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DARBA UZDEVUMS
9. Gaismas festivāls "Staro Rīga"
Norises laiks: 2016. gada 17. – 20. novembris
Festivāla objektu darba laiks katru festivāla dienu no plkst. 17.00 līdz plkst. 23.00
Norises vieta : Rīga
Gaismas festivāla "Staro Rīga" 2016. gada tēma un programma
9. Gaismas festivāls “Staro Rīga” turpina gatavošanos Latvijas simtgadei –
tā norises laikam sakrītot ar Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas
svinībām, festivāls turpina tradīciju sveikt Latviju dzimšanas dienā, vairojot
gaismu un dzīvespriecīgu kopības sajūtu, izgaismojot Rīgas ielas un skvērus, ēkas,
parkus un laukumus. Tuvojoties Latvijas simtajai dzimšanas dienai, katra nākamā
festivāla norise pietuvina un sagatavo Latvijas simtgades gaismas festivālu, kura
laikā ne tikai galvaspilsētā, bet visā Latvijā vienosimies kopīgā gaismas inspirētā
notikumā.
2016. gadā Gaismas festivāls “Staro Rīga” turpina 2015. gada festivālā
aizsākto tēmu ..GAISMU SAUCA... Tās iedvesmas avots ir latviešu komponista
Jāzepa Vītola 1899. gadā uzrakstītās kora dziesmas “Gaismas pils” ar latviešu
pirmās atmodas dzejnieka Ausekļa vārdiem. Šī dziesma ir neatņemama Vispārējo
latviešu Dziesmu un Deju svētku programmās sastāvdaļa, tā vienmēr tiek dziedāta
tautai un valstij būtiskos brīžos.
https://www.youtube.com/watch?v=pJ_RA3YLt9I
https://lv.wikipedia.org/wiki/Auseklis_(dzejnieks)
Ausekļa dzejas rindas vēsta par latviešu tautas saskanīgo, garīgi bagāto
dzīvi senatnē, cildinot mūsu tautas kultūras un garīgo mantojumu. Ielūkodamies
dziļi tautas dvēselē, Auseklis īpaši uzsver tās varonību un darba tikumu, ilgas pēc
patstāvības. Ausekļa tekstā izmantota no folkloras aizgūta teiksma par ezerā
nogrimušu pili, kura pacelsies tikai tad, kad kāds uzminēs tās vārdu. Teiksma
pārtapusi Latvijas vēstures metaforā: senatnē, tauta bija brīva, bet tad "asiņainas
dienas ausa" un "nāvē krita varoņi" – Gaismas pils nogrima līdz ar visiem senču
dieviem. Dienas gaismā tā iznirs tikai tad, kad tauta kļūs brīva. Teksts noslēdzas ar
vārdiem: Gaismu sauca, gaisma ausa! / Augšām cēlās Gaismas pils!

Iesniedzot projektus vai idejas konkursam, festivāla tēma ir izvēršama vispārinātā
veidā. Nav obligāti jāveido objekti ar dziesmas muzikālo materiālu vai jāatspoguļo
dziesmas teksts.
Gaismas festivāla "Staro Rīga" 2016. gada tēma ..GAISMA AUSA...
2016. gada festivāla kopējo programmu veidos šādas daļas:
1. Festivāla pamatprogamma
2. Starptautiskā programma
3. Apkaimju programma
*4. Līdzdalības un partneru programma „Rīgas karnevāls”
1. Festivāla pamatprogramma
Objekti ir dažādas vietas pilsētvidē – ēkas, parki, tilti, laukumi, pagalmi,
pieminekļi. Tie ir pilsētvides mēroga, aplūkojami gan tuvumā, gan no attāluma,
pilsētas ainavu kontekstā. Objektus var papildināt performances, muzikālas un
teatrālas norises pilsētvidē. Vēlama skatītāju interaktīva iesaistīšana norisēs.
Pretendentiem jāpiedāvā objektus šādām vietām:
Rātslaukums, Doma laukums, Līvu laukums,
(Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja
priekšlaukums, Latvijas Nacionālās operas un
Esplanāde, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja
Var tikt piedāvāti objekti arī citās vietās.

Pils laukums, Skārņu iela 10
fasāde), Sv. Pētera baznīcas
baleta skvērs, Vērmanes dārzs,
fasāde un laukums parka pusē.

2. Starptautiskā programma
2014. gadā Eiropas kultūras galvaspilsētas programmas ietvaros gaismas
festivāls “Staro Rīga” ieguva plašu starptautisku atpazīstamību. Tādēļ arī 2016.
gada festivāla programmā paredzēts demonstrēt gaismas instalācijas un objektus,
kas jau ir tikuši parādīti citos Eiropas un pasaules gaismas festivālos. Šajā
programmā var iesniegt arī jaunrades darbus un starptautiskus sadarbības
projektus.
Finansējuma apmērs vienam projektam līdz EUR 15 000,00. Summā jābūt
iekļautām visām projekta realizācijas starptautiskajām un lokālajām izmaksām,
t.sk. visiem nodokļiem, tehniskā nodrošinājuma izmaksām, mākslinieku
honorāriem, ceļa izdevumiem utt.
Festivāla organizators nodrošina šādu izmaksu segšanu:
ne vairāk kā 3 projekta dalībnieku (mākslinieku vai tehniskā personāla)
uzturēšanos Rīgā ne vairāk kā 5 dienas;

-

vietējo elektrības pieslēgumu projektam (iespēju robežās);
esošā pastāvīgā apgaismojuma izslēgšanu (iespēju robežās);
pasākuma atļaujas saņemšanu;
pasākuma komunikāciju un projekta kopējo autoruzraudzību.

3. Apkaimju programma
Programma paredzēta pilsētvides pilnveidošanai un aktivitāšu veicināšanai
Rīgas apkaimēs.
Pretendentam pieteikumā ir jāiesniedz 5-10 objektu grupa, kas izvietota
nosacīti vienuviet – parkā, skvērā, pastaigu maršrutā, ielas posmā. Objektu grupa
var veidot tematiski vienotu vētījumu, bet tie var būt arī tematiski nesaistīti objekti.
Ieteicams pievienot idejas objektu ilglaicīgai eksponēšanai piedāvātajā vietā.

*4. Līdzdalības un partneru programma “Rīgas karnevāls”
Festivāla programmā tiek iekļauti festivāla sadarbības partneru gaismas
objekti – gaismas instalācijas un objekti, kuru idejas rada, tehniski realizē un
finansē Festivāla sadarbības partneri vai sponsori. Sadarbības partneru programma
ļauj uzņēmējiem iekļauties pilsētvides pasākumā, izgaismojot savu ēku, pilsētvides
objektu vai izstāstot sava uzņēmuma stāstu. Sadarbības partneri piedalās festivāla
finansēšanā, ieguldot līdzekļus kopējo festivāla izdevumu un reklāmas kampaņas
izmaksās. Līdzdalības maksājums tiek novirzīts festivāla komunikāciju kampaņas
realizācijai. Sadarbības partneriem tiek nodrošināta īpaša komunikāciju
programma.

*Pieteikšanās dalībai Festivālā programmā “Rīgas karnevāls” tiks izsludināta
papildus (informācija info@staroriga.lv).

