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Kotbusas (Vācija) starptautiskā kinofestivāla ietvaros 8. un 9. novembrī notiek filmu tirgus Connecting Cottbus, un Latvijas jaunā
režisora Renāra Vimbas filmas projekts Mellow Mud (Es esmu šeit), ko producē kompānija Tasse Film, ir viens no 13
Austrumeiropas projektiem šajā profesionāļu saietā.
Connecting Cottbus East to West šogad notiek jau trīspadsmito reizi un paver iespējas projektiem no Austrumeiropas popularizēt
sevi starptautiskajā vidē, vienlaikus sniedzot iespēju piesaistīt sadarbības partnerus un filmu izplatītājus.
Mellow Mud ( Es esmu šeit) ir ģimenes stāsts par meiteni Raju (17) un viņas brāli Robi (12), kas spiesti dzīvot kopā ar vecmammu
Olgu, jo viņu tēvs miris un māte aizbraukusi meklēt darbu Anglijā. Pretēji bērnu gribai vecmamma vēlas pārdot lauku īpašumus,
kas piederējuši viņu tēvam, bet situācija mainās pēc Olgas nejaušās nāves. Rajai un Robim ir jāizvēlas – vai ziņot par viņas nāvi un
nokļūt bērnu namā, vai noslēpt mirušo vecmammu un dzīvot, it kā nekas nebūtu noticis. Raja kļūst par ģimenes apgādātāju un
reizē piedzīvo savu pirmo mīlestību.
Filmas režisoram Renāram Vimbam šī būs pilnmetrāžas debija, līdz šim viņš uzņēmis divas spēles īsfilmas – Mols (2007) un Lelle
Tētis (2009, Lielā Kristapa nominācija kā labākajai studentu filmai). Renārs ir apguvis kinooperatora mākslu Latvijas Kultūras
akadēmijā un filmu režiju Baltijas Filmu un Mediju skolā Tallinā, stažējies arī pie Maskavas kinoinstitūta (VVKI) režisoru un
scenāristu kursa pasniedzēja Vladimira Fenčenko.
Spēlfilma Mellow Mud (Es esmu šeit) šobrīd ir attīstības stadijā, filmas ražošanas uzsākšana plānota 2013. gada rudenī. Projekts ir
saņēmis finansiālu atbalstu no Valsts Kultūrkapitāla fonda un Eiropas programmas MEDIA. Mellow Mud ir vienīgais projekts no
Baltijas valstīm, kas šogad ticis iekļauts starptautiski atzītā apmācības programmā EAVE B’EST. Galvenais sadarbības partneris
Mellow Mud veidošanā ir islandiešu producente Hlina Johannesdottira – studijas Vintage Pictures līdzīpašniece, kura ir strādājusi ar
vairākiem pazīstamiem islandiešu režisoriem (Daugurs Kari (Good Heart, 2011), Runnars Runnarsons (Vulcano, 2011), Fridrihs
Tors Fridrihsons (Niceland, 2004) u.c.).
Filmu studija Tasse Film ir jauna filmu kompānija, kuras galvenie darbības virzieni ir filmu un videodarbu producēšana. Studijas
pamatu veido divas jau sevi pierādījušas producentes – Aija Bērziņa (Ivara Zviedra Dokumentālists, 2012) un Alise Ģelze (Gata
Šmita Seržanta Lapiņa atgriešanās, 2010;četru režisoru Vogelfrei, 2007;Jāņa Norda Mammu, es tevi mīlu, 2013).

https://www.nkc.gov.lv/lv/jaunums/spelfilmas-projekts-mellow-mud-piedalas-filmu-koprazosanas-tirgu-connectingcottbus-east-west

