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Ziemassvētku un gadumijas dāvanām šogad var pievienot trīs ļoti dažādas Latvijas filmas, kas izdotas DVD formātā, – pilnmetrāžas
animācijas filmas “Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi” un “Lote un pazudušie pūķi”, un vienu no 2018. gada kinoteātru kases
grāvējiem – komēdiju “Kriminālās ekselences fonds”.

Nepilnu gadu pēc pirmizrādes DVD formātā iznāk studijā Atom Art veidotā Simtgades filma Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi –
režisora Edmunda Jansona pirmā pilnmetrāžas animācijas filma, kuras sižets balstīts rakstnieces Luīzes Pastores grāmatā bērniem

Maskačkas stāsts. Filma tapusi sadarbībā ar Polijas studiju Letko Nacionālā Kino centra programmā Latvijas filmas Latvijas
simtgadei, kopš pirmizrādes tā izrādīta vairāk nekā 50 festivālos, no tiem divos saņēmusi balvas – kā labākā animācijas filma
festivālā ICFF Irānā un kā labākā bērnu filma festivālā Kino Dzieci Polijā. Pašlaik filma Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi tiek izrādīta
Francijas un Spānijas kinoteātros, bet tepat Rīgā joprojām ikviens interesents var izstaigāt Jēkaba un Mimmi piedzīvojumu takas
ekskursijā pa Maskačku, kur risinās filmas darbība, iepazīstot šo spilgto Rīgas rajonu ar parkiem, baznīcām, leģendāru tramvaja

līniju, vēsturisku apbūvi un kolorītiem iedzīvotājiem.
Otra pilnmetrāžas animācija, kas šajā decembrī izdota DVD formātā, ir Igaunijas un Latvijas kopražojums, jau trešā filma par
suņumeitenes Lotes piedzīvojumiem (savulaik tika izdoti arī abu pirmo filmu DVD, tā ka te jau iespējams veidot kolekciju!). Filmas

Lote un pazudušie pūķi pasaules pirmizrāde notika Berlīnes Starptautiskā kinofestivāla bērnu filmu konkursa programmāKids
Generation 2019. gada februārī, līdz šim tā izrādīta vairāk nekā 30 kinofestivālos un iekļauta 19 valstu kinoteātru repertuārā.
Filma ieskaņota gan latviešu, gan krievu valodā, pieejama arī krāsojamā grāmatiņa ar filmas tēliem.
Trešajai filmai – komēdijai Kriminālās ekselences fonds – DVD formāts gatavots krietni ilgāk, jo tajā ir īpaši izvērsta tā sauktā
“bonusu sadaļa”, kas vienā diskā nav bijusi satilpināma, tāpēc DVD izdevumā ir divi diski. Pirmajā ir pati filma ar subtitriem četrās
valodās – angļu, krievu, vācu un spāņu -, vēl arī veidotāju audiokomentārs par filmas veidošanu un īpašs filmas skaņu celiņš, kurā
visas lomas ierunājis režisors Oskars Rupenheits. Otrajā diskā – iepriekš neredzēts videoblogs par filmas tapšanu ar tās autoru
piedalīšanos, aizkadru videofilmējumi, filmā neiekļauta epizode, filmas attēlu galerija, treileri, plakāti, dekorāciju skices un citi
materiāli.
DVD izplatīšanā katram izdevējam ir sava politika, bet pamatā tos var meklēt grāmatu un mūzikas veikalos (piemēram, Jāņa Rozes
grāmatnīcās vai veikalos Upe un Random), arī kinoteātros un ar kino izrādīšanu saistītās vietās (Kino Bize, Tinto, Kaņepes kultūras
centrs u.c.). Filma Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi izdota sērijā Latvijas filma, tāpēc pieejama arī interneta veikalā
www.bestbaltic.eu, kur atrodami arī citu Latvijas filmu DVD izdevumi.
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