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ამ ფო ტო ზე კი ნო თე ატ რის შე ნო ბა ში ვარ, რო მე ლიც მა ღა ზი
ას მი ა ქი რა ვა სა ხელ მ წი ფომ. ეს სა მარ ცხ ვი ნოა ქვეყ ნის თ ვის 
და პირ ველ რიგ ში, ჩვენ, კი ნოს გულ შე მატ გივ რე ბი არ უნ და 
ვე გუ ე ბო დეთ ასეთ ფაქ ტებს… 
კი ნომ კ ვ ლე ვა რი არ ვარ, მაგ რამ მი მაჩ ნი ა, რომ კი ნომ და
კარ გა ის წამ ყ ვა ნი მე დი ა ფუნ ქ ცი ა, რაც მას  XX სა უ კუ ნის პირ
ველ ნა ხე ვარ ში ჰქონ და. ამი ტომ, ხში რად ამაოა დის კუ სია 
იმა ზე, თუ რა თე მა ზე და რო გო რი ფილ მე ბი უნ და კეთ დე ბო
დეს, რად გან არ არ სე ბობს მა ყუ რე ბე ლი. შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, 
კი ნო აღარ არის მსოფ ლი ოს თ ვის იმ დე ნად სა ინ ტე რე სო, რო
ცა არ სე ბობს უამ რა ვი სხვა ვი ზუ ა ლუ რი ატ რაქ ცი ო ნი და თა ნა
მედ რო ვე ომე ბის ნახ ვაც კი პირ და პირ ეთერ შია შე საძ ლე ბე
ლი. ჩვენ უნ და ვა ღი ა როთ, რომ გა ნათ ლე ბი სა და სა ნა ხა ო ბის 
სა ყო ველ თაო სა შუ ა ლე ბა კი ნე მა ტოგ რა ფი ტე ლე ვი ზი ამ, ინ
ტერ ნეტ მა, ქუ ჩის მე დი ა სივ რ ცემ მე ფე ლი რი ვით გა ძარ ც ვა და 
ახ ლა ამ მარ ტო ო ბის ნა დიმს კი ნო გურ მა ნე ბი ღა შე ექ ცე ვი ან. 
კი ნო ყო ველ თ ვის იყო დაკ ვირ ვე ბის სამ ყა რო, თვა ლის ტკბო
ბის სა შუ ა ლე ბა და მა სებ ზე მის პრო პა გან დის ტულ გავ ლე ნას მე 
ნაკ ლე ბად ვა ღი ა რებ. მა ყუ რე ბელს აღელ ვებ და „ნარკომანებზე 
ფილ მე ბი“ და არა რე ა ლუ რი ნარ კო მომ ხ მა რებ ლე ბი,  უყ ვარ
და „მარიტა“ და არა ურ ჩი ქარ თ ვე ლი ცო ლე ბი, – „კუკარაჩა“, 
მაგ რამ ვერ იტანს ნამ დ ვილ პო ლი ცი ე ლებს... ფილ მის ნახ ვა 
აზ როვ ნე ბის ინ ს პი რა ცი ად და ქმე დით პრო ცე სად იშ ვი ა თად 
გარ და იქ მ ნე ბა. თა ნა მედ რო ვე ხე ლოვ ნე ბა კი მა ყუ რებ ლის გან 
აუცი ლებ ლად, ქმე დი თო ბა სა და ჩარ თუ ლო ბა საც მო ითხოვს. 
ამი ტომ კი ნოს მი მართ სტე რე ო ტი პუ ლი, ზე და პი რუ ლი და მო
კი დე ბუ ლე ბე ბის გარ ღ ვე ვა და კი ნო სივ რ ცე ე ბის გან ვი თა რე
ბა ქვეყ ნის თ ვის არა ნაკ ლებ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, ვიდ რე ახა ლი 
ფილ მ წარ მო ე ბის ხელ შეწყო ბა... სა ჭი რო ა, ერ თხელ და სა
მუ და მოდ, ქარ თულ მა კი ნომ და იბ რუ ნოს აუთ ვი სე ბე ლი სივ
რ ცე ე ბი რე გი ო ნებ სა და თბი ლის ში, – კონ ტაქ ტი და ამ ყა როს 
მა ყუ რე ბელ თან და თუნ დაც უბ რა ლო, და ბალ ბი უ ჯე ტი ა ნი პრო
ექ ტე ბით დატ ვირ თოს ეს მი ტო ვე ბუ ლი ად გი ლე ბი ნამ დ ვი ლი 
კი ნო ხე ლოვ ნე ბის პროგ რა მით. მა ყუ რებ ლის გა რე შე ქარ თუ
ლი კი ნო ვერ იარ სე ბებს...
