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KINOFESTIVĀLS: RECAP
0

4 YEAR S, 3 MO NTHS AGO
P O STED IN: O L D, P R SK F , STUF F

29. janvārī Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā notika Pirmā Rīgas skolu Kinofestivāla
filmu skate. Skatītāju un žūrijas vērtējumam tika nodotas 12 labākās filmas
no mums iesniegtajām. Pavisam saņēmām 20 pieteikumus no 9 Rīgas
skolām (īpaši jāizceļ Edmunda Grosa veikums – viņš iesniedza veselas 6
īsfilmas). Gandrīz mēnesi pēc kinofestivāla filmu skates mēs piedāvājam
vēlreiz atcerēties šo lielisko notikumu un noskatīties festivāla filmas
internetā.
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1.

ģimnāzijas

aulu

cilvēku skaits varētu būt ap 150, jo tik ir atdotas balsis par

skatītāju simpātiju). Lai arī vēl pusstundu pirms 3 mēnešus gaidītā brīža

Stuff
Works

tika veikti pēdējie aparatūras testi, pasākums noritēja bez aizķeršanās.
Zemo gaisa temperatūru telpā kliedēja karsta tēja, prožektoru gaismas un
aizraujošas skolēnu filmas pusotras stundas garumā. Par norisi rūpējās
pasākuma vadītāji Jānis un Ieva.

Filmu skati atklāja Renāra Purmaļa “Wakey”, kura stāsta par ikdienas
aizņemtību un mūsu trauksmaino dzīves tempu. Sociāli aktuālais vēstījums
bija galvenais iemesls tās izvēlei par ievada filmu. Skati turpināja Andra
Gaurača muzikāli meditatīvais veltījums 1945. gada deportācijai. Pēc šīs
apcerīgās nots zālei jumtu norāva 22. vidusskolas skolnieču Anastasijas
Golubevas, Olgas Rabo un Aglajas Justovičas režisētā “Vai viegli būt
jaunam?”, kura arī ieguva Grand Prix balvu kā kinofestivāla labākā filma
žūrijas

vērtējumā.

Lielisku

aktiera

talantu

šajā,

reizē

jautrajā

un

eksistenciāli dziļdomīgajā filmā demonstrēja Viktors Šnaidermans. Nākamā
filma ar šokējošo nosaukumu “Classmate Killer” bija trilleris par narkotiku
tirdzniecību un policiju. Filmas izcēlās ar radošu un dinamisku montāžu.
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Gitas

Rebekas Dirveikas īsfilma „par tēmu mīlestība”

– vienīgā,

kas

tika

pieteikta mīlestības kategorijā – bija ne tikai pieteikums kino, bet arī
dzejas mākslā.
Skatītājus tālāk, pārkāpjot žanru un realitātes robežas, veda Konstantīna
Ņedošivina režisētā filma „Dīvainajā pasaulē”. Šī īsfilma, vēl atlasot tās
filmas, kuras tiks rādītas filmu skatē, mums (t.i galjafilms pārstāvjiem)
īpaši

patika,

un

varētu

tikt

uzskatīta

par

mūsu

favorīti.

Filmas

interesantais sižets lika domāt par „Dīvainajā pasaulē” arī labu laiku pēc
tās noskatīšanās, kas ir liels kvalitātes rādītājs. Festivāla žūrija pieņēma
negaidītu lēmumu un apbalvoja šo filmu mīlestības kategorijā, lai gan tā
bija pieteikta pie brīvās tēmas. Festivālu turpināja vēl viena Renāra
Purmaļa īsfilma „Virus”. Īpašu publikas sajūsmu izpelnījās Renāra tēlotais
Vlaģiks, kas, ja vien mēs piešķirtu balvu par spilgtāko aktierdarbu, noteikti
būtu nopietns pretendents balvai par spilgtāko aktierdarbu. Šī filma arī
ieguva publikas simpātijas balvu, t.i., tā bija filma, kas „nozaga visvairāk
siržu” (precīzi – 46). Otrajā vietā publikas balsojumā, iegūstot 31 sirdi, bija
Grand

Prix

ieguvēja

„Vai

viegli

būt

jaunam?”.

