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Kadrs no Mantas Kvedaraviča dokumentālās filmas "Mariupole / Mariupolis"

Nacionālajā Kino centrā saņemta informācija no Ukrainas centrālās kinoinstitūcijas, Valsts filmu aģentūras, kas aicina atbalstīt
Ukrainas kino industrijas un kinoprofesionāļu izdzīvošanu kara apstākļos, kad nozares finansējums dramatiski samazināts. Šim
nolūkam aģentūra atvērusi ziedojumu kontu un uzrunā Eiropas un pasaules valstu institūcijas un iedzīvotājus.
Ukrainas Valsts filmu aģentūras vadītāja Marina Kuderčuka parakstījusi vēstuli, kurā izklāstīta Ukrainas filmu nozares situācija – vēl
tikai pirms dažiem gadiem sācies jauns pacēlums industrijā, nacionālās filmas iekarojušas lokālu un starptautisku atzinību, Ukraina
iestājusies kopražojumu fondā Eurimages un piesaistījusi ārvalstu projektu interesi par filmēšanu Ukrainā, taču Krievijas uzsāktais
karš nozares izaugsmi ir apstādinājis un apdraud tās eksistenci vispār. 2022. gada sākumā finansējums Ukrainas filmu nozarē tika
trīskārt palielināts, bet līdz ar kara sākšanos tas 14 reizes samazinājies, jo valsts budžets radikāli pārkārtots militāro un humāno
vajadzību nodrošināšanai. Ukrainas filmu nozares profesionāļi turpina aktīvi darboties, gan veiksmīgi cīnoties informācijas karā, gan
dokumentējot kara noziegumus, gan uzturot pasaules interesi par Ukrainas notikumiem, valsti un cilvēkiem. Tomēr filmu ražošana
valstī ir praktiski apstājusies, daudzas filmu studijas pārvērstas par humānās palīdzības centriem vai bumbu patversmēm,
filmēšanas tehnika ziedota frontes vajadzībām. Šāda situācija apdraud visu Ukrainas kino industrijā līdz šim sasniegto, turklāt filmu
nozares nepieciešamība vispārējā nacionālās kultūras ainā nav apšaubāma, tāpēc valsts kinoprofesionāļi lūdz Eiropas palīdzību šajā
izšķirīgajā situācijā.
Lai glābtu Ukrainas kinoindustriju, Valsts filmu aģentūra izveidojusi speciālu ziedojumu kontu, kurā ieskaitītie līdzekļi tiks izlietoti
konkrētām un institucionāli kontrolētām nepieciešamībām – valsts atbalstīto filmu pabeigšanai un iespēju robežās arī izplatīšanai,

un jaunu projektu attīstīšanai, nodrošinot nepārtrauktību nozares profesionālajos procesos. Aģentūra garantē naudas aprites
caurskatāmību un atskaites par finansu izlietojumu, solot atbalstītāju vārdus iekļaut arī filmu titros; iniciatīvas izziņošanai izveidots
arī videorullītis un publicitātes materiāli.
Ukrainas Valsts filmu aģentūra pateicas visiem Eiropas kolēģiem, kas jau līdz šim snieguši atbalstu Ukrainas kinematogrāfistiem,
un jāpiebilst, ka arī Latvijas kinoprofesionāļi un Nacionālais Kino centrs dažādos veidos jau sadarbojas ar Ukrainas kolēģiem. NKC
filmu ražošanas konkursā šogad atbalstīta ukraiņu režisores Marinas Nazarenko topošā dokumentālā filma Sievietes bez vīriešiem,
kas stāsta par Rīgā patvērumu radušajiem ukraiņu bēgļiem. NKC starptautisko kopražojumu konkursā finansēti divi dokumentālo
filmu projekti, kas top Ukrainas kinematogrāfistu sadarbībā ar studiju VFS Films un producentu Uldi Cekuli, - režisores Jūlijas
Hontarukas filma Tērauda brālība un režisora Andrija Lisecka filma Svētlaimīgie.
Īpaši ukraiņu filmu seansi 2022. gadā tika organizēti gan 4. maija Latvijas filmu maratona ietvaros, gan nupat septembrī notikušajā
Baltijas jūras dokumentālo filmu forumā, kur no astoņām skatītājiem piedāvātās programmas filmām četras vēstīja par Ukrainu un
tās cilvēkiem, kamēr foruma industrijas sadaļā trīs Ukrainas filmu projekti izmantoja iespēju uzrunāt potenciālos finansu partnerus,
turklāt divi no tiem ieguva arī naudas balvas ražošanas procesu nodrošināšanai.
Arī Rīgas starptautiskais kinofestivāls Riga IFF, kas sāksies 13. oktobrī, šogad izsludinājis Ukrainas fokusu – īpašu programmu, kurā
iekļautas četras Ukrainas filmas, divas no tām maijā tika izrādītas Kannu kinofestivālā (Maksima Nakonečnija Tauriņa redze un
Dmitro Suholitkija-Sobčuka Pamfirs). Filmu seansus papildinās divas teorētiskas diskusijas ar kopīgo tēmu Koloniālisms filmās un

medijos .

Ukrainas kinematogrāfistu videoaicinājums šeit:
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