JŪRMALĀ OKTOBRĪ

6. OKTOBRĪ

Jūrmalas Kultūras centrs, Jomas ielā 35
13.00
OĻEGS

Režisors: Juris Kursietis
Spēlfilma
Latvija, Beļģija, Lietuva
2019, 1 h 24 min

15.30
SPIEGS, KURŠ MANS TĒVS

27. OKTOBRĪ

20. OKTOBRĪ

13. OKTOBRĪ

Režisori: Jaks Kilmi, Gints Grūbe
Dokumentāla filma
Latvija
2019, 1 h 24 min

13.00
OĻEGS

Režisors: Juris Kursietis
Spēlfilma
Latvija, Beļģija, Lietuva
2019, 1 h 24 min

Psiholoģiska drāma par jauna vīrieša cerībām uz labāku dzīvi – caur viesstrādnieka statusu un savas
dzīves dziļāko bezdibeni tomēr atrodot spēku celties augšup.
Oļegs ir krievu izcelsmes Latvijas nepilsonis, pēc profesijas miesnieks, kurš devies labākas dzīves
meklējumos – strādāt gaļas kombinātā Beļģijā. Tomēr nepilsoņa statuss apgrūtina peļņas iespējas, Oļegs
zaudē darbu, nonāk atkarībā no poļu viesstrādnieku mafijas un attopas dziļākajā savas dzīves bezdibenī.
Kad sasniegts viszemākais punkts, viņam tomēr pietiek spēka atsperties un celties augšup – psiholoģiskā
spriedze spiež galveno varoni pieņemt lēmumu par bēgšanu, kas sākumā šķiet neiespējama. Filmas
pamatā ir patiesos notikumos balstīts un uz spēcīga sociāla fona veidots cilvēcīgs stāsts par jauna vīrieša
cerībām un sapņiem izcīnīt sev labāku dzīvi.
Filma Spiegs, kurš mans tēvs ir personisks stāsts par to, ko nozīmē piedzimt spiega ģimenē un atrasties
aukstā kara aizskatuvē. Filma vēsta par tulkotājas un atdzejotājas Ievas Lešinskas-Geiberes dzīvesstāstu
un notikumiem, kas risinājās pirms 40 gadiem. 1978. gadā Ieva kā studente viesojās ASV pie tēva Imanta
Lešinska, kurš tobrīd strādāja PSRS diplomātiskajā misijā ANO, nolēma pārbēgt ASV pusē un šo
piedāvājumu izteica arī savai meitai. Ģimenei tika piešķirtas jaunas personu identitātes un piedāvāts sākt
dzīvi kā citiem cilvēkiem. 80. gadu vidū, pēc tam, kad Imants Lešinskis bija publiski nācis klajā ar VDK
darbību Latvijā izgaismojošiem faktiem, viņš nenoskaidrotos apstākļos nomira.

15.30
ZORJANA
HOROBRAJA

Režisore: Elita Kļaviņa
Dokumentālā filma
Latvija
2019, 1 h 2 min

13.00
ZORJANA
HOROBRAJA

15.30
OĻEGS

Režisors: Juris Kursietis
Spēlfilma
Latvija, Beļģija, Lietuva
2019, 1 h 24 min

Režisore: Elita Kļaviņa
Dokumentālā filma
Latvija
2019, 1 h 2 min

13.00
SPIEGS, KURŠ
MANS TĒVS

Režisori: Jaks Kilmi, Gints
Grūbe
Dokumentāla filma
Latvija
2019, 1 h 24 min

Stāsts par jaunu ģimeni mūsdienu Latvijā. Zorjana (krievu
tautības) un Edgars (latvietis) ir jauns pāris no Latvijas
laukiem. Septiņpadsmit gadu vecumā viņi kļūst par
vecākiem savam pirmajam bērnam. Filma seko līdzi viņu
dzīves stāstam divu gadu garumā no otrā bērniņa
dzimšanas brīža. Zorjana Horobraja (atvasinot dzimtas
vārdu un uzvārdu no senkrievu valodas - Ausma
Drosmīgā) nonāk grūtas izvēles priekšā starp savas
mātes ieaudzināto pārliecību par laukiem kā vienīgo
ģimenei harmonisko dzimtas ligzdu un pilsētu ar tās
pelņas un komforta iespējām. Šis stāsts rāda skaudru Latvijas sociālekonomiskās realitātes portretējumu, vienlaikus ļaujot skatītājam iegūt nepastarpinātas klātbūtnes
iespaidu ļoti intīmai dzīvei.

15.30
JELGAVA 94

Režisors: Jānis Ābele
Spēlfilma
Latvija
2019, 1 h 30 min

Filma veidota pēc tāda paša nosaukuma Jāņa Joņeva
kulta romāna un vēsta par jaunu cilvēku, kurš ir sevis un
sava ceļa meklējumos ar vēlmi pretoties tik ierastajai
kārtībai – nekļūt tādam, kā visi. Galvenais varonis,
pusaudzis – Jānis, vēlas iepazīt tuvāk klases
jaunpienācēju Kristīni, kuras interešu vadīts, ir gatavs
pievērsties tā laika alternatīvajai mūzikai un kultūrai.

Ieejas maksa – EUR 2.50; bērniem līdz 12 gadu vecumam un pensionāriem EUR 1.50. Biļešu iegāde: vienu stundu pirms kino seansa.
* Pasākuma plānā iespējamas izmaiņas

