
Colorbirds /Krāsainie putni rež. Oana Lacroix / animācija / 
Francija 2018 / 6 min 

The girl and the Tree of desire / 
Meitene un vēlmju koks 

rež. Alexandra Lupashko / 
spēlfilma / Krievija / 2018  /17,12 

min 

Herman Brown is feeling down / 
Bēdīgais Hermans Brauns

rež. Dan Castro / animācija / 
Lielbritānija / 2018 / 6.5 min

 All In Good Time / Viss ar laiku! 

rež. Bonnie Dempsey / spēlfilma 
/ Īrija / 2017 /13 min  (Bērnu 

īsfilmu konkursa 2ANNAS 2018 
uzvarētāja)

The station  / Stacija Jocelyn Wat / animācija / 
Lielbritānija /  2017 / 4,16 min 

Coco's day / Koko diena 
rež. Tatiana Moshkova / 

animācija / Krievija / 2017 / 4,20 
min 

Enchained / Pieķēdētais rež. Jānis Zarāns / Spēlfilma 
/Latvija /2018 / 25 min 

Mary and seven dwarfs / Marija un 
septiņi rūķi 

rež. Riho Unt / Animation,Puppet 
/ Igaunija / 2018 / 13 min

I let her out / Viņa ir brīvē
rež. Rūta Pakalne / 

Documentary / Igaunija / 2018 / 
26,15 min

Muteum 
rež. Aggie Pak Yee Lee / 

Animation / Igaunija / 2017 / 4,10 
min

Dolls / Lelles  rež. Ieva Norvele / Comedy / 
Latvija / 2018 / 31min 

The Shape / Forma  rež.  Žako Van Dormāls / 4,33 
min

The Key / Atslēga  rež.  Valērija Millere un 
Anželēns Prelžokāžs / 5,53 min

Hidden Values / Paslēptie dārgumi rež. Levente Galambošs / 
Ungārija / 5,04 min

New World Symphony / Simfonija 
no jaunās pasaules 

rež. Eižens Dediu  / Rumānija / 
4,36 min

The Dream Cut / Sapnu frizūra rež. Vlads Muko /  Igaunija / 5,11 
min 

Conspiracy / Sazvērestība (par 
mobilitāti) 

rež. Magdalena Zaļecka  / Polija 
/5,17 min

The Sound of Mine / Mana skaņa  rež. Haime Oliass  / Spānija / 
5,16 min

Nerves on Nerves / Nervi uz 
nerviem 

rež. Ance Kazaka / animācija / 
Latvija / 2018 / 4 min 

Destined to be dead / Nolemts 
nāvei 

rež. Francesco Rosso / 
Animācija, Experimental / 
Igaunija / 2018 / 10 min

A Bad Scene: Nissan Patrol / 
Nissan patruļa 

rež. Andres Maimik, Katrin 
Maimik / Spēlfilma / Igaunija / 

2018 / 12,53 min

Electrician's Day / Elektriķa diena rež. Vladimir Leschiov  / 
animācija / Latvija / 2018 / 8 min

Fishboy / Zivju puika 

rež. Anita Brūvere / 
animācija,Surrealist, Drama, Art 
Film / Latvija, Lielbritānija / 2018 / 

9 min

Where Things, Where People 
Disappear / Kur pazūd lietas, kur 

pazūd cilvēki 

rež.Jorė Janavičiūtė / spēlfilma  / 
Lietuva / 2017 / 20 min

Ancient Undo / Antīkā Atsauce  rež. Laura Kļava / animācija / 
Latvija / 2018 / 4 min 

Three august days / Trīs dienas 
augustā 

rež. Madli Lääne / spēlfilma / 
Igaunija  / 2018 / 20 min

Nest. A movie about two people 
and two birds. / Ligzda. Filma par 

diviem cilvēkiem un diviem 
putniem.

 rež. Ričardas Matačius / 
Dokumentālā / Lietuva / 2018 / 

15 min

Tendrils / Stīgas rež.Helen Woolston / Animācija / 
Igaunija / 2017  / 10,38 min

 My birth / Dzimšana  
rež. Eglė Mameniškytė / 

Animācija, Experimental  / 
Lietuva / 2017 3,19 min

Last day / Pēdējā diena 
rež.  Klaudija Matvejevaitė / 

spēlfilma / Lietuva  / 2017 / 24 
min

Collective.Me  / Kolektīvs.es  rež. Adriana Roze  / komēdija, 
fikcija  / Latvija / 2018 / 20 min

