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Rež. Kristīne Želve, 70′, Latvija, 2018
Otrā pasaules kara beigās vācu armija atkāpjoties ņēma līdzi arī 700 kastes ar Latvijas muzeju kolekciju vērtībām. Ja nebūtu bijis
jaunas sievietes, vārdā Mērija Grīnberga, daudzas Latvijas muzeju zāles šobrīd būtu tukšas – viņa bija vienīgā brīvprātīgā, kas
1944. gadā devās līdzi vilcienam ar Latvijas mākslas vērtībām un kopā ar tām atgriezās Rīgā. Vācu okupācijas spēki tās centās
izvest, padomju okupācijas spēki atveda atpakaļ; Mērija savu pienākumu izpildīja līdz galam. Pateicības vietā par paveikto Mērija
tika atlaista no darba muzejā un viņas turpmāko dzīvi pavadīja nerimstošās aizdomas.
Kāpēc jauna, izglītota sieviete no inteliģentas dzimtas ar tuviem radiem Rietumos atgriezās PSRS? Kā viņa varēja turpināt dzīvi
šeit, kad ģimenes dzīvoklis bija pilns ar svešiniekiem, bet pašai vajadzēja strādāt rūpnīcā? Par jaunās dzīves paradoksiem liecina
Mērijas mātes dienasgrāmatas, kas kolorīti atklāj gan dzimtas, gan mūsu valsts vēsturi. Pats Mērijas ceļojums līdz šim bija
noslēpums un mīkla, kas tiek atrisināta filmā. Šis ir stāsts par dzīvesspēku, pašaizliedzību, inteliģenci un izturību, kas palīdzējusi
izdzīvot mūsu tautai un tās kultūrai.
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Saistītie jaunumi

Simtgades filmai “Mērijas ceļojums” – televīzijas pirmizrāde
Sestdien, 8. decembrī, LTV1 ēterā televīzijas pirmizrādi piedzīvos režisores
un scenārija autores Kristīnes Želves dokumentālā spēlfilma “Mērijas
ceļojums”. Filma tapusi Nacionālā Kino centra…
07.12.2018.

Simtgades filma “Mērijas ceļojums” aicina uz preses seansu
Šāgada 2. maijā pirmizrādi piedzīvos režisores Kristīnes Želves dokumentālā
spēlfilma “Mērijas ceļojums”, tāpēc mediji tiek aicināti uz preses seansu 18.
aprīlī. Filma tapusi programmas ‘’Latvijas…
12.04.2018.

Simtgades filma “Mērijas ceļojums” aicina uz preses konferenci
Jau pavisam drīz, 2. maijā pirmizrādi piedzīvos režisores Kristīnes Želves
dokumentālā spēlfilma “Mērijas ceļojums”. Lai dotu iespēju žurnālistiem
tikties ar filmas radošo grupu vēl pirms oficiālās…
24.04.2018.

“Mērijas ceļojums” Baznīcu naktī Doma dārzā
Piektdien, 1. jūnijā pulksten 21:30 Baznīcu nakts ietvaros Doma baznīcas
dārzā notiks režisores Kristīnes Želves dokumentālās spēlfilmas, Simtgades
septītās filmas “Mērijas ceļojums” speciālseanss…
31.05.2018.

Uzņemti pirmie kadri Simtgades filmai “Mērijas ceļojums”
21. jūnijā Jūrmalā, Morberga namā notika režisores Kristīnes Želves
dokumentālās filmas “Mērijas ceļojums” pirmā kadra svinības, ar tām
simboliski iezīmējot 2016. gada vasaru kā aktīvāko laiku, kad…
21.06.2016.

https://www.nkc.gov.lv/lv/merijas-celojums

