15. KINOFORUMS „UN VĀRDS TAPA FILMA...”

5.-7. APRĪLIS
RĪGA, TIRDZNIECĪBAS CENTRS “GALLERIA RIGA”, DZIRNAVU 65 5.STĀVS “HAPPY ART MUSEUM”
10.-13.APRĪLIS
VALMIERA, SVĒTĀ SĪMAŅA BAZNĪCĀ, BRUŅINIEKU IELĀ 2
IEEJA PAR ZIEDOJUMIEM
Piektdien, 5.aprīlī, plkst. 18:00
Rīgā, Tirdzniecības centrā “Galleria Riga”, Dzirnavu 65 - 5.stāvs
“HAPPY ART MUSEUM”

„MARIJA”
Režisors Abel Ferrara, ASV, 2005., 83’.
Lomās: Juliette Binoche, Metthew Modine, Forest Whitaker, Heather

Graham, Marion Cotillard
Ambiciozais režisors Tonijs Čaildress uzņem filmu Tās ir manas asinis, kurā
pats spēlē Jēzu. Marijas Magdalēnas lomas tēlotāja, franču aktrise, tā
iejūtas savā tēlā un Jeruzālemē, ko atklāj filmēšanas starplaikā, ka vēlas tur
palikt. Žurnālists Teds Jangers Ņujorkas televīzijā organizē raidījumu par
Jēzus dzīvi un uzaicina abus tajā piedalīties.
Filmas Sliktais leitnants autors Eibels Ferara turpina tēmu kā saskarsme ar
dievišķo spēj izmainīt cilvēka dzīvi
Pēc filmas diskusiju vada – kapelāne, LU doktorante Rudīte Losāne

Sestdien, 7.aprīlī, plkst. 18:00
Rīgā, Tirdzniecības centrā “Galleria Riga”, Dzirnavu 65 - 5.stāvs
“HAPPY ART MUSEUM”

“TUALETE PĀVESTAM”
Režisors: Enrique Fernandez, Cesar Charlone, Urugv./Braz., 2007, 90'
Lomās: Cesar Tronkoto, Virginia Mendez, Mario Silva, Virginia Ruiz
Beto, kas dzīvo kādā nabadzīgā Urugvajas ciemā, kur vīru ģimenes pārtiek no
kontrabandas, ko viņi transportē uz velosipēdiem, šis "bizness" kaut kā
nevedas. Ja nu viņam būtu motocikls... Kad visa valsts gatavojas Pāvesta Jāņa
Pāvila vizītei, kura maršruts vedīs arī cauri šim ciemam, kas atrodas pie
Brazīlijas robežas, Beto galvā dzimst ideja - izveidot Viņa Augstībai tualeti...
Neskatoties uz nabadzību, šie cilvēki ir labsirdīgi un viņu ģimenēs valda
mīlestība. Neparastajā komēdijā ir gan pazemība, gan - sirdsgudrība.
San Paolo, San Sebastian festivālu balvas, nominēta Oskaram kā labākā
ārzemju filma
Pēc filmas diskusiju vada – mācītājs Agris Sutra

Svētdien, 7.aprīlī, plkst. 18:00
Rīgā, Tirdzniecības centrā “Galleria Riga”, Dzirnavu 65 - 5.stāvs
“HAPPY ART MUSEUM”

“KLUSĀ GAISMA”
Režisors Carlos Reygadas, Meksika, 2007, 136’
Lomās: Cornelio Wall, Miriam Toews, Maria Pankratz
Garos, izteiksmīgos kadros filma vēsta par notikumiem kādā menonītu kopienā
Meksikā - dievbijīgas ģimenes galva Johans pārkāpj Dieva un cilvēku likumus,
iemīlot citu sievieti. Abu sieviešu tikšanās jau pēc Johana sievas nāves ir
spēcīga līdzība par garu un miesu, grēku, tiesāšanu un piedošanu. Sasaukšanās
ar Karla Teodora Dreiera filmu Vārds – ne tikai tās pašas baptistu grupas un
galvenā varoņa Johana vizionāra vārda dēļ, bet arī pēc būtības – kā cerības
devēja par izlīdzināšanās iespējamību. Režisoram dāņu vecmeistars bijis liela
autoritāte.
Kannu kinofestivāla žūrijas balva 2007, Interfilm žūrijas balva
kinoforumā Arsenāls 2008
Neiesakām līdz 16 gadu vecumam
Pēc filmas diskusiju vada – mācītājs Uģis Brūklene