7 miljardi gadu pirms pasaules gala

Rež. Jānis Ābele / spēlfilma / 
Latvija / 79 min / Filmas skaņu 

celiņā dzirdama festivāla grupas 
''Baložu pilni pagalmi'' mūzika

Hello, Rain / Sveika, Reina! 
rež. C.J. 'Fiery' Obasi / 

spēlfilma, Fantasy , Sci-Fi / 
Nigērija 2018 / 30 min

The Hymns of Muscovy / 
Maskavijas himnas 

rež. Dimitri Venkov / 
dokumentālā/ Krievija / 2017 /14 

min

Untravel / Neceļojums  rež. Ana Nedeljkovic / animācija 
/ Serbija / 2018 / 10 min 

The Mandarin tree / Mandarīnu koks  rež. Cengiz Akaygün / Vācija / 
2017 / 18 min 

Yellow / Dzeltens rež. Ivana Šebestová / animācija 
/ Slovākija / 2018 / 6 min 

All these creatures / Šīs būtnes rež. Charles Williams / Austrālija 
/ 2018 / 13 min

Tungrus / Tungrs  rež. Rishi Chandna / komēdija / 
Indija / 2017 / 13,56 min

Fauve / Fovs rež. Jérémy Comte / spēlfilma  / 
Kanāda / 2018 / 16 min

Guaxuma / Guazuma 
rež. Nara Normande / animācija 
/ Francija, Brazīlija / 2018 / 14 

min 

This Magnificent Cake! / Šī burvīgā 
kūka!  

rež. Marc James Roels, Emma 
De Swaef / animācija / Beļģija / 

2018 / 40min  

Simbiosis Carnal / Ķermeņa 
simbioze 

rež. Rocío Álvarez / Animācija / 
Beļģija  / 2017 / 10 min

Before we heal / Sadzīšana rež. Nadim Hobeika / drāma 
/Libāna / 2017 / 15,12 min 

Rubber Dolphin / Lateksa delfīns  rež. Ori Aharon / spēlfilma / 
Izraēla / 2018 / 28 min

The Backward Astronomer / 
Nepareizais astronoms 

rež. Jake Nelson / animācija / 
ASV / 2018 / 10,2 min

Sure Sign / Nepārprotama zīme rež.Marjo Viitala / spēlfilma / 
Somija / 2018 / 15 min 

PLKST. 17:30 - 19:00 / 7 Billion Years Before the End of the World / 7 miljardi gadu pirms pasaules gala. 
Režisors: Jānis Ābele 

Bijušie mīļākie Salīms un Raja satiekas pie Rajas. Salīms dodas uz tualeti un neizskaidrojami 
tur arī iesprūst.

Mīlasstāsts, kura darbība norisinās vienistabas dzīvoklī Telavivā. Viņi satiekas, mīlējas, 
iemīlas. Vai šīs attiecības izdzīvos līdz rītausmai? 

Priviliģēts jauns vīrietis iemīlas bagātā sievietē un abi kopā Ņujorkā dzīvo pārpilnībā, līdz viņš 
atrod ko labāku - portālu uz Mēnesi. 

Jarno ir nedrošs par attiecībām ar Emmu. Kādu dienu viņš uzzina, ka konkrētas grupas 
Roxette dziesmas izdzirdēšana ir kā pareģojums attiecību beigām, un viņš dara visu, lai no 

šīs dziesmas izvairītos.

Darbība norisinās virszemes raktuvēs; divi zēni aizmirstas šķietami nevainīgā varas spēlē, 
kuru novēro vienīgi Māte Daba. Līdzdalība pāraug konfrontācijā, kurā viens vēlas iegūt varu 

pār otru. 
Nepārtaukti plūstošie smilšu graudi kļūst par līdzekli, kurš attēlo režisora laimīgo bērnību 

Guazumas pludmalē un piemin ļoti īpašu draudzību.

Filmas darbība norisinās koloniālajā Āfrikā 19. gadsimta beigās un stāsta piecu dažādu tēlu - 
nemierīga karaļa, pusmūža pigmeja, neveiksmīga biznesmeņa, šveicara un armijas dezertiera 

stāstus.

PLKST.  23:20 - 00:40 / vēlais seanss jeb LOVERS / MĪĻĀKIE
Poētisks ceļojums pa iekāres un seksualitātes vēsturi, kurā ilgi ignorētā un apspiestā 

sievietes bauda lepni ieņem centrālo lomu.

Pienāk diena, kad visiem cilvēkiem kļūst iespējams uzzināt, kad pienāks to nāves diena. 
Beloglazovu ģimenē šī ir diena, kad jāmirst jaunajam Igorim. Ģimenes locekļi pārdzīvo šo 

gaidīšanas laiku katrs savā veidā.

