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Sociālo tīklu viļņošanās. Diskusijas
„Vai Latvijas kino trūkst sieviešu

stāstu?” analīze



• Labākais aktierdarbs galvenajā lomā
• Oto Brantevics (Dvēseļu putenis)
• Agnese Cīrule (Pilsēta pie upes)
• Andris Keišs, Jānis Skutelis, Egons Dombrovskis (nominēti kā 

ansamblis; Kino un mēs)
• Edgars Ozoliņš (Maiņa)
• Dāvis Suharevskis (Pilsēta pie upes)
• Labākais aktierdarbs otrā plāna lomā
• Gundars Āboliņš (Pilsēta pie upes)
• Jozs Budraitis / Juozas Budraitis (Pilsēta pie upes)
• Brigita Cmuntova / Brigita Cmuntová (Pilsēta pie upes)
• Gatis Gāga (Ko zina Klusā Gerda)
• Inese Pudža (Ko zina Klusā Gerda)



“Lielā Kristapa” balvas vēsturē kā
gada labākās aktrises godinātas 14 
sievietes. Trīs no viņām šo atzinību
saņēmušas divas reizes. Šogad “Lielā
Kristapa” balva netiks pasniegta līdz
šim ierastajās kategorijās – “Labākā
aktrise”, “Labākais aktieris”, “Labākā
aktrise otrā plāna lomā” un “Labākais
aktieris otrā plāna lomā”. 
Atlases komisija bijusi spiesta
neizdalīt atsevišķi labākos sieviešu un 
vīriešu aktierdarbus, jo filmās tikpat
kā nav bijis galveno lomu sievietēm.
Kāpēc tā noticis, un vai tas liecina par 
krīzi mūsu nacionālajā kino? Ko šī
gada nominācijas vēsta par nozari
kopumā, un kā Latvijas filmas
iekļaujas pasaules kino ainā? Par 
šiem jautājumiem “100g kultūras
diskusijā” sarunāsies režisore Alise
Zariņa, aktrise Agnese Cīrule, 
Nacionālā kino centra vadītāja Dita
Rietuma, kinozinātniece Elīna
Reitere, producents Guntis Trekteris
un režisors Dzintars Dreibergs.



Globālā diskusija

• Sociālie apsvērumi
IF SHE CAN SEE IT, SHE CAN BE IT

• Vienlīdzīgas iespējas

• Dažādība kā ieguvums

on-screen representation & behind-the-scenes 
employment



Globālā statistika







Kas izskanēja diskusijā

Nesamudžināsimies ar sievietes tēla
konstruēšanu, diskursiem un sazvērestības
teorijām un citiem, iespējams, intreģējošiem
konceptuālajiem uzstādījumiem. Tā situācija ir
tāda, kāda tā ir!                       (D.Rietuma)

Trūkst sieviešu stāstu

Fokuss uz vīriešu stāstiem

Finansējums, finansējums, finansējums

Nauda, nauda, nauda



Latvijas situācija

• Inga Pērkone “Es varu tikai mīlēt…” (2008)

• Inga Pērkone “Ekrāna skatuve. Par 
aktiermākslu Latvijas kino” (2020)

 laikmosmā no 2007. – 2017. gadam Latvijā ir
darbojušies 46 režisori, bet tikai 6 režisores

• Trūkst datu par industriju kopumā



Vai tiešām sievietes biežāk skatās kino?



Diskusija sociālajos tīklos. Alise

Feministu forums, 45 komentāri, 19 tīkšķi



Diskusija sociālajos tīklos. Elīna

82 komentāri, 10 dalīties, 102 tīkšķi



Secinājumi

• Trūkst datu, kas
patvertu kino industriju
kopumā

• Vīriešu stāstu
dominance

• Finansējuma un 
daudzveidības principa
pārvaldībā trūkums

• Koncentrēšanās uz
reprezentācijām

• Ir problēma : Nav
problēma

• Jābūt stāstu
daudzveidībai