Nākamā

filma

bija

Ziemeļvalstu ģimnāzijas skolnieces Lauras Grundmanes „Citā laikā”, kas
stāstīja

par

jaunietes

ikdienu

un

pārdzīvojumiem

un

manipulēja

ar

skatītāju, spēlējoties ar galvenās varones subjektīvo skatupunktu. Filmas
vēstījumu

novērtēja

žūrija,

kas

piešķīra

filmai

labāko

novērtējumu

kategorijā „Brīvība”.
Andra Gaurača „People of London” bija pārsteidzoši vērīgs dokumentālais
kino,

parādot

sabiedrības

pasaules

kategorijā,

pilsētas
un

krāsaino

žūrijas

seju.

pārstāvis

Šī

Ivars

filma

bija

Zviedris,

labākā
kurš

ir

profesionāls dokumentālā kino režisors un šī gada Lielā Kristapa balvas
ieguvējs, veltīja filmai ļoti atzinīgus vārdus. Skati turpināja trīs meiteņu
„simfonija optimismam” – otra 22. vidusskolas filma ar nosaukumu „Vai
viegli būt jaunam?”. Šī filma ne tikai izstaroja pamatīgu un iepriecinošu
pozitīvisma lādiņu, bet arī pārbaudīja skatītāju pacietību ar savu iespaidīgo
garumu. Festivāla priekšpēdējā filma bija vēl viens E. Grosa veikums
„Nightmare”, bet vakaru noslēdza Armanda Bērziņa drosmīgs un asprātīgs
kino – antropoloģiska dokumentāla apcere par cilvēkiem un tramvajiem
“Elektrosliežu šķirtņi”. Filmā režisors konfrontē tramvaja pasažierus ar
negaidītām situācijām un video piefiksē viņu reakcijas, sniedzot aizraujošu
ieskatu sabiedrībā. Filma ieguva trešo vietu skatītāju balsojumā ar 22
balsīm.
Pēc oficiālās programmas žūrija devās apkopot rezultātus, bet skatītājiem
bija jābalso par savu simpātiju. Tad tika parādītas galjafilms jaunākās
īsfilmas – arī tajā brīdī vēl ne līdz galam pabeigta „Mr Gordon’s Turbulent
Tuesday” versija. Pēc šīs pauzes no apspriežu telpas iznāca arī žūrija un
varēja notikt apbalvošana. Uzvarētāji ieguva oficiālu Pirmā Rīgas Skolu
kinofestivāla diplomu un grāmatas.
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Žūrija: no kreisās Ivars Zviedris, Jevgenijs Bušins, Antons Jurčenko, Reinis
Kalnaellis, Inta Liepa.
Balvu ieguvēji:
Mīlestība: Konstantīns Ņedošivins (Rīgas Amatniecības vidusskola)

Sabiedrība: Andris Garaučs (Rīgas Franču licejs)

Brīvība: Laura Grundmane (Ziemeļvalstu ģimnāzija)

Skatītāju simpātija: Renārs Purmalis (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija)
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Grand Prix: Anastasija Golubeva, Olga Rabo un Aglaja Justoviča (Rīgas 22.
vidusskola)
Grand Prix

