Filmu studija "Very films" veido video
apsveikumu - Latvijai 98!

Sākot ar 2014. gadu katru gadu ir tapis video apsveikums Latvijai, un katru gadu tam ir
cits fokuss. Šogad, veidojot “Latvijai 98!”, tiek aicināti Latvijā dzīvojoši cittautieši, kuri
vienā vārdā raksturos, kas viņiem katram personīgi ir Latvija. "Latvija man ir - ..."
(piemēram, pļavas, bērni, daba, klusums, ūdens, četri gadalaiki u.c.). Projekta
apraksts un iepriekš veidotie video Latvijai 98! Latvia 98! Video apsveikuma
veidošana režisoram Jurģim Tūbelim un autorei Evai Ikstenai kļuvusi par ikgadēju
tradīciju. Šis ir jau piektais gads, kad rudens gaismā un noskaņā, plānots filmējot
apceļot dzimteni. Līdz šim veidotie videoapsveikumi cildina, dokumentē, sveic, apzina
mūsu valsti un iedzīvotājus 18. novembra svētkos. Radošās grupas veidotie videoklipi
dokumentē Latvijas iedzīvotājus. Šoreiz, tuvojoties Latvijas simtgadei, tiks radīts
videoielūgums, kas ielūdz ārzemniekus paviesoties Latvijā un svinēt simtgadi kopā.
Savukārt mūsu valsts iedzīvotājiem tas būs skats no malas, personīgi izteikti
komplimenti no cittautiešiem. Vīzija Saglabājot ideju skaitīt gadus kopš Latvijas
Republikas proklamēšanas, 98 Latvijā dzīvojoši cittautieši vienā vārdā raksturo, kas
viņiem katram personīgi ir Latvija. "Latvija man ir - ..." (piemēram, pļavas, bērni, daba,
klusums, ūdens, četri gadalaiki u.c.) Līdzīgi kā apsveikuma video "Latvijai 94! Gadi",
"Latvijai 95! Darbs", "Latvijai 96! Robežlīnija" un "Latvijai 97! Vārdi", arī šajā klipā
dinamiski cits citu nomaina 98 cilvēku sejas un dažādas vides, kas asociatīvi ilustrē
nosaukto vārdu. Piemēram, japāņu baletdejotāja pie operas sadevusies rokās ar savu

latviešu vīru saka “mīlestība”. Gruzīnu rakstnieks savā Ikšķiles dārzā ar ķirbju ražu
saka “rudens veltes”. Korejiešu pavārs Cēsīs pie pilsdrupām saka “vēsture”, norvēģu
tūrists Jūrmalā smaidot saka “skaisti cilvēki” u.c. Katram tiek lūgts nosaukt ļoti
personīgu asociāciju par Latviju, un tās ne vienmēr būs jau ierastās un daudz reižu
dzirdētās lietas par Latviju. Grafiks: Filmēšana un ekspedīcija pa Latviju 11. oktobris –
2. novembris. Montāža, pēcapstrāde, skaņas/mūzikas komponēšana 2. – 13.
novembris. Pirmizrāde Latvijā un ārzemēs 17. novembra vakarā. Iepriekšējo gadu
videoapsveikumi: Latvijai 94! Gadi. 2012. gadā satikām 94 cilvēkus vecumā no 1
līdz 94 gadiem. Nobraucām trīs ar pusi tūkstošus kilometru. Šīs ekspedīcijas rezultāts ir
94 portreti, kas caur saviem gadiem skaita Latviju no 1 līdz 94, un viņu vaibstos
atspoguļojas Latvijas dažādība un pieredze. http://youtu.be/bIUTe7cagIQ Latvijai 95!
Darbs. 2013. gadā dokumentējām 95 uzņēmīgus cilvēkus. "Nevis slinkojot un pūstot,
Tautu labā godā ceļ”, izpildīja koris, stāvot uz Nacionālā teātra skatuves. Deviņdesmit
pieci dažādu profesiju cilvēki rāda, kā mūsu ikdienas darbi veido vietu, kopienu, kurā
dzīvojam. Mēs vairs attālināti nenoskatāmies uz skatuvi 1918. gadā, kur kāds dibina
mūsu valsti, nosaka kārtību, bet paši stāvam uz šīs skatuves. Esam Latvijas ikdienas
noteicēji - caur darbiem, caur savu attieksmi. http://youtu.be/SCaxCLN6DZE Latvijai
96! Robežlīnija. 2014. gadā apbraucām Latvijas robežlīniju un dokumentējām
cilvēkus, kuri dzīvo pierobežā. Deviņdesmit seši cilvēki sasaucās Kurzemē, Latgalē,
Vidzemē un Zemgalē, lai krustu šķērsu pārdziedātu visu Latviju ar spēka dziesmas
vārdiem. Pie robežstabiņiem stāvēja visu tautību cilvēki, kuriem Latvijas robeža nav
vienaldzīga, atgādinot, ka tieši tādu, kādu tagad mēs pazīstam grafiski attēlotu Latvijas
kontūru, mēs to vēlamies redzēt arī pēc 50, 100 un vairāk gadiem.
http://youtu.be/R0j0Nd7cbcg Latvijai 97! Vārdi. 2015. gadā sadarbībā ar Latvijas
Nacionālās bibliotēkas literatūrzinātniekiem, tika izvēlētas 97 grāmatas, kas simbolizē
gadu, kad izdota grāmata (1918 - 2015). Grāmatas ceļoja uz 97 bibliotēkām visā
Latvijā, kur tās lasīja vietējie 1. klases skolēni. Grāmatu secīgais vārdu kalambūrs ir
neordinārs pirmklasnieku sveiciens Latvijai 97. dzimšanas dienā, cildinot latviešu
literatūru, valodu, grāmatniecību, bibliotēkas un skolēnus, atgādinot, ka bez mums
nebūtu Latvijas un latviešu valodas, bet bez latviešu valodas un Latvijas - nebūtu
mūsu! https://www.youtube.com/watch?v=JVINarP9fBk Papildu informācija: Zane
Kalniņa, projekta vadītāja
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