RĪGĀ 2018

Berlīnes lāči ieradīsies Rīgā
Vācijas vēstniecība uz Rīgu atvedīs Berlīnes lāčus. Doma laukumā varēs sasveicināties ar 149 „United Buddy Bears“
lāčiem, kas tur uzturēsies no 12. jūlija līdz 22. augustam. Tā būs viņu pirmā vizīte Baltijā, kas ir Vācijas dāvana
Latvijas iedzīvotājiem valsts simtgadē. Izstādi organizē Vācijas vēstniecība Rīgā sadarbībā ar Rīgas domi.
„United Buddy Bears“ pārstāv Apvienoto Nāciju atzītās valstis, to iedzīvotājus un kultūru, bet ne politisko sistēmu. Lāči
stāv plecu pie pleca, simbolizējot toleranci un saprašanos starp tautām, nākotnes pasauli, kurā valda miers. Ar šādu moto
divmetrīgie Berlīnes lāči apceļo pasauli, un kopš 2002. gada, kad viņi pirmo reizi bija skatāmi Berlīnē, lāčus ar sajūsmu ir
sveikuši aptuveni 40 miljoni izstādes apmeklētāju 30 pilsētās visos kontinentos.
Katru no kopumā 143 valstis simbolizējošajām lāču figūrām ir apgleznojis kāds pazīstams attiecīgās valsts mākslinieks.
Latvijas lāča figūru apgleznoja Kaspars Zariņš, tā pamatvēstījums ir laimes un optimisma sajūtas. Bez tam apmeklētājus
iepriecinās arī pieci īpašie lāči un speciāli šai izstādei izveidotais “Rīgas lācis”, kurš pēc izstādes paliks savā skaistajā
dzimtajā pilsētā Rīgā. “Rīgas lāča” gleznojumam skices veidojuši bērni. Tuvāka iepazīšanās ar “Rīgas lāci” notiks reizē ar
izstādes atklāšanas ceremoniju 12. jūlijā.
„United Buddy Bears“ īpašā misija ir palīdzēt trūkumā nonākušiem bērniem. Tāpēc Rīgā „United Buddy Bears“ kopā ar
Bērnu slimnīcas fondu vāks ziedojumus mazajiem pacientiem, kuri ārstniecībai nevar saņemt valsts finansējumu.
Izstādes patroni ir Vācijas Federatīvās Republikas vēstnieks Latvijā Rolfs Šute kopā ar Rīgas domes
priekšsēdētāju Nilu Ušakovu un Latvijas Republikas kultūras ministri Daci Melbārdi.
Izstādes patroni un lāči priecātos sveikt visus izstādes svinīgajā atklāšanā 12. jūlijā plkst. 12.30 Doma laukumā vai arī
apmeklējot izstādi nākamajās 6 nedēļās, kuru laikā izstāde būs aplūkojama! Ieeja brīva.

Vēstnieka Rolfa Šutes uzruna izstādes „United Buddy Bears“ atklāšanā 2018. gada 12. jūlijā Doma laukumā

ATKLĀŠANAS CEREMONIJAS IESPAIDI
2018. gada 12. jūlijā „United Buddy Bears“ izstādi atklāja tās patroni – Vāciajs Federatīvās Republikas vēstnieks Latvijā
Rolfs Šute kopā ar Rīgas domes priekšsēdētāju Nilu Ušakovu un Latvijas Republikas kultūras ministri Daci Melbārdi.
Atklāšanas ceremonijā Latvijas tautu valsts simtgadē apsveica arī Eva Herlicas kundze, kas kopā ar dzīvesbiedru Klausu
Herlicu ir projekta iniciatore. Viņa apsveica Latvijas iedzīvotājus arī to valstu vārdā, kuras katru pārstāv viens no 143
izstādē apskatāmajiem lāčiem.
Bērnu slimnīcas fonda priekšsēdētāja Liene Dambina pateicās visiem cilvēkiem, vēstniecībām un atbalstītājiem, kuri jau
ziedojuši naudu vai arī vēl ziedos "United Buddy Bears" izstādes laikā, lai palīdzētu mazajiem pacientiem.

Fotostrecke (7 Bilder) starten. Klicken Sie auf ein Bild.

RĪGAS LĀČA ATKLĀŠANA

Šajā īpašajā pasākumā pilsētas mēru un Vācijas vēstnieku atklāja Rīgas draugu lāci.
Rīgas lāci apgleznojusi māksliniece Viktorija Kosenko pēc septiņus gadus vecās Patrīcijas Laursones izstrādātajām
skicēm.
Pēc izstādes noslēguma Rīgas lācis paliks turpat Rīgā.

Fotostrecke (8 Bilder) starten. Klicken Sie auf ein Bild.

PASTAIGA AR VĒSTNIEKIEM
Vairākas vēstniecības bija vienojušās par Buddy Bear pasniedzējiem, kas pārstāv viņu valsti izstādē Rīgā. Aizsardzības
nauda tiek pārcelta uz labdarības projektu, ko atbalsta "United Buddy Bears" Latvijā: bērnu slimnīcu fonds Rīgā.
Tāpēc mēs vēlētos pateikties:
Baltkrievijas vēstniecība, Francijas vēstniecība, Gruzijas vēstniecība, Izraēlas vēstniecība, Krievijas vēstniecība, Šveices
vēstniecība, Apvienoto Arābu Emirātu vēstniecība.

Fotostrecke (6 Bilder) starten. Klicken Sie auf ein Bild.

Lai iegūtu vairāk bildes, lūdzu, skatiet buddy-fans.de
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