Pēc tam, kad viņas tēvu politisku iemeslu dēļ apcietinājusi Turcijas valdība, Sirina beidzot var 
doties viņu apciemot cietumā, kur viņš mudina nezaudēt ticību runas brīvībai.

Metaforisks stāsts par jaunu operas dziedoni un viņas cīņu starp paškontroli un spontānumu, 
prieku un bēdām, violeto un dzelteno. Karjeras dēļ viņai jāziedo dzīvesprieks un enerģija.

Pusaugu zēns cenšas atšķetināt atmiņas pavedienus par noslēpumainu invāziju, sava tēva 
sabrukumu un mazajām būtnēm, kuras mīt mūsos visos.

PLKST. 21:30 - 23:00 / 2ANNAS īsfilmu izlase
Māja kā māja, tāda pati, kā miljoniem citu māju pilsētā. Viss saiet juku jukām, kad 

ekscentriskais ģimenes galva par kaķu rotaļlietu pārnes mājās cālēnu un sanikno visu ģimeni.

Papīra rūpnīcas kolektīvs gaida ministrijas vizīti. Kamēr darbinieki un direktors meklē radošus 
risinājumus, lai novērstu ierēdņu uzmanību no ražošanas dīkstāves, neviens nepamana kaut 

ko būtiskāku. 

Divi latviešu jaunieši sastopas Francijas dienvidos. Viņš studē restaurāciju, viņa jau sen 
apmetusies uz dzīvi Marseļā, strādā frizētavā un… ir pārsteidzoši līdzīga tēlam, ko puisis 
atsedz kādas baznīcas altārgleznas apakšslānī. Pēc īsā romāna Francijā Leo atgriežas 

Latvijā, kur jau atkal pēc brīža satiks Annu – viņa ir atgriezusies, par spīti sarežģītām 
attiecībām ar Rīgu. Abu mīlestība uzplaukst, tomēr – jo tuvāk viņi viens otru pielaiž, jo Anna 

šķiet neaizsniedzamāka. https://vimeo.com/309368241

Izmantojot alķīmisku burvestību un tehnoloģiju kombināciju, ragana-zinātniece rada parūkas, 
ar kurām saviem draugiem dāvā pārcilvēciskas spējas. Kad tās sāk kļūt bīstamas, viņai tie 

par katru cenu jāaptur.

Vēsture caur arhitektūru un mūziku - filmas estētika atbilst 20. un 21. gadsimta Maskavas 
ēkām un izmanto elektroniskas Padomju un Krievijas himnas variācijas. 

Jauns vīrietis radoši īsteno sava tēva mūža sapni.

Jauns cilvēks sapņo par ceļošanu, bet viņa vecvecāki dara visu iespējamo, lai viņu atturētu.

Autisks jaunietis ienirst ar galvu ūdenī ... uz nonāk pie negaidīta atklājuma.

Vairumam cilvēku ir kāds  ieradums, piemēram, kāju tirināšana, pildspalvas klikšķināšana vai 
dungošana. Kamēr vienam šīs darbības paslīd garām neievērotas, kādam citam tie ir 

traucēkļi. 

PLKST. 19:30 - 21:10 / Starptautiskā īsfilmu konkursa programma - Entering another world / KĀ CITĀ PASAULĒ

Māņticīga persona nonāk nepazīstamā teritorijā.

Politisko nemieru laikā 90-to gadu sākumā igauņu meitene un krievu zēns pārkāpj kultūras 
robežas, lai kopīgi baudītu amerikāņu limonādes pudeli.

Zaudējuši savu ligzdu, divi putni atrod jaunu lizgdu Aktieru mājā. Tie šai ģimenei kļūst par 
bērniem, taču šie bērni iemācījās lidot un nekad neatgriezās mājās. 

https://vimeo.com/272241123 

Kad cilvēks rod patvērumu stikla botāniskajā dārzā, augi izmanto savu skaistumu, lai spēlētos 
ar cilvēku, atjaunojot aizmirstu saikni. Taču augiem un cilvēkam ir dažādas sociālās normas… 

https://vimeo.com/229697655 

"Dzimšana" ir konfrontācija pret bailēm no naksnīgiem mežiem, to iemītniekiem un piķa tumsu. 

Kāda meitene dzīvo pelēkā, izolētā valstī, kuru apjož augsta siena. Lai gan viņa nekad nav 
izceļojusi no tās, tā visu mūžu sapņo pamest šo valsti un doties uz sapņu zemi - "Ārzemēm". 