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ევ რო პუ ლი სა ზო გა დო ე ბის ერ თ ერ თი ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე
ლო ვა ნი პო ლი ტი კუ რი ცვლი ლე ბა მუ შა თა კლა სის მი ერ 
კულ ტუ რა ზე წვდო მის მოთხოვ ნით და იწყო. პა რი ზის 68 წელს 
ვგუ ლის ხ მობ. „პოეზია ქუ ჩებ ში“ – ეწე რა კედ ლებს და მა შინ
დე ლი ახალ გაზ რ და თა ო ბა ყვე ლა ზე მე ტად ხვდე ბო და, რომ 
ეს არა ქუ ჩე ბის პო ე ტი ზი რე ბას, არა მედ თა ვად პო ე ტი კის ცნე
ბის გა ფარ თო ე ბას ნიშ ნავ და, რომ ხე ლოვ ნე ბა არ არის პრი
ვი ლე გი ა, უფ ლე ბა შე მოქ მე დე ბი თო ბა ზე კი ფუნ და მენ ტუ რი 
უფ ლე ბა ა. თუმ ცა ზე მოთხ სე ნე ბუ ლი მოვ ლე ნე ბი უკ ვე დი დი 
ხა ნია თი ნე ი ჯე რუ ლი რო მან ტი ციზ მი სა და ინ ფან ტი ლუ რი 
ამ ბო ხის ნი შა ში მო ექ ცა. იმ რა მო დე ნი მე მი ლი ო ნი ა ნი ფეს
ტი ვა ლის დარ ბაზ ში კი, სა დაც მთა ვარ პრიზს იღებს ფილ მი 
ღა რიბ თა ცხოვ რე ბა ზე, დაც ვის თა ნამ შ რომ ლე ბი ღა რი ბად 
ჩაც მულ ადა მი ა ნებს არ უშ ვე ბენ. რას ნიშ ნავს „წარმატება“ ახ
ლად ფე ხად გ მუ ლი ქარ თუ ლი კი ნო სათ ვის ასეთ მსოფ ლიო 
კონ ტექ ს ტ ში? ვინ არის ახა ლი ქარ თუ ლი კი ნოს მა ყუ რე ბე ლი 
და რამ დენ ნი არი ან? რამ დე ნად აინ ტე რე სებს კი ნო მოღ ვა
წეს სო ცი ა ლუ რი სი ნამ დ ვი ლე? თა ვად კი ნო ინ დუს ტ რი ას? 
რამ დე ნად აქვს ყვე ლას სა შუ ა ლე ბა იყოს შე მოქ მე დე ბი თი 
და და ამ ყა როს ურ თი ერ თო ბა კი ნოს სფე როს თან? ეს ნო მე
რი კი ნო შე მოქ მე დე ბის კლა სობ რივ მხა რეს გა მო იკ ვ ლევს. იმ 
ყვე ლა ას პექტს, სა დაც პრი ვი ლე გია და თა ნას წო რო ბა უპი
რის პირ დე ბა ერ თ მა ნეთს: რამ დე ნად აქვს ხალხს წვდო მა კი
ნო პო ლი ტი კა ზე, კი ნო ე კო ნო მი კა ზე, კი ნოს ის ტო რი ა ზე, კი ნო
გა ნათ ლე ბა სა და ინ ფორ მა ცი ა ზე, კი ნო სი უ ჟეტ ზე, ან სუ ლაც . . . 
ერთ კი ნო სე ან ს ზე. . .ა სე რომ ნომ რის სა თა უ რად, სო ცი ა ლუ რი 
კი ნოს ერ თ ერ თი ცნო ბი ლი მკვლე ვა რის, ტრე ვორ სტარ კის 
ეს სეს სა ხე ლი გა მო ვი ყე ნეთ: „კინო ხალ ხის ხელთ“. 
