LATVIJAS FILMAS LATVIJAS SIMTGADĒ
TĒVS NAKTS (2018)
(14. decembrī plkst. 16.00; 15.decembrī plkst. 16.30)
Anotācija: To, ka Žanis Lipke kļūs par varoni, nespēja iztēloties neviens. Pa dienu viņš
strādāja militārās aviācijas noliktavās, bet naktīs pārvadāja kontrabandu. Brīdī, kad nacisti
sāka izrēķināties ar Rīgas iedzīvotājiem, viņš pieņēma lēmumu, kas varēja izrādīties
liktenīgs gan viņam pašam, gan viņa sievai un mazajam dēlam. Burtiski vācu karavīru acu
priekšā drošībā tika nogādāti vairāk nekā piecdesmit cilvēku. Patvērumu izglābtajiem Žanis
iekārtoja pats savās mājās.
Kas bija Žaņa Lipkes drosmes noslēpums – azarts, pārgalvība, spīts vai vienkārši spēja
ekstremālos apstākļos saglabāt cilvēcību?
Žanrs: Drāma, biogrāfija, 16+.
Filmas garums: 1h 28 min
Režisors: Dāvis Sīmanis
Lomās: Artūrs Skrastiņš, Ilze Blauberga, Matīss Kipļuks
Filma latviešu, vācu valodā un jidišā ar subtitriem latviešu un krievu valodā.
HOMO NOVUS (2018)
(14. decembrī plkst. 18.00; 16. decembrī plkst. 16.30)
Anotācija: 30-to gadu Rīga, mākslinieku aprindās bohēma sit augstu vilni! Galvaspilsētā
no laukiem ierodas jauns un nabadzīgs, taču ambiciozs mākslinieks Juris Upenājs, lai
iekarotu savu vietu mākslas pasaulē. Jau pirmajā vakarā nokļūstot mākslinieku bohēmā un
satiekot savu mīlestību, Jura pirmie soļi Rīgā izvēršas par komisku, reizēm aizkustinošu
pārpratumu virknējumu.
Žanrs: Komēdija, romantika
Filmas garums: 2h 02 min
Režisors: Anna Viduleja
Lomās: Igors Šelegovskis, Kristīne Krūze, Kaspars Znotiņš, Andris Keišs, Kaspars
Zvīgulis, Aurēlija Anužīte-Lauciņa, Agnese Cīrule, Nikolajs Korobovs, Vilis Daudziņš,
Baiba Broka, Guna Zariņa, Gundars Āboliņš, Regīna Razuma, Andrejs Žagars, Intars
Busulis, Kaspars Kambala
Filma latviešu valodā ar subtitriem krievu valodā.
LUSTRUM (2018)
(14. decembrī plkst. 20.00)
Anotācija: 1991. gadā puča laikā tika pārņemta daļa no VDK arhīviem Latvijā, tostarp arī
vairāk nekā 4300 aktīvo aģentu kartotēka. Vairākus gadu desmitus tās publicēšanu
vilcināja, līdz pirms četriem gadiem politiķi nolēma līdz 2018.gadam uzdot vēsturniekiem
arhīvus izpētīt un tad publiskot.
Lustrācija (Lustrum) bija viens no valsts pārvaldes principiem Romas impērijā, kas noteica,
ka, mainoties valsts pārvaldei, iepriekšējās varas pārstāvji ceremoniāli atzīstas visos grēkos
un zvēr uzticību jaunajai varai.

Filma stāsta par VDK darbības metodēm 80. gados un 90. gadu sākumā, liekot izprast
padomju totalitāro sistēmu, kas Latvijas inteliģences ziedam vēl aizvien liek analizēt,
melot, nožēlot, atzīties, taisnoties vai skaidrot.
Žanrs: Dokumentāla filma
Režisors: Gints Grūbe
Filmas garums: 1h 32 min
SAULE BRAUCA DEBESĪS (2018)
(15. decembrī plkst. 13.00; 16. decembrī plkst. 13.00 )
Anotācija: Kad ķekatu jampadracī tiek nozagta Saules un Mēness meitiņa, izmisušie
vecāki sauc palīgā cilvēkus, lai bērniņu atgūtu. Nabašnieks kopā ar Meiteni un Brālīti dodas
ceļā, lai stātos pretī gan mošķiem un ērmiem, gan pašu bailēm. Palīgiem dotas tikai trīs
dienas: ja Saules meitu laikus neatradīs, tā zaudēs savu spēku un kļūs par parastu meiteni.
Animācijas klasiķes Rozes Stiebras filma tapusi pēc folkloras motīviem, tās spraigos
notikumus apdziedājuši Juris Kaukulis un „Jauno Jāņu orķestris”.
Žanrs: Animācija
Režisors: Roze Stiebra
Filmas garums: 1h 15 min
Lomās: Kaspars Znotiņš, Guna Zariņa, Vilis Daudziņš, Zane Daudziņa, Ainārs Ančevskis,
Jana Čivzele, Lelde Dreimane, Alise Danovska, Ance Strazda
BILLE (2018)
(15. decembrī plkst. 14.30; 16. decembrī plkst. 14.30)
Anotācija: Dzīvi apliecinošs, cerību pilns un arī smeldzīgs stāsts par kāda cilvēkbērna
pieaugšanu un attiecībām ar pasauli Latvijā pagājušā gadsimta trīsdesmito gadu nogalē.
Septiņgadīgā Bille dzīvo pasaulē, kur bagātiem ir savas ielas un nabagiem – savas. Ar
nabadzību Bille ir iemācījusies sadzīvot, taču mātes mīlestība meitenei liegta; tuvinieki
nepārstāj atgādināt, ka nekas prātīgs no viņas neizaugs. Billei tas sāp, un meitenei ir sapnis
— pierādīt sevi, izlauzties no mazvērtības žņaugiem.
Filma veidota pēc rakstnieces Vizmas Belševicas stāsta "Bille" motīviem. Filmā skan
Pētera Vaska mūzika.
Žanrs: Ģimenes filma
Režisors: Ināra Kolmane
Filmas garums: 1h 40 min
Lomās: Rūta Kronberga, Sofija Juška, Elīna Vāne, Artūrs Skrastiņš, Lolita Cauka, Guna
Zariņa, Maija Doveika, Vilis Daudziņš, Pēteris Liepiņš, Gundars Āboliņš
BALTU CILTIS / Eiropas pēdējie pagāni (2018)
(15. decembrī plkst.18.30)
Anotācija: 13. gadsimts. Dāņu spiegs Larss nonāk seno baltu cilšu zemēs, kur piedalās
reliģiskos rituālos, nežēlīgos sirojumos, noreibst vasaras saulgriežos, nonāk kuršu verdzībā
un cīnās ar krustnešiem Saules kaujā... Cik daudz mēs zinām par to, kādas asinis plūst mūsu

dzīslās? Kas īsti bija, kam ticēja un kā dzīvoja mūsu senči - pēdējie Eiropas pagāni? Brāļu
Ābeļu vēsturiskā piedzīvojumu filma "Baltu ciltis" apgāž mītus par baltiem kā zemnieku
tautu, vedot skatītāju iepriekš neredzētā pagātnes ceļojumā!
Žanrs: Piedzīvojumu filma, vēsturiska, dokumentāla filma
Režisors: Lauris Ābele, Raitis Ābele
Filmas garums: 1h 43 min
Lomās: Kaspars Aniņš, Kristaps Bedrītis, Jānis Panteļejevs, Kristaps Lukaševičs

