
IEVAINOTAIS JĀTNIEKS
Nacionālā kino centra Latvijas simtgades programma
Dokumentāla spēlfilma, 95 min.

KĀRLIS ZĀLE CEĻ BRĪVĪBAS PIEMINEKLI

Anotācija

Divos monumentālos latviešu tautas nacionālās apziņas simbolos tēlnieks Kārlis Zāle iemūžinājis  savu Latvijas valsts vīziju un nemirstību. Valsts simtgadi svinēsim kopā ar Brāļu kapu un Brīvības pieminekļa autora 130 dzimšanas dienu.  

Brīvības piemineklis ir tēlnieka dzimtenes mīlestības apliecinājums, kas pastāvēs, kamēr vien būs un paliks Latvijas valsts. Kārlis Zāle ar viņam raksturīgo monumentālo tvērienu dzīvi redz lielās, spēcīgās līnijās, tāpat kā tēlniecību, kas prasa daudz vitāla spēka un uzdrīkstēšanās. 

Pilnmetrāžas dokumentālā filma IEVAINOTAIS JĀTNIEKS balstās uz dokumentāliem Kārļa Zāles dzīves faktiem un Brīvības pieminekļa celtniecības dokumentāciju, sniedzot ieskatu laikmetam raksturīgajā politiskajā un sociālajā ainā, iepazīstinot ar izcilām kultūras un mākslas personībām un tā laika ideāliem. Īpaša uzmanība scenārijā veltīta tēlnieka Kārļa Zāles personībai (Valmieras teātra aktieris Imants Strads). Filmas scenārija autore, režisore un producente ir Ilona Brūvere. Konsultante – mākslas zinātniece Ingrīda Burāne. Komponists – Ēriks Ešenvalds. 

Režisore Ilona Brūvere, dokumentālās spēlfilmas žanra aizsācēja Latvijā, strādājusi par redaktori un žurnālisti  televīzijā un presē, pazīstama arī kā sabiedrisko attiecību vadītāja. Viņas trešā pilnmetrāžas filma pārstāv Hamburgu Berlīnes starptautiskajā kinofestivālā vēl astoņdesmitajos gados. Glezniecisku vizualitāti Brūveres filmām piešķir kinooperatore Elīna Bandēna. Tandēms par dokumentālo spēlfilmu TAPIERIS ieguvis 6 profesionālās nominācijas, bet VERSIJA VERA saņēmusi Nacionālo kino balvu LIELAIS KRISTAPS. 

IEVAINOTAIS JĀTNIEKS ir režisores jaunākā filma. Tās pirmizrādes plānotas šī gada beigās visā Latvijā. Nacionālās kinobalvas kinofestivālā  LIELAIS KRISTAPS filma ieguvusi 4 profesionālās  nominācijas- Labākā dokumentālā filma, labākais  režisors, mākslinieks un grima mākslinieks. 


WOUNDED RIDER 
The Latvian National Film Centre programme for the Centenary of Latvia
Documentary feature, 95 min 
 
Annotation


In two monumental symbols of the national awareness sculptor Kārlis Zāle has immortalized his vision about the state of Latvia. Freedom Monument is the statement of the sculptor’s love for his native country. Kārlis Zāle with his characteristic monumental touch sees life in large and powerful lines; the same way he perceives also sculpture that requires much vital force and daring. The full-length documentary THE WOUNDED RIDER is based on facts from the life of the sculptor Kārlis Zāle and documents on the construction of the Freedom Monument, providing insight in the political and social scene of the age and presenting outstanding figures in the culture and art together with the ideals of that time. A special attention is paid to the personality of Kārlis Zāle (Imants Strads). The film is written, directed and produced by Ilona Bruver. Adviser – the art theoretician Ingrīda Burāne. Composer – Ēriks Ešenvalds. 

The director Ilona Brūvere, founder of the genre of documentary feature in Latvia, has worked as an editor and journalist in TV and press, is well-known public relations manager. Her third full length film represented Germany in Berlin International Film Festival already back in 80ies. Picturesque visuality to the films by Ilona Bruver is added by the cinematographer Elīna Bandēna. Both of them, the director and cinematographer has recently became 6 professional nominations for the documentary feature PIANO PLAYER but VERSION VERA has received the annual National film award.
WOUNDED RIDER coming soon in Latvian film theatres.  
 