Trešdien, 10.aprīlī, plkst. 19:00
Valmierā, Svētā Sīmaņa baznīcā, Bruņinieku ielā 2

“MISIJA”
Režisors: Roland Joffé, ASV, 1986, 125 min.
Lomās: Roberts de Niro, Jeremy Irons, Ray McAnally
Ēpiska drāma, kas veidota kā aizraujoša piedzīvojumu filma, ir arī parabola
par grēku un tā izpirkšanu, upuri un atpestīšanu. Filmas varoņi savu misiju
īsteno tālajā astoņpadsmitajā gadsimtā, kad jezuītu tēvam Geibrielam
(Džeremijs Aironss) izdodas pasludināt Evanģēliju guarani indiāņiem, sekmēt
vergu tirgotāja Mendozas (Roberts de Niro) atgriešanos, taču tālaika
baznīcas vara pavēl viņu misijai pāriet portugāļu pusē. Tēva Geibriela
nevardarbīgā pazemība – ar monstranci un krustu pret karavīru lodēm – cieš
morālu un fizisku sakāvi, jezuītu ordeņi Portugālē tika aizliegti.
Zelta Palmas zars Kannu festivālā, Zelta Globuss, Oskars operatoram Chris
Menges u.c
Pēc filmas diskusiju vada – mācītājs Arnis Bušs
Trešdien, 11.aprīlī, plkst. 19:00
Valmierā, Svētā Sīmaņa baznīcā, Bruņinieku ielā 2

“KLUSĀ GAISMA”
Režisors Carlos Reygadas, Meksika, 2007, 136’
Lomās: Cornelio Wall, Miriam Toews, Maria Pankratz
Garos, izteiksmīgos kadros filma vēsta par notikumiem kādā menonītu kopienā
Meksikā - dievbijīgas ģimenes galva Johans pārkāpj Dieva un cilvēku likumus,
iemīlot citu sievieti. Abu sieviešu tikšanās jau pēc Johana sievas nāves ir
spēcīga līdzība par garu un miesu, grēku, tiesāšanu un piedošanu. Sasaukšanās
ar Karla Teodora Dreiera filmu Vārds – ne tikai tās pašas baptistu grupas un
galvenā varoņa Johana vizionāra vārda dēļ, bet arī pēc būtības – kā cerības
devēja par izlīdzināšanās iespējamību. Režisoram dāņu vecmeistars bijis liela
autoritāte.
Kannu kinofestivāla žūrijas balva 2007, Interfilm žūrijas balva
kinoforumā Arsenāls 2008
Neiesakām līdz 16 gadu vecumam
Pēc filmas diskusiju vada – mācītājs Arnis Bušs

Ceturtdien 12.aprīlī, plkst. 19:00
Valmierā, Svētā Sīmaņa baznīcā, Bruņinieku ielā 2

“MARIJA”
Režisors Abel Ferrara, ASV, 2005., 83’.
Lomās: Juliette Binoche, Metthew Modine, Forest Whitaker, Heather

Graham, Marion Cotillard
Ambiciozais režisors Tonijs Čaildress uzņem filmu Tās ir manas asinis, kurā
pats spēlē Jēzu. Marijas Magdalēnas lomas tēlotāja, franču aktrise, tā
iejūtas savā tēlā un Jeruzālemē, ko atklāj filmēšanas starplaikā, ka vēlas tur
palikt. Žurnālists Teds Jangers Ņujorkas televīzijā organizē raidījumu par
Jēzus dzīvi un uzaicina abus tajā piedalīties.
Filmas Sliktais leitnants autors Eibels Ferara turpina tēmu kā saskarsme ar
dievišķo spēj izmainīt cilvēka dzīvi
Pēc filmas diskusiju vada – mācītājs Arnis Bušs