Sandra, Inese domā, ka Andris aicina viņas vakariņās, bet Andris ir taksometra šoferis, kurš 
meitenes notur par klientēm. Vakariņas restorānā ir notiesātas, bet naudas ar ko samaksāt 

nevienam nav. https://vimeo.com/297787803  

Mierīgu piejūras pilsētu pārmāc draudīgs melns mākonis. Kas būs jādara, lai atgūtu skaidras 
debesis? https://www.youtube.com/watch?v=ZnKwhoCc0aQ

Būvlaukumā negaidīti ierodoties drošības inspektorei, atgadās kas neparedzēts. Strādniekiem 
ir kopīgi jāatrisina šī situācija, taču kāda trūkst…

Treileris: https://www.youtube.com/watch?v=D3tR6mQIhHQ

Kādam ļoti aizņemtam tēvam ir saspringtas attiecības ar meitu, līdz saplēsta rotaļlieta izmaina 
visu.

Lai gan mūziķi atrodas dažādās valstīs, viņi rod iespēju muzicēt kopā.

Doms ir kleptomāns. Viņš strādā sporta klubā, un kādu dienu viņš nenoturas un nozog somu - 
tā pieder jaunajai ārstei Simonai, kura pārdzīvo eksistenciālu krīzi.  

Mākslas studente Džeina nostopē apvidus automašīnu, kuras šoferis ir izbijis kareivis ar 
salauztu sirdi un mačo mentalitāti. 

Remontdarbu laikā pie psihiatriskās slimnīcas notiek nelaimes gadījums – tā dēļ elektriķis 
zaudē samaņu un nonāk otrpus sienas.

PLKST. 13:00 - 14:00 / #EUandME ĪSFILMU SEANSS 

Iepazīstieties ar Koko - mazu krokodilu, kurš slēpjas no vētrām, izzina zemūdens pasaules 
un pat pārtop par Godzillu… un tas viss notiek dzīvoklī! https://vimeo.com/241231570 

Filmas galvenais varonis Aivars kļūst par slepkavības liecinieku. Slepkavas sagūsta Aivaru 
un ved uz mežu nošaut. Lai paliktu dzīvs, viņš izdomā, kā atpirkties no slepkavām.

LV Visu dzīvi pavadījusi aiz klostera mūriem, mūķene Marija ir nolēmusi beidzot piepildīt 
bērnības sapni. Vienīgais šķērslis ir viņas atmiņas. Marija uztraucas, ka viņas sapnis kļūs par 

grēku. 

Sarežģītas un neparastas attiecības starp igauņu "drag" skatuves mākslinieku Joosep 
Jürgenson un viņa skatuves tēlu Ursulu, attiecības starp šiem tēliem, kuri mīt vienā ķermenī, 

ber dzīvo katrs savu dzīvi. https://vimeo.com/296274353 

Mākslas muzejā ir jāizprot viss - no iekšēja līdz ārējam, no dziļa līdz ļoti dziļam - nopietni un 
sirsnīgi. https://vimeo.com/231775926 

PLKST. 15:30- 17:10 / Baltijas filmu konkursa programma - This place this time/ TĀ VIETA, TAS LAIKS

Var jau būt, ka ceļš, kuru eju, nav pasaulīgs, bet kā lai zinu, ka uz mani iedarbojas gravitācija? 

PLKST. 11:30 - 12:50  / Baltijas filmu konkursa programma - Going wild / ZAUDĒT PRĀTU 

PLKST. 14:10 - 15:20 /  Baltijas filmu konkursa programma -  This is challenging / PĀRBAUDĪJUMS

Sirreāls stāsts par dzīvi ar vainas izjūtas visaptverošo dabu. https://vimeo.com/258507668

PLKST. 10:00 - 11:00 / Bērnu programma - Why together? / KAPĒC KOPĀ? 

Lielā mežā dzīvo vienkrāsaini putni, un katrs no tiem mīt tādas pašas krāsas kokā. Bet ko 
darīt, ja putnam ir divas krāsas?

Žeņa dodas neticamā ceļojumā uz Vēlmju koku, lai vecāki viņai atkal pievērstu uzmanību. Pa 
ceļam viņa satiek pasaku tēlus un atrod veidu, kā īstenot savu mērķi. 

Hermana klusajā pasaulē pēkšņi iegāžas kas skaļš un satraucošs. Digitāla animācija ar tintes 
tehniku par dzīvi, trauksmi un mācīšanos tās pārdzīvot.

Komiska fantāzijas filma par diviem bērniem - viens dzīvo 1918. gadā, bet otrs - 2018. gadā. 
Abi maģiskā veidā sazinās ar vēstulēm pudelē un viens otram palīdz risināt problēmas.

Vecmāmiņa dzelzceļa stacijā gaida savu mazmeitu, bet mazmeita ir izkāpusi nepareizajā 
platformā. Lai viņu izglābtu, vecmāmiņai jāpārvar šaušalīgi šķēršļi. 


