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Kinodroms: Latgale

Vispirms – piedāvājam jums noklausīties Latvijas Radio 1 sižetu par

Kinodromu, kas bija ēterā 17. aprīlī, pašā rīta agrumā!

Un nu – par Latgali. Pēdējais pusfināls ir noticis un Fināla filmu skates

programma nu ir pilnībā zināma! Ceturtdien, 21. aprīlī jau 7:00 no rīta

devāmies uz Daugavpili, kur Daugavpils domes diezgan iespaidīgajā

konferenču zālē notika Latgales īsfilmu skate. Liels paldies Daugavpils

domes darbiniekiem, kas visi bija ļoti laipni un pretimnākoši, un gādāja,

lai mums būtu viss, kas vajadzīgs Kinodromošanai. Starp citu, šī bija arī

mana pirmā viesošanās šajā otrajā lielākajā Latvijas pilsētā, un esmu ļoti

priecīgs, ka nolēmām rīkot skati arī šeit. Daugavpils atstāja patiesi foršu

iespaidu, un sajūtu, ka te noteikti vajadzētu arī nākotnē rīkot liela līmeņa

kultūras pasākumus.

Daugavpils domes konferenču zāle

Vispār ceļš uz Daugavpils skati nebija no vieglajiem – kā vienmēr, ne viss

notika pēc plāna, viens no žūrijas locekļiem saslima, kas nozīmēja, ka

atkrīt transports un arī otrs žūrijas loceklis. Par laimi modernajā

tehnoloģiju laikmetā gan bija iespējams arī noskatīties filmas no attāluma,

taču tik un tā šajā vakarā galvenais žūrijas galavārds piederēja „galjafilms”

pārstāvjiem. Tomēr domāju, ka pieņēmām objektīvāko lēmumu, un tātad,

kopā ar publikas lēmumu, uz finālu tika šīs filmas:

1. vieta – “Es atceros tevi…”  (režisore: Santa Skutele)

Publikas simpātija – “Nekā stiprāka par draudzību”  (Artūrs Latkovskis) (2.

vieta publikas balsojumā – „Es atceros tevi…”)

Žūrija izlēma uz finālu aizsūtīt arī īsfilmu “Raiņa dzeja bērnu animācijā”

(Regīna Kokina,Una Ilarionova, Alise Oļeņina)
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Publikas simpātijas ieguvējs Artūrs Latkovskis, kinodromists Kārlis Kanders

un Latgales skates rīkotāja Rūta Migalva

Latgales skatē patiešām visas īsfilmas nospēlēja uz kādas dvēseles stīgas

un lika aizdomāties par attiecīgo apskatīto tematu. Pirmā vieta tika

piešķirta Santas Skuteles „Es atceros tevi…”  ne tikai dēļ salīdzinoši

kvalitatīvā izpildījuma (kas būtu pats par sevi saprotams, ņemot vērā to,

ka īsfilma ir tapusi jau augstskolā), bet tieši tādēļ, ka tai izdevās radīt tēlu

ar emocijām, ar kurām varētu identificēties arī skatītājs. Skatoties īsfilmu

bija arī sajūta par dzīves sižeta esamību – tēlam ir pagātne un noteikti arī

nākotne pēc īsfilmas beigām (varbūt līdzīga kā daudziem jauniešiem, kas

skatījās šo īsfilmu). Daugavpilī varēja redzēt arī otru Santas iesniegto

īsfilmu „Portrets”, kas arī lika padomāt par cilvēku attēlojumu mākslā un

dzīvē, komunikāciju un mākslinieka darbu, taču īsfilma „Es atceros tevi…”,

bija draudzīgāka un tuvāka līdzpārdzīvojumam. Žūrijai patika arī Artūra

Latkovska īsfilma, ko izvēlējās lielākā daļa publikas „Nekā stiprāka par

draudzību”, kurā bija ļoti laba doma par draudzības spēku un nozīmību –

ļoti forši, ka jaunieši spēj uzfilmēt stāstu arī par šādām, sirsnīgām, ikdienā

sastopamām tēmām. Bija paredzēts no Latgales sūtīt uz finālu divas

īsfilmas, bet beigās tika izlemts arī dot iespēju Rīgā startēt arī īsfilmai

„Raiņa dzeja bērnu animācijā”, kura bija ļoti radoša un pozitīvu sajūtu

raisoša. Apsveicami, ka par scenāriju tiek izmantoti mūsu dižo rakstnieku

darbi (piemēram, man no vidusskolas ir sapnis, ka kāds beidzot ekranizētu

ar visiem specefektiem Raiņa „Spēlēju, dancoju” ;D ). Jāsaka, ka arī

godalgas neieguvušās filmiņas bija radošas un rosinošas, kurām gan varbūt

pietrūka kāds pakāpiens augstāk izpildījumā. Aļona Klimčenko īsfilma

„Paint it black!”  bija ļoti interesanta stopkadru animācija, kuru arī noteikti

būtu vērts redzēt, un arī Olgas Gedjunes darbs „Mīlestība”, kura startēja

kategorijā, kas Kinodromam patīk vislabāk, stāstīja par ļoti svarīgu tēmu,

kuru arī bieži apskata citi mākslinieki – kā nepaiet garām otram cilvēkam,

uzdrīkstēties spert soli pretī un satikt savu mīlestību.

Liels paldies visiem, kas palīdzēja sagatavot sirsnīgo Latgales filmu skati:

Daugavpils domei un Digitālās Drukas centram „Copy City” !

Fotogrāfijas no pasākuma – šeit !
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