Internetā vēl var noskatīties:
Renāra Purmaļa īsfilmas Virus un Wakey ,
Edmunda Grosa Classmate Killer , Nightmare.
(Ja vēl kādas no festivāla filmām ir pieejamas internetā, noteikti iemetiet
linku komentāros!)
Vakara noslēgumā festivāla rīkotājs Antons Jurčenko teica, ka tiksimies
nākamajā pasākumā. Patiešām ceram, ka arī nākamajā sezonā izdosies
sarīkot (otro) Pirmo Rīgas skolu kinofestivālu, vēl lielāku un varenāku. Šis
pasākums ir balstīts tikai uz kino entuziasmu, un ceram, ka jauniešu
veidotu filmu pasākumi varētu kļūt par lielisku tradīciju. Katru gadu arī
notiek filmu konkurss jauniešiem Zaļā Anna, kas ir kā daļā no lielākā
konkursa

2ANNAS , un šie pasākumi varētu būt nākamais atspēriens

jaunajiem režisoriem. Bet lai kinofestivāls varētu turpināties arī tālāk, tam
noteikti vajadzēs palīgos uzņēmīgus skolēnus, jo nākamsezon jau paši
būsim skolas beiguši.
Paldies visiem, kas palīdzēja Pirmā Rīgas skolu kinofestivāla tapšanā:
Rīgas Valsts 1. ģimnāzijai par finansiālo atbalstu un telpām, īpaši skolas
direktoram Mārim Braslam un direktora vietniekiem audzināšanas darbā
Irisai Puķei un Ansim Straupmanim.
Pasākuma vadītājiem Ievai Zvaigznei un Jānim Tamužam.
Fotogrāfei Anetei Ingeborgei Bauerei (bildes šeit )
Kinofestivāla žurijai, Kristapa Kazaka ģimenei, Artūram Tolam, Dainai
Šadurskai un 1. ģimnāzijas plakātistu komandai, Rūtai Miglavai, kā arī
skolas ēdnīcai par 50l karsta ūdens.
Paldies visiem, kuri 29. janvāra vakarā bija klāt filmu skatē!
Festivālu rīkoja: Antons Jurčenko, Kārlis Kanders un Kristaps Kazaks.

THIS ENTRY WAS POSTED ON SUNDAY, FEBRUARY 21ST, 2010 AT 02:10
YOU CAN FOLLOW ANY RESPONSES TO THIS ENTRY THROUGH THE RSS 2.0 FEED.
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Kinofests un vēl šis tas
0

4 YEAR S, 4 MO NTHS AGO
P O STED IN: O L D, P R SK F , STUF F

Sveicināti! Pagājis ilgs laiks, kopš te nekas nav rakstīts, taču tas nebūt
nenozīmē, ka esam sēdējuši bezdarbībā. Tieši pretēji. Tad nu par visu pēc
kārtas.
Šobrīd karstākā tēma ir (beidzot (un šoreiz tiešām)) gaidāmais Pirmais
Rīgas Skolu Kinofestivāls, kurš notiks
29. janvārī 18:00

Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas aulā.

Tev pavisam noteikti jābūt tur, būs interesanti! Aptuveni pusotru stundu
garo festivāla programmu sastādīs 12 Rīgas skolēnu veidotas īsfilmas.
Noteikti

jāatnāk.

Vairāk

info

kinofesta

mājaslapā

–

www.galjafilms.lv/kinofestivals .

Kinofestivāla promo (check the HD ^_^):
Nākamais paziņojums rindas kārtībā ir mūsu drīz iznākošā īsfilmiņa. Pirms
vairāk kā diviem mēnešiem rakstījām, ka izmantojām valsts svētkus
lietderīgi , turpinājām tradīciju un pafilmējām. Izrādījās, ka ar vienu
sestdienu bija par maz un arī pusotra nākamā tika aizvadīta filmējot.
Tagad filmiņa lēnā garā ir gandrīz samontēta un drīz tiks piedāvāta
publiskai apskatei. Pagaidām – teaser-posteris:

Un visbeidzot, trešais un pēdējais paziņojums: aizvakar atradu un
samontēju 2009. gada jūlija rītā filmētos kadrus Imantā, ar mašīnu
dzenoties pakaļ Artūras uz skrituļslidām. Rezultātu var iečekot šeit (HD
^_^).
Ā, vēl tomēr viens puspaziņojums – tika atrasts arī viens ļoti noputējis un
vecs filmējums no 2007. gada vasaras. Pareizi samontējot un šo to
papildinot, no tā (ticiet vai nē) varētu sanākt diezgan interesanta un
smieklīga īsfilma. Kad būs laiks, tad pastrādāšu pie tā.

