
KINO SKOLĀ 

Kāpēc un kā par kino runāt skolā? 



• Kino ir jauns medijs. Glezniecība, literatūra, 
deja un teātris pastāv jau tūkstošiem gadu, 
turpretim kino izgudrots tikai mazliet vairāk 
nekā pirms gadsimta. Tomēr savā samērā īsajā 
pastāvēšanas laikā jaunpienācējs ir 
nostiprinājies kā enerģisks un pārliecinošs 
mākslas veids. 

 



Definīcija 

• Kino, kinematogrāfija (angļu cinema, franču 
cinéma, cinématographe) – audiovizuālās 
mākslas veids, viens no ietekmīgākajiem masu 
medijiem, kas ietver filmu veidošanu, 
izplatīšanu un izrādīšanu. 

•  Kino ir gan viens no mākslas veidiem, gan arī 
komplicēta un resursu ietilpīga industrija, kurā 
iesaistīt dažādu radošu un tehnisku profesiju 
pārstāvji – režisori, operatori, scenāristi, 
producenti, aktieri, komponisti u.c.  

 



• Dzīvojam pasaulē, kurā dominē audiovizuālie 
tēli 

• Kā neapjukt ne tikai informācijas, bet arī 
audiovizuālo tēlu plūdumā? 

• Kā “lasīt”, kā saprast audiovizuālus vēstījumus 
– filmas? 



• Ar ko filmas atšķiras viena no otras? 

• Vai filmu izcelsmes (ražošanas valsts) ietekmē 
tās veidu? 

• Ar ko Latvijas un Eiropas filmas atšķiras no 
amerikāņu – Holivudā – veidotām filmām? 

• Kāpēc ir būtiski runāt par šo atšķirību? 

• Kā runāt par šo atšķirību? Kā analizēt filmas? 



• Holivuda  un (pret?) Eiropu     



• Kādi ir filmu veidi (spēlfilmas, animācijas un 
dokumentālās filmas)? 

• Ar ko šie filmu veidi atšķiras? 

• Ar ko atšķiras filmu veidi no filmu žanriem? 



• Kas ir žanri? Ar ko viena žanra filmas atšķiras 
no cita žanra filmām? Piemēram, ar ko 
komēdija atšķiras no trillera? Melodrāma no 
gangsterfilmas? 

 

• Kāpēc tieši amerikāņu, Holivudas kino ir 
orientēts uz žanriem, savukārt Eiropas kino – 
uz autora individuālo izteiksmi?  



Kā analizēt filmas? 

• Vēstījuma analīze. Par ko ir stāsts? Kā tas 
izstāstīts?  

• Stāsts (story) ir notikumu virkne hronoloģiskā 
secībā. Bet stāstu var pasniegt dažādi. Ja 
izmantosim atmiņu epizodes, nevis lineāru laika 
ritējumu vai ja nolemsim sakārtot notikumus, 
pakļaujot tos tam vai citam tēlam, vai ja 
pieņemsim citus lēmumus par pasniegšanas 
veidu, mēs veidosim atšķirīgu sižetu (plot).  

 

 



• Filmas stila analīze  

• Kā konkrētais stāsts ir nofilmēts? Kāds ir 
kameras (operatora) darbs, kādi kameras leņķi 
ir izmantoti, kādi plāni (tuvplāni, vidējie plāni, 
kopplāni), kā tie ir samontēti? 

• Kas ir montāža? 

 



Kā filmas stils ietekmē mūsu uztveri?  

• Filmas stils var pastiprināt filmas emocionālo 
iedarbību. (Piemēram, strauja montāža 
A.Hičkoka Putnos izraisa šoku. Melnbaltais 
attēls V.Kairša Melānijas hronikā uzsver norišu 
skarbumu, arī šķietamu dokumentālismu.) 

 



Kādas funkcijas ir izmantotajiem 
paņēmieniem (kinovalodas 

elementiem?) 
 

• Kāda loma filmas kopējā formā ir stilam? Vai 
mūzikas vai trokšņa izmantojums maina mūsu 
attieksmi pret tēlu? Vai kadra kompozīcija liek 
mums pastiprināti pievērsties kādai detaļai? 
Vai kameras kustība palīdz radīt spiedzi, kādu 
īpašu noskaņu?  

 



Kas ir kino valoda? 

• Tie nav filmu dialogi (varoņu sarunas, kas 
skan filmā)!!! 

• Kino valoda ir kino medijam raksturīgie 
elementi –  montāža, kameras kustība, 
kameras plānu izmantojums, apgaismojuma 
(gaismēnu izmantojums), audiālo tēlu – skaņu 
celiņa izmantojums u.c.  

