
IGAUNIJAS 
UN LIETUVAS 
FILMAS

Eiropas 
Kinoakadēmijas 
balvu
pasniegšanas 
ceremoniju gaidot

PROGRAMMA
Otrdiena, 9. decembris
LATVIJAS NACIONĀLĀS BIBLIOTĒKAS ZIEDOŅA ZĀLE 

12:00 Caurvējā (In the Crosswind), rež. Marti Helde, spēlfilma, 87’, 2014, Igaunija  
1941. gada 14. jūnijā padomju vara uz Sibīriju deportē vairāk nekā 40 000 Latvijas, Lietuvas un Igaunijas 
iedzīvotāju. Starp tiem ir arī filozofijas studente Erna – laimīga sieva un mazas meitenītes māte. Viņas vīrs 
nokļūst karagūstekņu nometnē, bet Erna un viņas meita līdz ar citām sievietēm un bērniem uz 15 gadiem 
tiek izsūtīta uz Sibīrijas nomali. Par spīti badam, bailēm un pazemojumiem, Erna nezaudē cerību atgūt 
brīvību un atgriezties dzimtenē.

Pēc seansa režisora Valtera Sīļa saruna ar filmas režisoru Marti Heldi un producenti Pilli Runku.

14:30 Brīvi plūstošs (Free Range), rež. Veiko Ounpū, spēlfilma, 104, 2013, Igaunija  
Topošais rakstnieks Freds zaudē darbu avīzes redakcijā. Pamezdams biroju lielā steigā, viņš aizmirst tur 
savu pirmo romānu. Pārnācis mājās, Freds uzzina, ka draudzene Suzanna gaida bērnu. Atklāsme par 
pēkšņo atbildību un neatgriezeniskām pārmaiņām līdz šim bezrūpīgajā dzīvē ir smaga. Arī rakstnieka darbs 
šķiet līdzvērtīgs dvēseles pārdošanai. Izeju no bezcerības Freds meklē, kļūstot par autokrāvēja šoferi, 
tomēr katra vienmuļajā darbā un sevis meklējumos pavadītā diena palielina viņa izmisumu un liek ilgoties 
pēc neatkarības.

Pēc seansa saruna par filmu.

17:00 Zūdošie viļņi (Vanishing Waves), rež. Kristīna Božīte, spēlfilma, 126’, 2012, Lietuva/Francija/Beļģija, 16+  
Jaunais un aizrautīgais neiroloģijas zinātnieks Lūkass tiek iesaistīts neparastā eksperimentā. Transformējis 
apziņu, viņš dodas ceļojumā uz nepazīstamas komā nonākušas sievietes prātu. Iepazīdams Auroru, kā 
Lūkass nosauc sievieti, viņš ienirst pasaulē, kas ļauj izbaudīt jaunas emocijas un pieredzi. Tai pašā laikā 
šie prāta ceļojumi sāk neatgriezeniski ietekmēt un kropļot viņa reālo dzīvi. Vai iespējams vienlaikus dzīvot 
divās pasaulēs.

Pēc seansa režisora Aika Karapetjana saruna ar filmas režisori Kristīnu Božīti.

20:00 Kertu. Mīlestība ir akla (Kertu. Love is Blind), rež. Ilmārs Rāgs, spēlfilma, 98’, 2013, Igaunija  
Jāņu dienas rītā izrādās, ka Kertu ir pazudusi bez pēdām. Viņas ģimene krīt panikā, jo savas kautrības un 
noslēgtās dabas dēļ meitene tiek uzskatīta par vientiesīti. Pēc ilgiem meklējumiem bailēs trīcošo Kertu 
atrod slēpjamies zem grādīgo dzērienu cienītāja donžuāna Villu gultas. Ciema iedzīvotāji vēlas spriest 
taisnīgu tiesu un apsūdz Villu par ļaunprātīgu jaunās sievietes izmantošanu.
Bet kas īsti ir noticis iepriekšējā naktī? Pamazām atklājas patiesība, kas ir šokējošāka, nekā kāds to būtu 
varējis iedomāties.

Pirms filmas kinozinātnieces Ditas Rietumas īslekcija.

 Bezmaksas seanss
 Biļetes cena 3.50EUR – 4.50EUR; biļetes www.bilesuserviss.lv un pirms seansa Latvijas Nacionālajā bibliotēkā

Programmā iespējamas izmaiņas
Vairāk informācijas www.nfc.lv


