17-08-2022
Preses konference
Sākas cirka festivāls “Re Rīga!”
Ar cirka mākslinieku apvienības Be Flat izrādi “Double You” šovakar tiek atklāts laikmetīgā cirka un ielu mākslas festivāls “Re
Rīga!”. Festivāls norisināsies no 17. līdz 21. augustam Sporta 2 kvartālā Rīgas centrā, kā arī Āgenskalnā.
“Re Rīga!” šogad notiek 10. reizi, un apaļajai jubilejai par godu izveidota īpaši bagātīga programma, kurā pārstāvēti vairāku Eiropas
laikmetīgā cirka festivālu dalībnieki. Rīgas cirka direktore Māra Pāvula uzsver, ka festivāls ir lieliska iespēja redzēt kā Baltijas, tā
Eiropas cirka aktualitātes: “Festivāla Re Rīga! 10. gadu jubileju iezīmē nozīmīgu posmu laikmetīgā cirka attīstībā Latvijā. Festivāls ir
kļuvis ne tikai par vietu, kur Rīgas auditorija ikgadu iepazīstas ar dažādām cirka apvienībām un laikmetīgā cirka tendencēm, bet arī par
platformu Baltijas mākslinieku jaunradei.”

Festivāla galvenie viesi šogad ir cirka mākslinieku apvienība Be Flat (Beļģija). Katrs viņu iestudējums ir tik unikāls, ka māksliniekus
mēdz dēvēt par cirka mākslas hameleoniem. Rīgā Be Flat viesosies ar diviem darbiem – ar vietai pielāgoto izrādi “Follow Me”
(https://cirks.lv/jaunumi/re-riga-izrade-follow-me/), kuras laikā mākslinieki, izmantojot parkūra paņēmienus, pārvietojas pa pilsētvidi un
aicina skatītājus sev sekot, kā arī ar divpusējo izrādi “Double You” (https://cirks.lv/jaunumi/festivals-re-riga-double-you/), kas apspēlē
FOMO (fear of missing out jeb bailes kaut ko palaist garām) sindromu. Izrādē skatītāji tiek sadalīti divās grupās, un katra grupa redz tikai
daļu no izrādes kopainas.

Festivālā uzstāsies arī Tripotes la Compagnie (Beļģija) ar bezmaksas izrādi “Encore une fois” (“Vēl vienu reizi”) – galda tenisa bumbiņu
un gaisa akrobātikas valodā izstāstītu stāstu par tiesībām kļūdīties un mēģināt vēlreiz. Programmā iekļauta arī kontorsioniste (“lokanais
cilvēks”) Marina Cherry (ASV/Zviedrija/Beļģija) ar ķermeniski niansēto izrādi “Only Bones v.1.6” (https://cirks.lv/jaunumi/festivals-re-rigatikai-kaulini-v-1-6/).
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(https://cirks.lv/izrades/festivals-re-riga-up-to-this-point/) un apvienība Kanta Company (Lietuva) ar darbizrādi “107 Ways to Deal with
Pressure” (https://cirks.lv/jaunumi/festivals-re-riga-107-ways-to-deal-with-pressure/).
“Re Rīga!” radošais direktors Mārtiņš Ķibers uzsver, ka šogad festivālā plaši pārstāvēti cirka mākslinieki no Beļģijas: “Atšķirībā no
iepriekšējā gada, kad koncentrējāmies uz Baltijas cirka mākslinieku izrādēm, šoreiz festivāla uzmanības centrā ir mākslinieki ar
starptautisku cirka festivālu pieredzi. Rīgas publikai būs iespēja redzēt mākslinieciski augstvērtīgas un skatītāju iemīļotas izrādes, kurās
atspoguļojas pasaules skatuves mākslas aktualitātes – pilsētvides apdzīvošanu, dzīvās mūzikas un citu jomu elementu, piemēram,
parkūra vai laikmetīgās dejas elementu apvienošanu ar cirku. Visplašāk viesu sarakstā pārstāvētas apvienības no Beļģijas, kur
mūsdienu cirks īpaši uzplaucis pēdējās divās desmitgadēs – kā rezultāts plānveidīgam un mērķtiecīgam valsts atbalstam jomas
attīstībai.”

