NEDĒĻAS ZIŅU IZDEVUMA "NESĒDI TUMSĀ" PIELIKUMS (NR.9)

Alianses 15 gadu jubilejas gadā īpaši vēlamies izcelt savas biedru organizācijas. Katru
nedēļu ziņu izdevuma “Nesēdi Tumsā” pielikumā “Biedru telpa”.
Šonedēļ "Biedru telpas" viesis – biedrības “FreeRiga” veterāns un izveidotājs Mārcis
Rubenis.

Kāds impulss Jūs pamudināja dibināt organizāciju Free Riga?
“Free Riga” ideju radīja virkne organizāciju un aktīvistu, kuri
saskatīja iespēju Rīgas neizmantotās un tukšās ēkas atvērt
sabiedriskiem un radošiem projektiem. Gandrīz visas jaunas,
bieži vien uz pašiniciatīvu balstītas idejas, vieno problēma atrast nedārgu telpu. Turklāt “viens nav karotājs”. Visi Free
Riga dibinātāji bija saskārušies ar projektu veidošanu Rīgas
tukšajos namos un saskatīja pamestībā atspēriena punktu
Rīgas kultūras dzīvei. Tā bija gan iespēja radošiem cilvēkiem
iegūt nedārgas telpas, kā atbalstu savas idejas realizācijai, gan
ēkās vienuviet pulcēt līdzīgas un papildinošas aktivitātes. To
vidū bija mākslas centra “Totaldobže” kādreizējā VEF rūpnīcā
veidotājs Kaspars Lielgalvis, Laikmetīgās mākslas centra direktore un ikgadējā pamestās ēkās
notiekošā festivāla “Survival Kit” vadītāja Solvita Krese, “Kaņepes kultūras centra” dibinātājs
Dāvis Kaņepe, kopā strādāšanas telpas “DarbaVieta” izveidotāja Kristīne Zamurajeva,
pilsētvides aktīvisti un mākslinieki Jānis Peshiks, Jonas Buechel, Alise Ziemule un citi.
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Kādas aktualitātes notiek organizācijā?
Šobrīd gatavojamies radošiem un sabiedriskiem projektiem, kā arī drīzumā atvērsim ēku
Vecrīgā Kalēju ielā. Vairāk par šo projektu varēs uzzināt nākamnedēļ, sekojot jaunumiem Free
Riga Facebook lapā vai arī piesakoties jaunumu saņemšanai www.freeriga.lv. Tāpat tūlīt
sāksies otrā aktīvā sezona Tallinas ielas kvartālā un Lastādijas kvartālā.

Vai varat nosaukt galvenos pagrieziena punktu organizācijas attīstībā?
Galvenais pagrieziens punkts Free Riga darbībā notika pēc pirmo izmēģinājuma projektu
īstenošanas - praksē redzot, ka Rīgā ir daudz radošu cilvēku, kuriem telpas ir problēma un
kuriem savas ieceres uzsākšanai noderīga ir nedārga telpa pat tad, ja tā ir pieejama tikai uz
gadu, diviem vai trim.

Kādus sabiedrības procesus organizācija vēlas mainīt sabiedrībā?
Free Riga var nodrošināt nedārgu telpu cilvēkiem, kuriem ir vēlme un spēja darboties kopā ieguldīt savu laiku un kopīgi ar citiem teritorijas rezidentiem uzņemties ēkas un teritorijas
radošo attīstību, kā arī daļu tās apsaimniekošanas. Tāpēc Free Riga teritoriju iemītnieki nav
nomnieki, bet gan rezidenti - cilvēki, kuri apņemas piedalīties kopīgās teritorijas attīstībā ar
savu laiku un projektu. Tā nav telpu noma, kur katrs var darīt, ko vien grib, un ignorēt
apkārtējos. Kopdarbs arī ir Free Riga teritoriju spēcīgā puse - kad cilvēki kopīgi rada
iedvesmojošu vidi un notikumus, kuri nevarētu tapt viņiem darbojoties atsevišķi. Piemēram var
paskatīties uz pārsteidzoši ātro Tallinas ielas kvartāla parādīšanos Rīgas kultūras dzīvē jau tā
pirmajos darbības mēnešos pagājušā gada pavasarī. Taču kopdarbs ir arī galvenais izaicinājums
- jo mūsu sabiedrībā pēc Padomju laikiem trūkst organizēšanās kultūra, kāda nepārtraukti
veidojusies Rietumu pasaulē gan caur NVO darbību, gan skvotu un solidaritātes kustībām
70tajos un 80tajos gados, gan citām iespējām, kuras nebija Austrumeiropā.
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Rezidenti tiešā un pārnestā nozīmē "iedod jaunu elpu" 200 gadus vecai koka
klasicisma stila ēkai Lastādijas kvartālā

Līdz ar to prieks, ka Free Riga teritorijās arvien lielāku daļu darba pamazām pārņem paši to
rezidenti un Free Riga paliek vairāk atbalstītāja lomā. Tā, piemēram, Tallinas ielas kvartāla
rezidenti organizē kopīgu vasaras notikumu programmu un veido pagalma labiekārtojumu, bet
Lastādijas kvartālā vairāku rezidentu kopdarbs turpina attīstīt bezmaksas veikalu jeb Brīvbodi
Turgeņeva ielā 13, kā arī vairākus projektus, lai šis kvartāls kļūtu par apkaimes un visas Rīgas
mēroga “kultūras namiem” jeb vietu visdažādākajām sabiedrības grupām un aktivitātēm.
Ja tiešais FREE RIGA mērķis ir radīt iespēju atraisīties cilvēku radošajam ponteciālam un
palīdzēt īstenies sabiedriskam un nekomerciālām iecerēm, tad mēs ceram, ka mūsu darbības
blakusprodukts būs sabiedrība, kura pati māk organizēties un radīt sev vēlamās pārmaiņas.

Kāpēc sabiedrībai ir nepieciešams iesaistīties nevalstiskajās organizācijās?
Dzīve tikai starp darbu, mājām un lielveikaliem ir garlaicīga. Iegūt atspērienu savām iecerēm
vidē, kurā cilvēki redz iespēju un palīdz viens otram īstenot savu radošo potenciālu un uzlabot
savu sabiedrību, ir lieliska pieredze.
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