THIS ENTRY WAS POSTED ON MONDAY, JANUARY 25TH, 2010 AT 13:28
YOU CAN FOLLOW ANY RESPONSES TO THIS ENTRY THROUGH THE RSS 2.0 FEED.
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Pārcelts
0

4 YEAR S, 6 MO NTHS AGO
P O STED IN: O L D, P R SK F , STUF F

Pirmā Rīgas skolu kinofestivāla filmu skate tiek pārcelta uz janvāri. Bijām
jau pilnībā atvēzējušies rīkot filmu skati šo piektdien, bet diemžēl skolas
vadība vēl aizvien neatļauj rīkot „masu pasākumus”, it īpaši, ja tajos ir
iesaistīti arī citu skolu skolēni. Izskatās, ka visloģiskāk būs nogaidīt līdz
laikam pēc brīvlaika, kad būs beigusies panika . Nav forši, ka skates
datums jāpārceļ jau otro reizi, bet tas ir ārpus mūsu ietekmes sfēras.
Vairāk info kinofestivāla mājaslapā .

THIS ENTRY WAS POSTED ON TUESDAY, DECEMBER 1ST, 2009 AT 21:54
YOU CAN FOLLOW ANY RESPONSES TO THIS ENTRY THROUGH THE RSS 2.0 FEED.

Kinofestivāls. The Beginning
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4 YEAR S, 8 MO NTHS AGO
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2007. gada martā pirmo reizi Rīgas
Valsts
īsfilmu

1.

ģimnāzijā

notika

festivāls/konkurss,

skolas
saukts

“Avangards”. To rīkoja entuziasti no 12.
klases – Antons Jurčenko un Vadims
Daļeckis. Festivāls visiem patika (un
galjafilms dabūja diplomu! :D

) un

nākamajā gadā mēs kā desmitie mēģinājām atkārtot šo lielisko pasākumu,
taču filmas tika iesniegtas pārāk maz, lai taisītu nopietnu pasākumu ar
žūriju un simts skatītājiem. Tā šī ideja no 2008. gada pavasara tika atlikta
un atlikta līdz beidzot 2009. rudenī viss notiek: galjafilms.lv/kinofestivals
Lai būtu vairāk ko skatīties, izlēmām
neaprobežoties
iesaistīt
izsūtīsim

vēl

ar
99

vienu
–

plakātus

skolu,

bet

tik

vidusskolām

un

aicinājumus

piedalīties. Tā kā šis jau ir Rīgas skolu
kinofestivāls. Vēstules sūtām vienkārši
lielākajām vidusskolām, bet, protams,
var piedalīties no jebkuras Rīgas skolas, neatkarīgi no tā vai mācību
iestāde ir ko saņēmusi vai nav. Teorētiski, pat ja neapmeklējat skolu (bet
vajadzētu), tad varat iesniegt savu filmu. Otrā novembra termiņš ir
diezgan šerps , bet tas jāuzskata kā izaicinājums, un pirms tam ir
brīvlaiks, kad visu var izdarīt. Esam pārliecināti, ka Rīgas skolās ir daudzi
talantīgi un radoši jaunieši ar savu viedokli un ka piektdien, 13 . novembrī
filmu skatē būs interesanti.

THIS ENTRY WAS POSTED ON TUESDAY, OCTOBER 13TH, 2009 AT 22:22
YOU CAN FOLLOW ANY RESPONSES TO THIS ENTRY THROUGH THE RSS 2.0 FEED.
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