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Kinodroms: Rīga

Pirmā Kinodroma pusfināla skate ir aizvadīta! Pasākums norisinājās Rīgas

Valsts 1. ģimnāzijas telpās – tajās pašās, kur pirms gada norisinājās

Pirmais Rīgas skolu kinofestivāls – , un arī šoreiz kino notikums pulcēja

pilnu ģimnāzijas aulu (man pat šķiet, ka pilnāku, kā pirms gada). Šogad

pasākums bija lielāks, garāks un apjomīgāks – par to arī liecināja uzkodu

galds, kur pagājušogad bija vien tēja, bet šogad jau arī cepumi un deserti

(paldies Kārumam!) :D Filmu skates programmas garums bija divas

stundas. Pasākumu vadīja Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas divpadsmito klašu

skolēni Dāvids Keišs un Elīza Grīsle.

Nav noslēpums, ka 1. ģimnāzijai ir prestižs kā skolai, kur īpašā cieņā ir

matemātika. Tāpēc, ja nav laika lasīt visu teksta sienu, piedāvāju Jums arī

nelielu un kondensētu vakardienas pasākuma statistiku ar cipariem:

26 jauniešu īsfilmas iesniegtas Rīgas reģionā

16 īsfilmas tika parādītas skatē

5 žūrijas locekļi

4 īsfilmas tika tālāk uz finālu

2 balvas Džona Tatevosjana īsfilmai „Lights”

3 mūziķi – lieliskā grupa Čehols

ap 200 skatītāju
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100 „Kāruma” deserti (paldies Rīgas Piensaimniekam!)

2,5 kg cepumu

2 elektrības pārrāvumi

1 ceļu satiksmes negadījums

1 milzīgs plakāts (paldies tndruka.com!)

1 pabojāts apmetums

Bet te nu ir garais apraksts. Kinodromu dažas minūtes pēc pulksten sešiem

ar enerģiskām dziesmām atklāja un skatītājus iesildīja lieliskā grupa

Čehols.

Grupa Čehols

Filmu skate sākās ar Džona Tatevosjana atmosfērisko un personisko

īsfilmu „Lights”, kura vēlāk vakarā gaitā ieguva 1. vietu žūrijas vērtējumā

un arī iekaroja skatītāju sirdis publikas simpātijas balsojumā. Patiesās un

sirsnīgās īsfilmas fokusā bija mazs puisēns (režisora brālis) un situācijas

viņa attiecībās ar ģimeni (arī režisora īstā ģimene) – gan brīžos, kad visi ir

aizņemti ar citiem darbiem un nevienam nav laika, gan arī kopība un

siltums ģimenes vienotībā. Šīs filmas sakarā jāpiemin arī tas, ka

skatītājiem to bija iespēja redzēt divreiz (vai pareizāk sakot, pusotrreiz :D

). Tas tāpēc, ka šogad tāpat kā pērn pasākumu sākām sešos vakarā, taču

pagājušogad tas notika janvāra beigās, un tad jau bija tumšs. Šoreiz nācās

aizlīmēt logus ar melno plēvi, taču zālei griestos ir arī gaismas aka, un vēl

tieši uz vakaru šajā mākoņainajā dienā sāka spīdēt saulīte, kas nozīmēja

to, ka pirmo filmu skates posmu pavadījām nevis ierastajā kinoteātra

tumsā, bet gan krēslā :D . Tāpēc to pirmās īsfilmas daļu, kas bija filmēta

vakara tumsā pie kamīna, īsti labi nevarēja redzēt. Šo misēkli labojām,

parādot filmu vēlreiz skates beigās, kad jau bija kārtīgi satumsis.

Līdzīgi kā pagājušogad, skati turpināja muzikāli meditatīvs vēstījums no

pērngada laureāta Andra Gaurača  „Miljons kristāla gabaliņu” . Īsfilmā

skanēja skaista un sniegpārsliņu trauslo daiļumu atgādinoša Jēkaba

Jančevska klavieru mūzika, un tā piedāvāja ļoti poētisku skatu uz ziemu

pilsētā. Te var vilkt paralēles ar vēl vienu darbu, ko varēja redzēt šajā

vakarā – Kristiānas Stepanovičas darbu „Ziemas diena”, kur arī tika

parādīta ziemīgā Rīga, taču Kristiānas novērojošā dokumentālisma žanra

īsfilmā lielāks uzsvars bija uz cilvēkiem pilsētā, kuri to, padara dzīvu ar

savām attiecībām un emocijām, un prieku.