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კანთელაძე
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გამომცემლობაში; 
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ჩვენს მკითხ ველს თა ვი დან ვე გა ვუმ
ხელ, რო მელ ფრან კო ზეა სა უ ბა რი, 
გუ ლი რომ და იმ შ ვი დოს და არ თქვას, 
კვლავ პო ლი ტი კა ო. მარ თა ლი ა, 
„ბერლინალეს“ პო ლი ტი ზი რე ბა არ 
აკ ლი ა, მაგრამ ამჯერად ამე რი კე ლი 
მსა ხი ო ბი ჯე იმს ფრან კო მყავს მხედ ვე
ლო ბა ში, რო მე ლიც მთე ლი კი ნო ფეს
ტი ვა ლის გან მავ ლო ბა ში სტუმ რობ და 
ბერ ლინს (კინოვარსკვლავები ერ თი 
ან ორი დღით ჩა მო დი ან ხოლ მე), ვი
ნა ი დან სამ ფილ მ ში მო ნა წი ლე ობ და. 
პრეს კონ ფე რენ ცი ებ ზე მი სი კვლავ და 
კვლავ წარ დ გე ნა მხი ა რულ შე ძა ხი
ლებს იწ ვევ და. არ ვი ცი, ჩვენ თან რო
გორ, მაგ რამ გერ მა ნი ა ში ის ძა ლი ან 
პო პუ ლა რუ ლი მსა ხი ო ბი ყო ფი ლა.
წელ საც „ბერლინალეს“, ჩე მი აზ რით, 
ჯე იმს ფრან კო ზე უფ რო პო პუ ლა რუ
ლი და გან ს ხ ვა ვე ბუ ლად სა ინ ტე რე
სო მსა ხი ო ბე ბი ეს ტუმ რ ნენ: შარ ლოტ 
რემ პ ლინ გი, ჟუ ლი ეტ ბი ნო ში, შარ ლოტ 
გინ ს ბუ რი, ნი კოლ კიდ მა ნი, კე იტ ბლან
შე ტი, კრის ტან ბე ი ლი, ჰე ლენ მი რე ნი, 
სტე ლან სკა გარ დი, ჰე ლე ნ ბო ნერ  კარ
ტე რი, ნა ტა ლი პორ ტ მა ნი, იან მა კე ლა
ნი, გაბ რი ელ ბირ ნი და მე რაბ ნი ნი ძეც 
(მივეჩვიოთ ქარ თ ვე ლი მსა ხი ო ბე ბის 
და ფა სე ბას, ამას მხოლდ უცხო ე ლე ბი 

არ უნ და აკე თებ დ ნენ). აქ ვე ვიტყ ვი, რომ 
ისე თი მა ღა ლი რან გის პრო ფე სი ო ნა
ლი, რო გო რიც მსა ხი ო ბი მე რაბ ნი ნი ძე ა, 
ძა ლი ან აკ ლია ქარ თულ კი ნოს და ყვე
ლას, ვინც, მას კარ გად ვიც ნობთ. 
მე რაბ ნი ნი ძე ერ თ ერთ მთა ვარ 
როლს ას რუ ლებ და ალექ სე ი გერ მან 
უმ ც რო სის ფილ მ ში „ელექტრონული 
ღრუბ ლე ბის ქვეშ“. ის „ვერცხლის 
დათ ვით“ აღი ნიშ ნა ოპე რა ტო რე
ბის ევ გე ნი პრი ვი ნი სა და სერ გეი 
მი კალ ჩუ კის ნა მუ შევ რის თ ვის. ძა
ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იყო ჟი უ რის 
თავ მ ჯ დო მა რის, ბრწყინ ვა ლე კი
ნო რე ჟი სო რის და რენ არო ნოფ ს კის 
ფორ მუ ლი რე ბა: „ორიგინალური 
და უნი კა ლუ რი ფილ მი ა, და უ ვიწყა
რია მი სი მხატ ვ რუ ლი სა ხე ე ბი, პრი ზი 
გა და ე ცე მა კი ნე მა ტოგ რაფ ში შე ტა ნი
ლი წვლი ლის თ ვის.“ თვით ალექ სე ი 
 გერ მანუმ ც რო სი თვლის, რომ ფილ მი 
პო ლი ტი კუ რი ამ ბა ვია და ამა ვე დროს 
ის ინ ტე ლი გენ ცი ის წარ მავ ლო ბა ზე ა. 
