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PIECU GADU SVINĪBAS!
Jūs pamanījāt septembri? To mēnesi, ko daudzo kultūras notikumu dēļ mēdz dēvēt par “kultūras mēnesi”. Paralēli citiem
lieliskiem pasākumiem un festivāliem norisinājās arī Baltijas
jūras dokumentālo filmu forums un Rīgas Starptautiskais
kinofestivāls, kuru programmas ar pilnu kinozāli tika demonstrētas arī pie mums kinoteātrī “Kino Bize”.
Kad vietējo kinofestivālu pote labākai imūnsistēmai
pret atšālētu skatienu tālumā ir saņemta, kino svētki var
turpināties!
Pirmizrādes piedzīvos vairākas Latvijā ražotas filmas, tostarp
talantīgo režisoru Aika Karapetjana un Jāņa Norda jaunākās
pilnmetrāžas. Tāpat rādīsim lielāko filmu festivālu laureātus
un potenciālos art-house kino talantus.
Šo mēnešu “Kino Bize” programma ir veltīta kinoteātra piecu
gadu jubilejai, kas kulmināciju sasniegs decembra sākumā.
Lai šie top par svētkiem kā mums, tā arī noteikti jums!
Kino stāsti jūsu ceļojumiem
kinoteātrī “Kino Bize”.
www.kinobize.lv
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KINO BIZE

Pirmdzimtais

Firstborn | Rež.: Aiks Karapetjans | LV | 93’
Pēc naksnīgas aplaupīšanas uz
ielas pusmūža arhitekta Franča
mierīgā dzīve sagriežas kājām gaisā.
Gribēdams sievai pierādīt, ka spēj
rīkoties vīrišķīgi, viņš dodas nokārtot
rēķinus ar laupītāju, un situācija kļūst
nekontrolējama.

Aizkadrā

Franča lomu Aiks Karapetjans
rakstījis tieši Kasparam Znotiņam,
lai gan aktieris kādu laiku nav
gribējis filmēties pēc iepriekšējās
pieredzes kino jomā.

Ja jums patika
Eyes Wide Shut
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Slava

Glory | Rež.: Kristina Grozeva, Petar Valchanov | BG, GR | 101’
Dzelzceļa darbinieks Petrovs uz
sliedēm atrod miljons levu un
nolemj visu naudu atdot policijai.
Par cēlo rīcību kolēģi viņu sauc
par muļķi, bet valsts svinīgi piešķir
jaunu rokas pulksteni. Taču tikko
pasludinātais varonis pavisam ātri
sastopas ar varas tumšo pusi.

KINO BIZE

Aizkadrā

Filma veidota, iedvesmojoties no
patiesiem notikumiem. Arī reālajā
stāstā dzelzeļniekam dāvātais
pulkstenis pārstāja darboties pēc
divām nedēļām.

Ja jums patika
Two Days, One Night, Child’s Pose

Ar putām uz lūpām

Foam at the Mouth | Rež.: Jānis Nords | LV | 110’
Bijušais policists un kaujas suņu
treneris Didzis dažu dienu laikā
nonāk neapskaužamā situācijā. Viņš
tur sievu aizdomās par neuzticību ar
jaunāku peldētāju, kamēr viņa
mīļotie suņi inficējas ar kādu
bīstamu slimību.

Aizkadrā

Didža dienesta suņus Džinu,
Bosu un Dargo atveido deviņi
profesionāli apmācīti aktiersuņi
no Ungārijas.

Ja jums patika
White God
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120 sitieni minūtē

120 BPM | Rež.: Robin Campillo | FR | 140’
1990. gadu Parīze. Aktīvisti drosmīgi cīnās pret valdības aģentūrām,
korporatīvām zāļu kompānijām
un sabiedrības vienaldzību pret
AIDS. Starp protestiem, nokaitētām
diskusijām un eiforiskām ballītēm
grupas jaunpienācējs Natans satiek
radikālo Šonu.
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Aizkadrā

Režisors Robēns Kampillo 1990.
gados pats bijis Parīzes Act up
aktīvists un piedalījies
demonstrācijās.

Ja jums patika
Philadelphia, The Normal Heart

Garāžas // Lidojošo mūku templis

Garages // Flying Monks Temple | Rež.: Katrīna Neiburga // Žanete Skarule
Vīri te ir kā rotaļu aizgrābtībā
pazaudējušies puikas. Izgudrotāji,
ģēniji, trakie zinātnieki un vīri ar zelta
rokām – meklējiet viņus garāžās.