• Visi šie elementi, kas raksturo konkrētas filmas 
stilu. 



KINO VALODAS ELEMENTI 



Kino kadrs 

Kino radās, kad fotogrāfiski attēli pirmoreiz tika fiksēti uz elastīgām celuloīda lentēm. 
Līdz 21. gs. Kino bija fotoķīmisks medijs. 



Kino valodas elementi: Kadrs 

• Kadrs raksturo laukumu, kuru ierobežo ekrāna 
rāmis (no šī apzīmējuma izriet jēdziens “kadra 
kompozīcija”);  

• kadrs ir kinolentes mazākā vienība, viena 
“fotogrāfija”, kuras tradicionālais attēlošanas 
ilgums ir 1/24 sekundes. (Лотман, 1973) 

• Epizode – kadru kopums ar noteiktu vēstījuma 
loģiku un attīstību. 

 



Kameras plāns 

• Kameras plāns jeb distance attiecībā pret 
attēlojamo subjektu ir veids, kā izcelt attēlotā 
nozīmību vai arī, tieši otrādi, ievietot to plašākā 
kontekstā.  

• Plāns nosaka subjekta tuvumu un proporcionālās 
attiecības ar apkārtējo vidi.  

• Plānu izvēle ir lielā mērā filmas veidotāju radošā 
izvēle. Būtiski izprast biežāk izmantoto plānu – 
tālplāna, vidējā plāna, tuvplāna un makroplāna – 
pielietojumus un nozīmes  



Tuvplāns 



Dižā viesnīca Budapešta/The Grand Hotel 
Budapest, rež. V.Andersons, 2013 
 

 

 

Vidējais plāns 



Kopplāns, tālplāns 

Ozas burvis/The Wizard of Oz, rež. V.Flemings, 1939 



Kameras skatu punkts, filmēšanas 
leņķis, rakurss 

• Leņķis, kurā kamera atrodas attiecībā pret 
filmējamo subjektu (skatu punkts), tāpat kā 
attēlošanas distance (plāns), lielā mērā 
ietekmē to, kā skatītājs uztver filmas telpu un 
subjektu attiecības tajā.  



Montāža 

• Viens no visbūtiskākajiem kino valodas 
elementiem. Montāža – jēdzieniski motivēts 
kadru un epizožu sakopojums.  

• Atsevišķu kadru savienošna (montāža) ir kino 
pamatu pamats.  

• Montāža var būt dažāda – loģiska, secīga; 
avangardiska 

• Montāža –  ārkārtīgi spēcīgs ierocis, kas ļauj 
manipulēt ar skatītāju 

 



Latviešu kino 

• Resurss: www.filmas.lv - 
gan sadaļa skolotājiem 
(parole iegūstama NKC), 
gan publiski pieejamās 
filmas 

 

• \ 

• \ 

 

http://www.filmas.lv


Filmu izrādīšanas prakse 

• Kur skatīties filmas? 

• Lēgālas un nelegālas 
platformas 

• Kinoteātri, TV, internets  
- VOD u.c. 

• Festivāli 

• Kas ir festivāli? 

• Kāpēc vajadzīgi 
festivāli? 

• Svarīgākie pasaules 
festivāli 

• Organizējam savu 
festivālu! 

 



Četri balti krekli (1967, rež. Rolands Kalniņš): 
mākslinieks, laiks, cenzūra un Kannu festivāls 



Prāmis, Veļa, Pasts. Rež. Laila Pakalniņa, 1995 

Kurpe. Rež. Laila Pakalniņa, 1998    Norīt krupi. Rež. Jurģis Krāsons, 
2010                

Latviešu filmas Kannu festivālā 



• Latviešu 
filmas 
Kannu 
festivālā 









 
 
 

Kadra kompozīcija. Četri balti krekli, 1967. Ievadepizode.  



 
 
 

Kadra kompozīcija. Četri balti krekli, 1967. Ievadepizode 



J. Pīgožņa mākslas darbu izmantojums Kalniņa Četros baltos kreklos, 1967 



Portreti Kalniņa filmā Četri balti krekli, 1967, un filmas fināla risinājums 



 
 
 

Mīmi Antonioni un Kalniņa filmās 

Fotopalielinājums/Blow-up, 1967 

Četri balti  krekli, 1967 



Tēma: mākslinieks, laiks, cenzūra. 
Melnbalts kino. Gada aktualitātes 

Vasara/Leto. Rež. Kirils Serebreņņikovs.  



Režisors Pāvels Pavļikovskis. Aukstais karš/The Cold War 



PALDIES PAR UZMANĪBU! 

Nacionālais kino centrs (dita.rietuma@nkc.gov.lv) 