ზო გი ერ თ მა ჩემ მა კო ლე გამ სუ რათს 
„ელექტრონული ღრუბ ლე ბის ქვეშ“ 
უწო და „ნოსტალგიურვი ზუ ა ლუ რი პო ე
მა იმედ ზე.“
ისე ხდე ბა ხოლ მე, რომ ყო ველ წ ლი უ
რად „ბერლინალეზე“ წარ მოდ გე ნი ლი 

ფილ მე ბის გა მა ერ თი ა ნე ბე ლი სა ერ თო 
თე მა ან პრობ ლე მა წარ მოჩ ნ დე ბა. 
წელს მთა ვა რი სა კონ კურ სო პროგ
რა მის კი ნო სუ რა თე ბის დი დი ნა წი ლი 
მი ეძღ ვ ნა „ძლიერ ქა ლებს“, რომ ლე
ბიც დაწყე ბუ ლი ოჯა ხი დან, დამ თავ
რე ბუ ლი სამ ყა როს და სა ლი ე რით, 
თა ვის თავ ზე იღე ბენ და აგ ვა რე ბენ 
პრობ ლე მებს: გრენ ლან დია ჟუ ლი ეტ 
ბი ნოშს თავ და დე ბის ად გი ლი ხდე ბა 
სურათში („ღამე არა ვის სჭირ დე ბა“). 
ნი კოლ კიდ მა ნის უკაც რი ე ლი უდაბ ნო, 
ფილ მ ში „უდაბნოს დე დო ფა ლი“; შარ
ლოტ რემ პ ლინ გის საბ რ ძო ლო ვე ლი 
სა კუ თა რი სახ ლი ა, ფილ მ ში „45 წე ლი“; 
ალ ბა ნეთ ში ქა ლის სუ ლი ერ სიმ ტ კი ცეს 
გვიჩ ვე ნებს ალ ბა რო ვა ხე რი სუ რათ ში 
„მარადიული ქალ წუ ლი“ და ა.შ.
უკ ვე ნახ სე ნე ბი და სხვა კი ნო ვარ ს კ ვ
ლა ვე ბი მთა ვარ რო ლებს ას რუ ლებ დ
ნენ ფილ მებ ში, რო მელ თა დამ დ გ მე ლი 
რე ჟი სო რე ბი მსოფ ლი ო ში აღი ა რე
ბუ ლი კი ნე მა ტოგ რა ფის ტე ბი არი ან: 
ვერ ნერ ჰერ ცო გი, ტე რენს მა ლი კი, ვიმ 
ვენ დერ სი, პი ტერ გრი ნუ ე ი, კე ნეტ ბრა
ნა, ისა ბელ კო ი შე ტი და სხვე ბი.
ამ კი ნო რე ჟი სო რე ბი სა და სხვა თა ნა მუ
შევ რებს სჯი და, მარ თ ლაც, შთამ ბეჭ და ვი 
ჟი უ რი, რო გორც უკ ვე ვთქვი, თავ მ ჯ დო

ბერ ლინ ში, ფრან კო ფი ლო ბის დროს...
[ 65-ე ბერლინის სა ერ თა შო რი სო კი ნო ფეს ტი ვალ ზე ]
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მა რე კი ნო რე ჟი სო რი და რენ არო ნოფ ს
კი, მსა ხი ო ბე ბი ოდ რი ტა ტუ და და ნი ელ 
ბრუ ლი, კი ნო რე ჟი სო რი კლა უ დია ლი ო
ზა, პრო დუ სე რი მარ ტა დე ლა უ რენ ტი სი, 
კი ნო რე ჟი სო რე ბი და სცე ნა რის ტე ბი: 
ვონგ უონ  ჰო და მე ტიუ ვა ი ნე რი.
