1.2. pielikums
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta
2014. gada 30. decembra nolikuma Nr.140-nos
(Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta
2017. gada 2. janvāra Nr.1- nos redakcijā)

Darba uzdevums konkursam
Mūsdienu kultūras forums “Baltā nakts 2017”
2017. gada 9. un 10. septembrī
Projekta idejas pamatā ir pilsētas atvēršana laikmetīgās mākslas aktivitātēm vienas
nakts garumā, piedāvājot plašu kultūras programmu. “Baltās nakts” (fr. Nuit Blanche)
tradīcija aizsākās Parīzē 2002. gadā, vēlāk Parīzei pievienojās Brisele, Madride, Rīga un
Roma, izveidojot kopīgu sadarbības tīklu „Eiropas Baltās naktis” Nuits Blanches
Europe. Nu jau „Balto nakšu” tradīciju ir pārņēmušas pilsētas ne tikai Eiropā, bet arī
Kanādā, ASV, Japānā un citviet. Rīgā projekts ar nosaukumu Mūsdienu kultūras forums
„Baltā nakts” tiek īstenots kopš 2006. gada.
Pilsētas, to iedzīvotāju un ceļinieku prātus pārņem radošs un auglīgs bezmiegs –
tieši tāda ir Nuit Blanche (Baltā nakts) metaforiskā nozīme romāņu valodās – bezmiega
nakts. Viena nakts gadā, kad aiz brīva prāta vai iekšēja nemiera omulīga miega vietā
izvēlamies radoši piesātinātu nomodu!
“Baltās nakts” mērķis ir aicināt sabiedrību atklāt mūsdienu kultūras daudzveidību
un rosināt plašāku interesi par tās notikumiem un izpausmēm. “Baltā nakts” notiek gan
pilsētas centrā, gan priekšpilsētās, atklājot pilsētu, kas atvērta dažāda vecuma, tautības
un sociālās piederības grupu iedzīvotājiem un pilsētas viesiem. “Baltās nakts” pasākumi
tradicionāli notiek ne vien kultūrai un mākslai ierastās vietās, bet arī tai neierastā vidē,
veicinot kultūras jēdziena uztveres robežu paplašināšanu.
Projektu autori aicināti piedāvājuma saturu veidot atbilstoši projekta kopējai
idejai un konkursa darba uzdevumam. Projektu konkursā iesniedzami novatoriska un
eksperimentāla rakstura laikmetīgās mākslas un kultūras autordarbi/projekti/pasākumi
vai pasākumu/projektu programmas dažādās nozarēs (skatuves māksla, deja/kustību
māksla, mūzika/skaņu māksla, vizuāli plastiskā māksla, vides objekti un kinētiskā
māksla, vizuālā komunikācija, foto un video māksla, arhitektūra, dzeja/proza, kino,
cirks, starpdisciplināri projekti u.tml.), tai skaitā arī piedāvājumi starptautisku mākslas
projektu īstenošanai. Projektu autori ir aicināti piedāvāt arī projektu/pasākumu
programmas attiecīgai norises vietai/teritorijai, veicinot radošo organizāciju/uzņēmēju
sadarbību un kopprojektu realizāciju “Baltās nakts” ietvaros.
Projektu/pasākumu norises vietas – Rīgas centrālā daļa un Vecrīga; pilsētas
radošie kvartāli un teritorijas gan Daugavas labajā, gan kreisajā krastā.
Projektu/pasākumu īstenošana jāparedz publiskajā ārtelpā vai citās brīvi pieejamās
vietās, nodrošinot pasākumu pieejamību iespējami plašai mērķauditorijai, tai skaitā
bērnu un ģimeņu mērķauditorijai. Visos “Baltās nakts” pasākumos jānodrošina
bezmaksas ieeja. Projektu/pasākumu norise laika posmā no 2017. gada 9. septembra
plkst. 18.00 līdz 10. septembra plkst. 3.00/5.00.

