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Aicina uz preses konferenci par Latvijas filmām Latvijas simtgadei
Latvijas filmu nozare ir pirmā starp kultūras nozarēm, kas Latvijas valsts simtgadei sākusi
gatavoties jau gluži taustāmi, ar vērienīgu programmu Latvijas filmas Latvijas simtgadei.
Nacionālais Kino centrs un Kultūras ministrija aicina mediju pārstāvjus uz preses
konferenci pirmdien, 28. septembrī, lai iepazīstinātu plašu sabiedrību ar filmu projektu
konkursa norisi un topošo filmu pieteikumiem.
Programma Latvijas filmas Latvijas simtgadei uzsākta 2014. gadā, lai sekmētu Latvijas
Republikas simtgadei veltītu augstvērtīgu, žanriski daudzveidīgu un sabiedriski nozīmīgu
filmu izveidi, aktualizējot Latvijas vēstures, valstiskuma un nacionālās identitātes tēmas,
stiprinot visplašākajā auditorijā izpratni par nacionālo identitāti un Latvijas valsts attīstību.
Programmas mērķu īstenošanai vairākās atlases kārtās līdz 2018. gadam iecerēts atbalstīt ne
mazāk kā 12 nozīmīgas pilnmetrāžas filmas, tai skaitā piecas spēlfilmas (vēsturisku filmu,
latviešu literatūras klasikas ekranizāciju, mūsdienu norisēs balstītu drāmu, filmu bērniem un
filmu jauniešu auditorijai), vienu animācijas filmu un sešas dokumentālās filmas.
2014. gada nogalē tika organizēts pirmais programmas konkurss spēlfilmu un animācijas
filmu projektu attīstīšanai, atbalstot kopumā 13 projektu scenāriju rakstīšanu, vizuālo
risinājumu izstrādi un audiovizuālo materiālu izveidi. 2015. gada 31. augustā noslēdzās
līgumos paredzētais termiņš šo projektu attīstīšanai, un visu 13 pilnmetrāžas filmu
pieteikumi tiks ievietoti Nacionālā Kino centra virtuālajā platformā www.filmas.lv, lai
padarītu tos pieejamus sabiedrībai. Šie 13 projekti piedalīsies konkursa otrajā kārtā, kur
īpašā ekspertu komisija, kas izveidota speciāli Latvijas simtgades projektu vērtēšanai,
izvēlēsies ražošanas atbalstam piecas spēlfilmas un vienu animācijas filmu, kam pirmizrāde
notiks 2018. gadā. Šajā konkursa kārtā varēs piedalīties arī citi filmu projekti, kas nav iepriekš
atbalstīti Simtgades programmā, bet atbilst programmas mērķiem un ir attiecīgi sagatavoti
ražošanai.
2015. gada pavasarī tika uzsākta arī pilnmetrāžas dokumentālo filmu projektu atlase
programmā Latvijas filmas Latvijas simtgadei, desmit atbalstīto projektu attīstīšanas periods
noslēdzas 30. septembrī. Arī šie projekti tiks padarīti pieejami sabiedrībai un piedalīsies
konkursa otrajā kārtā, lai žūrija varētu izvērtēt visu programmas filmu klāstu kontekstā.
Preses konference par programmas Latvijas filmas Latvijas simtgadei norisi notiks pirmdien,
28. septembrī pulksten 13:30 kinokafejnīcā Film Noir (kinoteātrī Splendid Palace). Preses
konferencē piedalīsies Latvijas kultūras ministre Dace Melbārde un Latvijas simtgades
svinību Radošās padomes pārstāve Inese Indāne, ar filmu programmu Latvijas filmas Latvijas
simtgadei iepazīstinās Nacionālā Kino centra vadītāja Dita Rietuma, mediju pārstāvjiem būs
iespējams gūt ieskatu konkursā vērtējamo filmu pieteikumos. Visi laipni aicināti!
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