Nākamais darbs bija Sabīnes Rumpes un Daniela Liekniņa „Kafija”, kurā,

līdzīgi kā pirmajā un godalgotajā skates īsfilmā, centrā bija ģimeniskās

saites – šajā gadījumā, starp brāli un māsu, kuri var pārrunāt visu, gan

attiecības, gan šokējošus jaunumus. Nevar noliegt, ka īsfilmā loga

atspīdumā bija redzams arī operators :D , bet ir ļoti apsveicami, ka tiek

mēģināts strādāt ar dialogiem. Samērā daudzas skates īsfilmas pat iztika

bez runāšanas vai arī dialogu bija ļoti maz, taču ne vienmēr tam bija

pozitīvs (lasi – skatītājam interesants) rezultāts. Ceturtā skates filma bija

http://tndruka.com/
http://kinodroms.lv/foto
http://www.youtube.com/user/cyporkk#p/u/5/NOc94qYwvRw
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Ulda Gretera „Just a Dream?”, un tā izsauca visvairāk smieklu vakara gaitā

(šajā ziņā ar to var konkurēt tikai viens moments jau pieminētajā īsfilmā

„Ziemas diena”) . Īsfilmu pilnībā bija radījis viens pats autors, un šis fakts

kopā ar komiskajiem un LNT trilleru elementiem radīja darbu, kam izdevās

radīt spēcīgas emocijas lielākai daļai skatītāju. Noteikti, ka tas arī

nostrādāja uz žūriju, kas piešķira „Just a Dream?” otro vietu. Uzreiz pēc

tam tika piedāvāts filosofisks skats uz cilvēka dabu ar Mika Šķēles īsfilmu

“Kamene”. Skati turpināja Justmore sirreālā īsfilma „Camera Chocolate”

par kameru, kurai garšo šokolāde (bet, iespējams, tā bija metafora…) un

vēl viena Andra Gaurača īsfilma par divu Jehovas liecinieku

piedzīvojumiem kriminālajā vidē „Nepareizais Pārtijs” , kura ir

improvfilmiņa, t.i., īsfilma, kuras sižets top filmējot un neko īpaši

neplānojot. Šajā gadījumā improvizācija šķita labs ieguvums, un man

personīgi šī īsfilma ļoti patika ar savu humoru un dialogiem. Filmu skates

pirmo pusi noslēdza visai nopietns un drūms darbs, Gvido Dzeņa „lauzta

enģe”, kas vēstīja par cilvēku palikšanu „starp aizslēgtām sienām un

durvīm, kas visu laiku stāv vaļā”.

Vakara vadītāji: Elīza Grīsle un Dāvids Keišs

Pēc nelielas pauzes skati turpinājām ar vēl vienu īsfilmu, kurā varēja

dzirdēt muzikālas oriģinālkompozīcijas, – Aleksandra Sugaka „Exit”  ar

Antona Makarova mūziku. Jāpiezīmē, ka šī īsfilma bija diezgan viltīga un

vairākas reizes filmas laikā izvilināja aplausus no skatītājiem, jo likās, ka

filma jau beigusies. Taču tas, iespējams, lika aizdomāties par to, ka arī

dzīvē ir brīži, kad liekas, ka viss jau ir beidzies un vairs nekas nevar

turpināties, bet atkal uzjundī dzīvības spēks. Pēc šī garā ceļojuma

skatītājus uzmundrināja trešā Andra Gaurača īsfilma „Despair” , kas bija

ļoti kodolīgs un humorīgs vēstījums par narkotiku lietošanas sekām. Mums

gan nolikumā ir rakstīts, ka nevar iesniegt vairāk par diviem darbiem, taču

Andris arī iesniedza tikai divas īsfilmas – „Nepareizo Pārtiju” mēs paši

palūdzām viņam iesniegt, jo, kā jau minēju, mums tā ļoti patika. Pēc tam

skatītājiem lika domāt līdzi (droši vien arī pēc īsfilmas seansa) Jāņa Ruško

un Kristapa Austera „Nav galapunkta”  – vilcieni un romantika. Arī šī filma

tika tālāk uz finālu. Starp citu, daļā no „Nav galapunkta” lokācijām

(Zasulauka depo un vilciena stacijas tunelis) ir filmētas arī galjafilms

īsfilmas <3 un PDF  :D. Nākamā īsfilma – Pjotra Bombina „Zaķu ikdiena” -

atgādināja filmu klasiku un kino pirmsākumus, kā arī ikdienas

piedzīvojumus Rīgas sabiedriskajā transportā. Šķiet, perfekta kombinācija,

kas lika žūrija tai piešķirt 3. vietu un arī pārstāvniecību Kinodroma finālā.

Pēc tam skatītāji devās uz Mēness tumšo pusi Elīnas Podrjadčikovas īsfilmā

„Far side”, kura aizveda mākslinieciskā un krāsas saskaņotā ceļojumā, un

ieguva 2. vietu skatītāju simpātijas balsojumā. Skati turpināja jau

aprakstītā „Ziemas diena”  un Arna Kalniņa „Gaismas neredzamā daba”,

kura bija ļoti interesanta dokumentālā filma par Ginta Gabrāna mākslas

projektu tapšanu, izmantojot lāzerus un fizikas zināšanas. Tā bija saistoša

ne tikai no informatīvā viedokļa, bet arī mākslinieciskā – lāzera projekcijas

http://www.youtube.com/watch?v=4A3gsvJG1MQ
http://www.youtube.com/watch?v=QuteXlO-fuU
http://kinodroms.lv/foto
http://www.youtube.com/watch?v=qbKVQlH1o-Q
http://www.galjafilms.lv/works
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kopā ar mūziku un teicēja balsi radīja īpašu, ārpus-šīs-pasaules atmosfēru.

