākumos, otra - mazākos
koncertos, deju ballēs u.t.t.

