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Rīgas cirks Ziemassvētku brīvdienās aicina uz izrādi Rīgas Kongresu namā
Rīgas cirks 28. decembrī aicina uz visai ģimenei piemērotu, pasaulē atzītu izrādi “Fauna” no
Lielbritānijas. Tajā izcili mākslinieki no vadošajām cirka kompānijām rotaļīgi un ar vairāku
akrobātikas disciplīnu palīdzību iejutīsies dažādu dzīvnieku tēlos. Šī izrāde noslēgs Rīgas
cirka 130. jubilejas gadu un biļetes jau iespējams iegādāties Rīgas cirka mājaslapā un Biļešu
servisa kasēs.
Mainīgas dzīvās mūzikas pavadījumā “Fauna” kopā ar skatītāju pēta līdzības un kontrastus
starp cilvēka kustību un instinktīvu rīcību dzīvnieku karaļvalstī. Demonstrējot savas izcilās
spējas, katrs no māksliniekiem iemieso izteikti atšķirīgu dzīvniecisku tēlu, kura īpašās iezīmes
kalpo par pamatu sižeta attīstībai un savstarpējai saziņai. Rīgas cirka radošais direktors Mārtiņš
Ķibers dalās savos iespaidos par izrādi: “Tā skatītāju burtiski ierauj teiksmainā meža pasaulē,
kur cirka mākslinieku spējas pārliecina un ļauj noticēt dažādu “Faunas” tēlu atveidojumam, bet
skaņu ainavas pilnībā rada sajūtu par viņu klātesamību. Pēc izrādes noskatīšanās nepamet
sajūta, ka ilgāku laiku esi pavadījis tropiskā mežā, kur vērojams neizmērāms dabas skaistums.”
Cirka kompānijā “Fauna” ir pieci cirka mākslinieki un viens mūziķis, kas iepazinušies, studējot
prestižajā cirka skolā DOCH Zviedrijā. Jau kopš darbības pirmssākumiem kolektīvs tiecās ar
saviem priekšnesumiem radīt alternatīvu pasauli, kurā akrobātikas elementu tehnika ir tik ļoti
precīzi noslīpēta, ka skatītājiem zūd uzvesta cirka priekšnesuma sajūta un viņi spēj pilnībā
nodoties pārdzīvojumam kopā ar mākslinieku radītajiem tēliem. Ar izrādi “Fauna” viņi ir guvuši
tūlītēju atzinību pasaules līmeņa skatuves mākslas festivālā “Fringe” Adelaidā, saņemot
godalgotos titulus – Labākais jaunais mākslinieks, Labākais cirka priekšnesums un Iknedēļas
teatrālās pantomīmas balvu. Vairāk par pašiem māksliniekiem viņu mājaslapā
https://www.faunacircus.com/ .
Tehnisku iemeslu dēļ šo izrādi nebūs iespējas vērot Rīgas cirka arēnā, kā paredzēts sākotnēji.
Tāpēc 27. un 28. decembra izrādēm tiek mainīta norises vieta un laiks - to vietā notiks viena
izrāde šī gada 28. decembrī plkst. 19.00 Rīgas Kongresu namā. Visas līdz šim iegādātās biļetes
uz abām izrāžu dienām ir derīgas 28. decembrī Rīgas Kongresu namā. Viesu ērtībai biļetes nav
nepieciešams mainīt – viņiem zālē tiks rezervētas speciālas vietas. Vairāk informācijas
iespējams iegūt, apmeklējot www.cirks.lv vai rakstot uz info@bilesuserviss.lv.
Rīgas cirks ir daudzfunkcionāls mākslas centrs, un mērķtiecīgi strādā ne tikai pie nozīmīgu un
aktuālu cirka izrāžu piedāvāšanas arvien plašākai publikai, bet arī ilgtermiņā veicina cirka
nozares attīstību un atpazīstamību Latvijas sabiedrībā.
Izrādes video: https://www.youtube.com/watch?v=ufId3Ynbndo
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