Filmu skati oficiāli noslēdza Ilzes Meijeres un Ogres Profesionālās

vidusskolas meiteņu īsfilma „Apsveikums”, kas, es domāju, bija arī kā

apsveikums visiem Kinodroma skates viesiem.

Žūrijas locekļi Ivars Zviedris, Agnese Surkova, Pāvels Gumennikovs,

Jevgēnijs Bušins  un

Antons Jurčenko  devās apspriesties, tikmēr zālē izsita korķus (iespējams,

tieši tāpēc, ka žūrijas diskusijās gāja karsti, un pat varēja just zināmus

pretpolus – tā savos lēmumos nebija pilnībā vienota – taču galu galā pie

vienota verdikta tā tomēr nonāca). Taču kārtībā ātri tika atjaunota un

publika varēja balsot par savu mīļāko filmu. Par balsu skaitīšanu un par

to, lai viss noritētu korekti, kā vienmēr rūpējās Jānis Tamužs.

Pirms apbalvošanas žūrijas loceklis Pāvels Gumennikovs uzrunāja

jauniešus, mazliet kritiski dodams padomu jaunajiem kino entuziastiem

vairāk domāt par skatītāju – to, kā skatītājs uztver filmu un lai viņam ir

interesanti -, jo pēc Pāvela vārdiem „sākotnēji jūsu filmām bija skatītāju

uzmanība, bet tad daudzas to pazaudēja”. Pāvels ieteica turpināt

nodarboties ar kino, iedvesmodams ar vārdiem, ka „nekad nevajag ticēt

tiem, kas saka, ka tas ko jūs gribat darīt ir neiespējams”, kā arī pastāstīja

par savu pieredzi un demonstrēja savas jaunākās pilnmetrāžas filmas „Es

mīlu Tevi, Rīga” treileri.

Pirms lielo balvu pasniegšanas vēl tika piešķirtas divas negaidītas papildus

atzinības no 1. ģimnāzijas skolniecēm Renātes un Līgas, kuras izrādīja savu

iniciatīvu un vēlējās publiski izteikt īpašu atzinību filmām „Just a Dream?”

un „Nav galapunkta”.

Galu galā, filmu skates oficiālie rezultāti:

1. vieta – “Lights”  (režisors: Džons Tatevosjans)

2. vieta – “Just a Dream?”  (Uldis Greters)

3. vieta – “Zaķu ikdiena”  (Pjotrs Bombins)

Publikas simpātija – “Lights” (Džons Tatevosjans)

Tā kā “Lights” ieguva divas godalgotās balvas, tad kā ceturtā filma, kas

pārstāvēs Rīgas reģionu Kinodroma finālā tika izvēlēta “Nav galapunkta”

(Jānis Ruško, Kristaps Austers).

Tiek apbalvots īsfilmas “Lights” autors. No kreisās: Antons Jurčenko,

Džons Tatevosjans, Ivars Zviedris, Pāvels Gumennikovs un Agnese Surkova.

Milzīgs PALDIES  jāsaka visiem, visiem, kas palīdzēja Rīgas pusfināla skatei

notikt:

Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas vadībai – direktora vietniekiem audzināšanas

darbā Irisai Puķei un Ansim Straupmanim un direktoram Mārim Braslam;

Grupai „Čehols” par lielisko uzstāšanos un festivāla ieskandināšanu;

Rīgas Piensaimniekam un Kārumam par garšīgajiem desertiem;

Pure Chocolate par Zemeņu trifelēm uzvarētājiem

Tndrukai  par lielo Kinodroma plakātu;

http://kinodroms.lv/foto
http://tndruka.com/
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NEXT POST »

Kazaku ģimenei par neatsveramo tehnisko atbalstu;

Pasākuma vadītājiem Dāvidam un Elīzai;

Ģimnāzijas vidusskolēnu domei par plakātu;

Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas ēdnīcai par karsto ūdeni;

Kā arī, kāpēc gan nepateikties mums, Kinodroma organizētājiem :D –

Kārlim Kanderam, Ievai Zvaigznei, Artūram Tolam, Jēkabam

Groskaufmanim, Antonam Jurčenko, Lienei Kazakai un Rūtai Miglavai kā arī

visiem, kas mums atnāca ceturtdien palīdzēt!

Pasākuma fotogrāfijas vari atrast Kinodroma foto lapā ! (foto by Artūrs

Tols)
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