Aizkadrā

Ķīnietis, kurš vēlas atklāt Rietumus,
latvietis ar milzīgu cieņu pret Austrumu filozofiju. A. Mailīša templis
lidojošiem Šaoliņas mūkiem.

Par templi saņemta Arhitektūras
gada balva - Zelta ananass.

Mazdārziņos satiktais Kostja teicis,
ka filmēt vajag, kur rit īstā dzīve,
proti - garāžu kooperatīvā.

Ja jums patika
Samurai Rauni, Anthill

7

Lēdija Makbeta

Lady Macbeth | Rež.: William Oldroyd | GB | 89’
Viens no pagājušā gada interesantākajiem britu kino notikumiem. 19.
gadsimta Anglijas muižā kaislību
un vājprāta tumšās puses. Filma
talantīgi pakļauj, vienu mirkli liekot
izjust empātiju pret nepieredzējušo
meiteni, bet jau drīz – būt lieciniekiem slepkavībai.

KINO BIZE

Aizkadrā

Filmas scenārijā atveidotie notikumi Anglijā balstīti krievu rakstnieka
Nikolaja Ļeskova 1865. gada stāstā
“Mcenskas apriņķa lēdija Makbeta”.

Ja jums patika
Fish Tank, The Piano

Telma

Thelma | Rež.: Joachim Trier | NO, FR, DK, SE | 116’
Pēc spožās ASV veidotās filmas
“Skaļāk par sprādzieniem” Joahims
Trīrs atgriežas ar stāstu Norvēģijā.
Telma ir studente, kura pārceļas uz
Oslo un iemīlas. Pavisam drīz viņa
atklāj, ka jaunās sajūtas nav tikai
emocionālas, bet gan pavisam reālas
– viņā parādās pārcilvēciskas spējas.

Aizkadrā

Telmas lomas atveidotāja Eili
Harbo savas epilepsijas lēkmju
tēlošanas spējas slīpējusi ar terapijas un elpošanas vingrinājumu
palīdzību.

Ja jums patika
Carrie, Metalhead
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Izsmalcināta
labsasajūtas
dziedināšanas
opera par
orgānu
transplantiem
trāpa tieši sirdī
Glābjot dzīvos

Heal the Living | Rež.: Katell
Quillévéré | FR, BE | 103’
Ketelas Kilivēras filma, kas ar
panākumiem izrādīta visu lielāko
Eiropas valstu kinoteātros, sākas
rītausmā ar trim jauniem sērferiem
bangojošā jūrā. Dažas stundas
vēlāk atceļā uz mājām notiek
negadījums. Simons tiek pieslēgts
dzīvības uzturēšanas sistēmai
slimnīcā Havrā. Aizsākas emocionāla un skaudra cīņa, lai glābtu
dzīvos.

Aizkadrā

Gatavojoties filmēšanai, režisore
kopā ar operatoru klātienē novēroja vairākas sirds transplantācijas
operācijas.

Ja jums patika
Diving Bell and the Butterfly
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Pasaka par tukšo telpu

The Fairytale of Empty Space | Rež.: Krista Burāne | LV | 95’
Pasaka par to, kā izcilais Eiropas scenogrāfs Andris Freibergs meklē tukšo
telpu. Filmā viņš scenogrāfiski izspēlē
sevi kā vietu, kurā gandrīz astoņdesmit gadus ir bijis laiks spožiem
panākumiem, traģiskiem zaudējumiem, dzimšanai, nāvei un sapnim par
ideālās tukšās telpas radīšanu.
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Aizkadrā

“Operā joprojām man daži ar
rūgtumu atgādina – ar jums,
Freiberg, teātrī ienāca tā “kastu
māksla”. Bet kaste – tas jau arī ir
precīzākais mūsu dzīves telpas
simbols vai zīme.” (A. Freibergs)

Ja jums patika
Gerhard Richter - Painting

Nebeidzamā dzeja

Infinite Poetry | Rež.: Alejandro Jodorowsky | CL, FR | 128’
Neraugoties uz tēva sašutumu,
jaunais Hodorovskis pamet mājas,
lai īstenotu sapni kļūt par dzejnieku.
Viņš iepazīstas ar māksliniekiem, kas
reiz kļūs par literatūras dižgariem.
Ieslīguši poētisku eksperimentu pasaulē, viņi visi dzīvo tā, kā tikai retais
jelkad atļāvies dzīvot.

