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Dokumentālā filma, režisors Matīss Kaža, 90′, Latvija / Zviedrija / ASV, 2020
Filmējot trīs savus vienaudžus, režisors veido divdesmitgadnieku paaudzes portretu šajā brīvajā un kosmopolītiski globalizētajā
pasaulē. Pirmizrāde – 5. martā.
Veidojot trīs savu vienaudžu dokumentālos portretus, 24 gadus vecais režisors Matīss Kaža stāsta personīgu un jūtīgu stāstu par
savu paaudzi – klejotājiem, kuri meklē vietu jaunajā un ne vienmēr izprotamajā pasaulē. Mobilo aplikāciju veidotājs Tomass pamet
savu iepriekšējo dzīvi un kļūst par digitālo nomadu, atmetot ideju par pastāvīgu dzīvesvietu. Dejotāja Taņa pārvācas uz Misisipi
štatu ASV un atrod mīlestību ratiņkrēslam piesaistītā basketbola trenerī, kurš ir par viņu apmēram 20 gadus vecāks. Avangarda
izdevējs Valters kolekcionē tualetes podus Latvijas simtgadei, performatīvos veidos mēģinot pārvarēt pagātnes traumu.
Filma Klejotāji tapusi trīs gadu laikā trīs valstīs – Latvijā, ASV un Japānā. Pēc starptautiski godalgotās filmasVienu biļeti,

lūdzu! (2017) šis ir nākamais jaunā režisora pilnmetrāžas darbs. Radošā komanda to raksturo kā jūtīgu, spēlfilmas formai
pietuvinātu dokumentālo kino, kas pēta varoņu iekšējās pasaules un izjusti attēlo mūsdienu jauniešu pasaules redzējumu.

Nacionālā pirmizrāde 5.03.2020. Rīgā, kinoteātrī Splendid Palace
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Skaņu režisors Aleksandrs Vaicahovskis
Komponists Toms Auniņš
Producenti Una Celma, Matīss Kaža
Producējošā studija Fenixfilm
A. Čaka 33-43, Rīga, LV-1011
+371 29475390
fenixfilm@inbox.lv
Finansiāli atbalsta
Nacionālais Kino Centrs
Rīgas Dome
Latviešu fonds
ALA Kultūras fonds

Informācija par filmu
Filmas Instagram konts
Filmas Facebook profils

Medijos 



Matīsa Kažas filma Klejotāji – paaudzes portrets (Baiba Kušķe, Latvijas Radio, 10.02.2020.)
Režisors pēta jauniešu sevis meklējumus (portāls Satori, 23.01.2020.)
Triju valstu pilsonis Matīss Kaža: pasaule man atvērta! (Matīss Kaža intervijā Aijai Kaukulei, Latvijas Avīze, 1.02.2017.)

Saistītie jaunumi

Publiskots dokumentālās filmas “Klejotāji” treileris
Režisors Matīss Kaža janvārī pabeidzis darbu pie savas jaunākās pilnmetrāžas
dokumentālās filmas “Klejotāji”, un filmas pirmizrādes gaidīšanu ievada
treilera publicēšana. “Klejotāji” būs stāsts par…
23.01.2020.

NKC filmu ražošanas konkursa rezultāti
Noslēdzies Nacionālā Kino centra izsludinātais 2018. gada jaunu filmu
ražošanas konkurss, valsts atbalstu kopumā saņem 12 filmas – divas
spēlfilmas, trīs animācijas filmas un septiņas dokumentālās…
03.04.2018.

https://www.nkc.gov.lv/lv/klejotaji

