
Ekskursija uz Cinevillu

Filmēšanas paviljonā kopā ar GMVV jaunsargu vadītāju Ziedoni Ločmeli -  ieroču konsultantu filmā “Nameja gredzens”.

Š.g. 19. septembrī Garkalnes MVV 5. un 6. klases mākslas programmas audzēkņi kopā ar mākslas 
skolotājām Elīnu  Palmu un  Zandu  Puči  devās  uz  kinopilsētu  “Cinevilla”  Tukuma novadā.  Tur  notika 
spēlfilmas “Nameja gredzens” (pēc A.Grīna romāna “Zīmogs sarkanā vaskā”) filmēšana. 

“Nameja  gredzens”  (angļu:  The  King’s  Ring)  ir  Aigara  Graubas  režisēta  Latvijas  spēlfilma  par 
Zemgales karali Nameju un viņa vadītajām zemgaļu brīvības cīņām pret krustnešiem. Dekorāciju veidošana 
ilga aptuveni 6 mēnešus līdz š.g. augustam, kad sākta filmas uzņemšana. “Cinevillā" paredzēts uzņemt 80 % 
filmas materiāla - filmas pirmizrāde paredzēta 2017. gada novembrī.1

Ekskursijas sākumā gida pavadībā izstaigājām kinopilsētu. “Cinevilla” ir lielākais filmēšanas laukums 
Latvijā - izbūvēta butaforisku celtņu kopa. Audzēkņiem bija iespēja aplūkot dažādu materiālu veidus, kas 
izmantoti  ēku un tiltu  dizainā.  Kinopilsētā  bija  apskatāma imitēta  vēsturiskā apbūve,  piemēram,  Kauņas 
sporta  manēžas  fasāde,  pie  kā  uzņemta  filma  "Sapņu komanda 1935".  Lai  gan  tās  fasāde  mūsdienās 
pārbūvēta, interjers ir saglabājies, kur uzņemti filmas kadri iekštelpās. 

“Cinevillā” bija aplūkojami arī vēsturiskie tilti, kā piemēram, Lībekas tilts, kas izmantots filmā „Rīgas 
sargi”. Tāpat kā citām dekorācijām, tā nesošā konstrukcija tiek saglabāta, bet apdares materiāls pielāgots 
filmēšanas vajadzībām arī citās filmās. Uz filmēšanas laiku kinopilsētas kanāls tiek piepildīts ar ūdeni un 
pārtop par upi - tikai filmas kopskati tiek filmēti atklātos ūdeņos. Lai attēlotu, piemēram, kuģa katastrofu, 
filmēšanā piedalās kaskadieri, kanālā tiek radīts metru augsts vilnis un tiek izmantots speciāls fons, lai pēc 
tam pievienotu specefektus.

Pēc tam devāmies uz Šlokenbekas viduslaiku pili (vācu: Schlokenbeck, burtiski – „Slocenes leja”), 
kas atrodas Milzkalnē pie Slocenes upes, netālu no Tukuma. Livonijas ordeņa Šlokenbekas pils dokumentos 
pirmo  reizi  minēta  1544.  gadā  kā  nocietinājums,  vēlāk  Šlokenbekas  muiža  piederēja  Brigenu 
un Grothusu dzimtām.2 Būve celta  upes ielejas nogāzē – interesanti, ka tās viens stūris nogāzes augšdaļā 
atrodas 5 metrus augstāk nekā otrs stūris upes krastā. Patlaban muižas komplekss restaurēts ar viduslaiku 
aizsargmūri, gar kura iekšējām sienām izvietotas 19.gadsimta ēkas. Pilī iekārtots Latvijas ceļu muzejs, pie 
kura eksponātiem bija iespējams fotografēties. 

Noslēgumā devāmies uz 10 km attālo Apšuciemu, kur 56 metrus no jūras atrodas bijusī Apšuciema 
pamatskola. Tur smēlāmies iedvesmu jauniem, radošiem darbiem!
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