Vēl viens Baltijas skatuves mākslai svarīgs notikums – festivāla laikā notiekošās meistarklases, kas rīkotas sadarbībā ar Āgenskalna
tirgu un Baltijas mākslinieku tīklu “Grassroot” un kurās cirka un skatuves mākslas profesionāļi varēs paplašināt savu pieredzi attiecībā uz
izrāžu veidošanu pilsētvidē. Festivāla izskaņā – svētdien, 21. augustā Āgenskalna tirgū būs visplašākajai publikai būs skatāma šajā
meistarklasē tapusī vietai pielāgotā (site-specific) izrāde pilsētvidē.
Festivāla programma
17.08.
plkst. 20.00 Sporta 2 kvartāls, “Secret Spot”: Be Flat “Double You”
18.08.

18.00 Sporta 2 kvartālā: Tripotes la Compagnie “Encore une fois” (bez maksas)
20.00 Sporta 2 kvartālā, “Secret Spot”: Be Flat “Double You”
19.08.
19.00 Āgenskalnā, Zeļļu iela 25, Teātra zālē: Marina Cherry “Only Bones 1.6”
19.00 Sporta 2 kvartālā: Tripotes la Compagnie “Encore une fois” (bez maksas)
20.00 Sporta 2 kvartālā, “Secret Spot”: Taigi cirkas “Up to This Point”
20.08.
14.00–15.30 Āgenskalna tirgū: Rīgas cirka skolas darbnīcas,
15.30 Āgenskalna tirgū: Kanta Company darbizrāde “107 Ways to Deal with Pressure” (bez maksas)
17.00 Āgenskalnā, Zeļļu iela 25, Teātra zālē: Marina Cherry “Only Bones 1.6” (izpārdots)
18.00 Sporta 2 kvartālā: Be Flat “Follow Me” (ar bezmaksas biļeti)
21.08.
12.30–16.30 Āgenskalna tirgū: Rīgas cirka skolas darbnīcas
14.00 Sporta 2 kvartālā: Be Flat “Follow Me” (beigušās vietas)
17.00 Āgenskalna tirgū: skatuves mākslas meistarklasēs tapusī izrāde-performance pilsētvidē
Pilna programma un sīkāka informācija par māksliniekiem ŠEIT:
https://cirks.lv/jaunumi/re-riga-festivals-17-21-augusta/
Biļetes uz maksas izrādēm iegādājamas ŠEIT: https://www.bezrindas.lv/lv/teatra-biletes/cirka-festivals
Konteksta informācija
Rīgas cirka vēsturiskajā ēkā šobrīd tiek veikti energoefektivitātes darbi – šobrīd cirka ēkā tiek veikti jumta skārda ieklāšanas darbi, tiek
aprīkota arēna ar iekaru konstrukcijām un veikta balkona izbūve no CLT paneļiem, kā arī tiek veikta izbūvēto inženiekomunikāciju
regulēšana un apdares pabeigšanas darbi. Paredzēts darbus pabeigt tuvāko mēnešu laikā, un šobrīd tiek plānots atjaunot Ziemassvētku
eglītes tradīciju cirkā un pirmos publikos pasākumus ēkā rīkot jau ap gadu mijas laiku. Pārbūves laikā cirka izrādes notiek dažādās
Rīgas un Latvijas kultūrvietās, kā arī pilsētvidē.
Savukārt Rīgas cirka skolas nodarbības notiek Āgenskalnā, Zeļļu ielā 25 (bijušajās Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas
fakultātes telpās). Septembrī Rīgas cirka skola uzsāks 6. sezonu – dažādas disciplīnas iespējams apgūt gan bērniem, gan
pieaugušajiem (https://cirks.lv/cirka-skola/nodarbibas/).
Festivālu organizē VSIA Rīgas cirks sadarbībā ar Pievilcīgas pilsētvides biedrību un Āgenskalna tirgu. Festivāla norise iespējama,
pateicoties Latvijas Valsts Kultūrkapitāla fonda, Lietuvas kultūrkapitāla fonda, Rīgas domes programmas Rīgas vasara un Ziemeļvalstu
un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Kultūra” atbalstam.

Preses konferencē piedalās:
-Rīgas cirka direktore Māra Pāvula,
-Rīgas cirka radošais direktors Mārtiņš Ķibers,
-Sīra rata mākslinieks (Taigi cirkas, “Up to this Point”) un Rīgas cirka skolas pasniedzējs Aleksejs Smolovs,
-Cirka apvienības Be Flat (Beļģija)pārstāvji Vards Mortjē (Ward Mortier) un/vai Tomass Dekestekers (Thomas Decaesstecker).

Kontaktinformācija:
Zane Volkinšteine
Rīgas cirka Komunikācijas projektu vadītāja
Tālr.: 26403666
e-pasts: zane.volkinsteine@cirks.lv

