6/15/2014

galjafilms \ Kinodroms: Vidzeme

WORKS

CREW

Kinodroms: Vidzeme
0

P O STED IN: K INO DR O MS, O L D

15.

aprīlī

Kinodromojām

jaunajā

un

BLOG

Search

3 YEAR S, 1 MO NTH AGO

Piektdien,

CONTACT

skaistajā

Valmieras

GOOD STUFF!

pamatskolā. Secinājām, ka tad, kad būs bērni, būs jābrauc dzīvot uz
Valmieru! Vidzemes reģionā bija pieteiktas 9 īsfilmas, no kurām 6 tika
atlasītas pusfināla skatei. Pasākumu vadīja Ieva Zvaigzne. Vakara gaitā
nedaudzos sanākušos skatītājus un daudzskaitlīgo žūriju (galu galā sanāca,
ka žūrijā bija veseli pieci cilvēki – tikpat cik Rīgā) priecēja kvalitatīva
kinematogrāfija (Dāvida un Matīsa Solu īsfilma „Imagination, kas ieguva 1.
vietu un Publikas simpātiju) un atmosfēriski darbi (īsa, bet īpašu noskaņu
radoša Edgara Dundura skeitošanas filmiņa „Moment of beauty”), bet īpaši
skatītāju uztveri un uzmanību pārbaudīja pērnā gada Pirmā Rīgas skolu
kinofestivāla „Mīlestības” kategorijas uzvarētāja Konstantīna Ņedošivina
divas īsfilmas, kurās realitāte sajaucās ar sapņiem un kino citātiem, un no
kurām vienai – „Mēs viņus nepazīstam” – tika piešķirta 2. vieta un dotas
arī tiesības doties tālāk uz finālu. Žūrija īpaši uzteica „Imagination”
kvalitāti, labo oriģinālmūziku un lokācijas izvēli. Īsfilmai „Mēs viņus
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nepazīstam” tika veltīti šādi vārdi: „Filmā ir daudz kino semiotikas

Wedding you say?

elementi, un šķiet, ka filmas autors brīžiem pat neapzinās, ar ko viņš

bū-š: tips & tricks

spēlējas.”
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Žūrijas locekļi Antons Jurčenko, Ivars Zviedris, Laura Meija, Inta Liepa un
Jēkabs Groskaufmanis, rīkotājs Kārlis Kanders un vakara vadītāja Ieva
Zvaigzne
Tātad, filmu skates oficiālie rezultāti:
1. vieta – “Imagination” (režisori: Dāvids Sola, Matīss Sola)
2. vieta – “Mēs viņus nepazīstam” (Konstantīns Ņedošivins)
Publikas simpātija – “Imagination” (2. vietā Publikas balsojumā – “Moment
of Beauty”)
Vēl pozitīvi vārdi tik veltīti Rūdolfa Bērziņa un Kristiānas Briedes klipiņam
„Kas tev ir svarīgs? Ība svarīga”, kuru žūrijas priekšsēdis Ivars Zviedris
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aicināja aizsūtīt Latvijas Televīzijai, lai to varētu redzēt ne tikai tie, kas
bija atnākuši uz filmu skati, bet lai tas varētu priecēt arī plašāku cilvēku
loku. Piedāvājam jums apskatīt šo klipiņu šeit pat:
Filmu skatē arī uzstājās ļoti forša grupa

„The Capybaras” , kura arī

izpelnījās īpašas uzslavas no žūrijas locekļiem par savu lielisko sniegumu.
Paldies viņiem par Kinodroma atbalstīšanu!
Tāpat liels paldies Valmieras pamatskolas direktoram Artūram Skrastiņam
par lielo pretimnākšanu un doto iespēju Kinodromam Valmierā notikt!
(sūtiet savus bērnus Valmieras pamatskolā ;) )
Vēl arī ļoti liels paldies mūsu Vidzemes reģiona sponsoriem – Valmieras
tipogrāfijai „Lapa” !

The Capybaras
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