Aizkadrā

Ekstravagantā čīliešu
režisora personiskajā jaunības
atainojumā pieaugušo Hodorovski
atveido viņa dēls Adans.

Ja jums patika
El topo, The Son of Joseph
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Rīgas Starptautiskais filmu festivāls 2ANNAS
Savā 22 gadu ilgās pastāvēšanas laikā festivāls 2ANNAS ir kļuvis
par vienu no nozīmīgākajiem īsfilmu festivāliem Baltijā, un kino
baudītājiem ir piedāvāts ļoti plašs kino spektrs. Šogad saņemts
rekordliels pieteikumu skaitu – kopumā gandrīz 4500 filmas.

5 GADU SVINĪBAS!
FILMU PROGRAMMA
DECEMBRĪ

Dizaina filmu festivāla dubultseanss
Dizaina flmu festivāls ir dizainam un citām mākslas jomām
veltīts ikgadējs notikums, kas sadarbībā ar Kuldīgas
Mākslinieku rezidenci un Latvijas Mākslas akadēmiju
norisinās Kuldīgā. Decembrī gaidāms dubultseanss Rīgā.
15

TELPU NOMA
Kino Bize piedāvā telpu nomu privātiem kino seansiem,
svinībām, semināriem, diskusijām un citiem pasākumiem
ar iespēju veidot sava privātā vai publiskā pasākuma
programmu.
Mums ir kinozāle, kafejnīca, augstas kvalitātes profesionālā
audio un video tehnika - jums ir iztēle un lieliskas idejas!
Bērnu rīti ar animācijām un radošajām darbnīcām
Rīts ar bērnu smiekliem ir saulaināks! Kino Bize BĒRNU RĪTI
svētdienu programma arī mazajiem skatītājiem ar Eiropas
animācijām un jautrām, izglītojošām radošajām darbnīcām.

Bēbīšseansi - ik pārnedēļas trešdienās
Kino programma vecākiem, kurā padomāts arī par vismazāko bērnu labsajūtu. Kino Bize repertuāra filmu dienas
seansi ar klusinātu gaismu un skaņu, pārtinamo virsmu un
mīkstu paklāju kinozālē. Ar sapratni par mazākajiem.
KINO BIZE

PAR KINO BIZE

MĒNEŠA KARTE
Ar mēneša kino karti varēsiet vienu mēnesi apmeklēt visus
kinoteātra regulārā repertuāra seansus.

DĀVANU KARTE
Jums ir iespēja draugiem, tuviniekiem vai īpašai personai
uzdāvināt kinoteātra Kino Bize regulārā repertuāra seansu
apmeklējumu. Dāvanu kartes pieejamas 2, 5 vai 10
seansiem.

DRAUGU KARTE
Piedāvājam regulāriem kino skatītājiem kļūt par daļu no
Kino Bize ar īpašajām biedru kartēm. Biedru karti iespējams
iegādāties uz gadu, ar atlaidi studentiem, skolēniem un
senioriem. Biedru kartes piedāvājums:
8 brīvbiļetes; 10% atlaide biļetēm regulārajiem filmu seansiem, dzērieniem un uzkodām; 50% atlaide telpu īrei; 50%
atlaide tējai, kafijai; īpaši pasākumi.

KINO BIZE

BIĻETES

VIETA

Biļetes var iegādāties uz
vietas kinoteātrī,
norēķinoties skaidrā naudā,
vai iepriekšpārdošanā
bezrindas.lv

Elizabetes iela 37-2, Rīga
(ieeja no pagalma, pie ieejas
spiest “2” un atsevišķi turēt
zvana pogu)

Ieeja: 5,00 / 3,50* Eur
Divas filmas pēc kārtas:
7,50 / 5,50* Eur
* studentiem, skolēniem,
senioriem

JAUNUMI
Filmu pirmizrāžu laiki tiks
precizēti sezonas laikā.
Iknedēļas filmu un
pasākumu repertuārs
apskatāms mājaslapā
www.kinobize.lv

TIEŠSAISTĒ
www.kinobize.lv
kino@kinobize.lv
facebook | twitter | instagram
/kinobize

“Cilvēki neiet uz kinoteātri,
lai bēgtu no sevis, bet lai
arvien no jauna saslēgtos ar
sevī mītošajiem
noslēpumiem.”
Alehandro Hodorovskis

