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Pagājušā piektdienā noslēdzās Latvijas jauniešu kinofestivāls „Kinodroms”,

GOOD STUFF!

kas mēneša garumā ceļoja pa Latvijas pilsētām, lai finālā no 12 īsfilmām
izvēlētu Kinodroma uzvarētājus. Diena bija saulaina un forša, un jau agri
no rīta sākām iekarot VEF mākslas centru – „Diskopifs” brauca pēc skaņu
aparatūras, un pēc tam mēs devāmies uz Rīgas Valsts 1. ģimnāziju pēc
krēsliem,

kurus

mums

mūsu

bijusī

skola

ļoti

laipni

atvēlēja

šim

notikumam. VEFā uzvilkām Kinodroma karogu, kas bija redzams vienā no
reklāmas video, un pārmetām par dzegu lielo plakātu, un vieta bija
Kinodromizēta!

Mazliet steidzīga tūre pa norises vietu 30 minūtes pirms fināla sākuma,
kad vēl notiek pēdējie sagatavošanās darbi un mēģinājumi. Tur pa vidu uz
dažām sekundēm pazūd skaņa, bet to šobrīd nevar izlabot, tāpēc lūdzu
nedusmojieties :)
Filmu skati atklāja Kazanovas orķestris, kas bija riktīgi foršs un spēlēja
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Metallica, Scorpions un SOAD repertuāru. Vakaru vadīja Matīss un Anete,

Wedding you say?

kuri, manuprāt, to izdarīja ļoti atraisīti un tieši tādā jautrajā garā, kas
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izsaka Kinodroma garu. Filmu programma bija interesanta – kā nekā,
pusfinālos bijām atlasījuši labākās Latvijas jauniešu īsfilmas no Rīgas,
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Vidzemes, Latgales un Zemgales -, un nemanot arī paskrēja laiks, un žūrijai
jau bija jādod savs verdikts, mums visiem bija jākāpj augšā uz terases, lai
uzzinātu Kinodroma uzvarētājus. Fināla žūrija bija diezgan liela un ļoti
kompetenta:
Ivars Zviedris, kinorežisors un producents
Elīna Zazerska, kinoforuma “Arsenāls” izpilddirektore
Giorgi Khaindrava, kinoforuma “Arsenāls” direktors
Eva Mežīte, kinoforuma “Arsenāls” preses centra vadītāja
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Inta Liepa, mākslas vēsturniece

Stuff

Reinis Traidās, kadra režisors

Works

Antons Jurčenko, kinofestivāla direktors
Žūrija novērtēja filmu autoru kinematogrāfisko redzējumu, „kino valodas”
pārvaldīšanu un uzņēmību:
Atzinība par vizuālo kvalitāti – brāļi Soli par īsfilmu „Imagination”
Mīlestības kategorija – Santa Skutele ar īsfilmu „Atceros Tevi…”
Sabiedrības kategorija – Toms Taukulis „Pašpatriots”
Brīvības kategorija – Uldis Greters „Just a Dream?”
Grand Prix – Džons Tatevosjans „Lights”
Vēl jāpiebilst, ka es gribētu arī izcelt vēl pāris īsfilmas, kas patika arī
mums, t.i. daļai Kinodroma rīkotāju, un tās ir „Astrocitoma” un „Nav
galapunkta”, kurām arī bija savas īpašas nianses.
Lai gan bija diezgan vējains un auksts, apbalvošana uz terases bija forša
lieta, un noteikti, ka arī afterpārtijs uz terases būtu bijis riktīgi nice, ja
nebūtu bijis tik vējains un auksts. Tomēr tas norisinājās kādas piecpadsmit
minūtes, līdz arī izturīgākie viesi devās lejā, taču paldies DJ Dunkem, kas
vēl nedaudz uzturējās uz jumta, lai organizatori varētu noklausīties savas
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mīļākās dziesmas :D

Bildes no festivāla fināla (foto by Artūrs Tols)
Prieks, ka šis diezgan eksperimentālais pasākums ir veiksmīgi noslēdzies,
un sagādājis daudz foršu emociju gan mums, gan domāju, ka arī jums! Šis
ir bijis ļoti interesants process un lieliska pieredze, kura pierādīja, ka
iespējams taču var būt viss. Nācās daudzas lietas darīt pirmo reizi un
satikt

daudz

jaunus

cilvēkus,

kā

arī

labāk

iepazīt

jau

zināmos.

Kinodromojot sastapāmies ar lielu pretimnākšanu un daudziem pozitīviem
cilvēkiem, un milzīgs paldies visiem, kas ir mūs atbalstījuši (un, kā
redzams, saraksts ir garš!):
Starptautiskajam kino centram un kinoforumam „Arsenāls”, par lielo
atbalstu un balvām – tieši brīdis, kad saņēmu zvanu no Arsenāla bija tas,
kad sapratu, ka visa šī festivāla ies :) Īpašs paldies izpilddirektorei Elīnai
Zazerskai un direktoram Giorgi Khaindravam;
Kazaku ģimenei (apvienībai „Diskopifs”!) jeb par neatsveramo tehnisko
atbalstu;
Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas skolēniem un darbiniekiem, īpaši direktoram
Mārim Braslam un Īrisai Puķei;
Savienībai „Total Dobže” – VEF mākslas centram un īpaši personīgi
Kasparam Lielgalvim par iespējas došanu uzrīkot fināla pasākumu VEFā;
Superīgajam Kazanovas orķestrim;
Baltic Shorts un LU par informatīvo atbalstu;
Jelgavas 1. ģimnāzijai, Valmieras pamatskolai un Daugavpils domei par
telpām un tehnisko nodrošinājumu reģionālajās filmu skatēs;
Visiem, visiem, visiem, kas balsoja par Kinodromu labo darbu konkursā!
Un, protams, mūsu lieliskajiem sponsoriem:
TN drukai par milzīgo un foršo plakātu;
Copy Expert par plakātu un diplomu druku Rīgas reģionam un Fināla
pasākumam;
Valmieras tipogrāfijai „Lapa” par plakātu druku Vidzemes reģionam;
Daugavpils digitālas drukas centram „Copy City” par plakātu druku Latgales
reģionam;
Kārumam par gardajiem desertiem Rīgas reģiona skatē;
Franču maiznīcai „Cadet de Gascone” par maizītēm un picām Fināla filmu
skatē;
Un Pure Chocolate par šokolādēm, kuras devām balvās.
Noslēgumam varu vien paust cerību, ka Kinodroms turpināsies un vairos
prieku arī turpmāk – taču tad tam noteikti būs jāaug un jāatjaunojas, lai
tas varētu turpināt lidot ar entuziasma spārniem un pāriet augstākā līmenī,
kas vēl vairāk veicinātu jauniešu savstarpēju kinoburziņošanu.

Kinodroma komanda:
Kārlis Kanders, Jēkabs Groskaufmanis, Rūta Miglava, Artūrs Tols, Antons
Jurčenko, Kristaps Kazaks, Ieva Zvaigzne, Liene Kazaka, kā arī Linda Vīksne.
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