ჟი უ რის პრო ფე სი ო ნა ლიზ მი სა და 
კომ პე ტენ ტუ რო ბის მი უ ხე და ვად, მის 
ერთ გა დაწყ ვე ტი ლე ბას ვერ გა ვი ზი ა
რებ და ვი ცი მრა ვა ლი ჩე მი კო ლე გა 
მე თან ხ მე ბა, კი ნო ფეს ტი ვალს მთა ვა რი 
პრი ზით, „ოქროს დათ ვით“ ირა ნე ლი 
კი ნო რე ჟი სო რის ჯა ფარ ფა ნა ჰის ფილ
მის „ტაქსის“ და ჯილ დო ვე ბას. ვფიქ რობ, 
ფეს ტი ვა ლი კონ კურ ს ში მო ნა წი ლე 
კი ნო სუ რათს არ უნ და აღ ნიშ ნავ დნენ 
ჯილ დო თი კი ნო რე ჟი სო რის დამ სა ხუ
რე ბის თ ვის და პო ლი ტი კუ რი პო ზი ცი ის
თ ვის. მინ და შე გახ სე ნოთ, რომ ჯა ფარ 
ფა ნა ჰი ირან ში „პერსონა ნონ  გ რა ტა ა“, 
მას არც ქვეყ ნი დან გას ვ ლის უფ ლე ბა 
აქვს და არც პრო ფე სი უ ლი მოღ ვა წე ო
ბის უფ ლე ბა ოცი წლის გან მავ ლო ბა ში, 
ხე ლი სუფ ლე ბის საპ რო ტეს ტო დე მონ ს
ტ რა ცი ე ბის გა და ღე ბე ბის გა მო, მაგ რამ 
ჯა ფარ ფა ნა ჰი მა მა ცი ადა მი ა ნი ა, მან 
სა ყო ფაცხოვ რე ბო კა მე რით უკ ვე მე სა მე 
ფილ მი, „ტაქსი“ გა და ი ღო და მო ა
ხერ ხა ქვეყ ნი დან გა ე ტა ნათ. „ტაქსიში“ 

გა მო ყე ნე ბუ ლია ჟურ ნა ლის ტუ რი ხერ ხი 
„პროფესიის შეც ვ ლა“. კი ნო რე ჟი სო რი 
ჯა ფარ ფა ნა ჰი ტაქ სის მძღო ლია და 
მოქ მე დე ბა მან ქა ნის სა ლონ ში ხდე ბა. 
ერთ წელს „ბერლინალე ზე“ ჯა ფარ 
ფა ნა ჰი და უს წ რებ ლად ჟი უ რის წევ
რიც კი იყო და სიმ ბო ლუ რად სცე ნა ზე 
ცე რი ე ლი სკა მი იდ გა, ში და პა ტიმ
რო ბის დროს გა და ღე ბუ ლი ფილ მი, 
„ჩამოშვებული ფარ დე ბიც“ ვნა ხეთ. ასე 
რომ, „ბერ ლი ნა ლეს“ ორ გა ნი ზა ტო რე ბი 
დიდ პა ტივს სცე მენ ჯა ფარ ფა ნა ჰის, მის 
შე მოქ მე დე ბა სა და სა ზო გა დო ებ რივ  
პო ლი ტი კურ პო ზი ცი ას და ვფიქ რობ, 
უფ რო სწო რი იქ ნე ბო და, მი სი კი ნე მა
ტოგ რა ფი უ ლი ღირ სე ბე ბი დან გა მომ
დი ნა რე, ფილ მი „ტაქსი“ არა მთა ვა რი, 
არა მედ სხვა ფორ მუ ლი რე ბის პრი ზით 
და ჯილ დო ვე ბუ ლი ყო. აქ ვე გა ვიხ სე ნებ, 
რომ რამ დე ნი მე წლის წი ნათ ჯა ფარ 
ფა ნა ჰის შე სა ნიშ ნა ვი ფილ მი „აფსაიდი“ 
„ბერლინალეზე“ სრუ ლი ად დამ სა ხუ რე
ბუ ლად აღი ნიშ ნა „ვერცხლის დათ ვით“.
თუ ჟი უ რიმ ერ თი კი ნო რე ჟი სო რის 
დამ სა ხუ რე ბა გა ით ვა ლის წი ნა, მა შინ 
პრი ზებს იმ სა ხუ რებ დ ნენ: ტე რენს მა
ლი კიც, პი ტერ გრი ნუ ე იც და ვერ ნერ 
ჰერ ცო გიც, ხო ლო ოფი ცი ა ლუ რად 
და ობი ექ ტუ რა დაც წელს სა პა ტიო 

„ოქროს დათ ვით“ მსოფ ლიო კი ნე მა
ტოგ რაფ ში შე ტა ნი ლი დი დი ღვაწ ლი
სათ ვის და ჯილ დოვ და გერ მა ნე ლი 
მა ეს ტ რო ვიმ ვენ დერ სი, მან კონ კურ ს
გა რე შე ახა ლი ფილ მიც წა რად გი ნა – 
„ყ ვე ლა ფე რი კარ გად იქ ნე ბა“  ( მ თა ვარ 
რო ლებ ში: შარ ლოტ გინ ს ბუ რი და 
ჯე იმს ფრან კო).
ვინ ვენ დერ სი სა და ვერ ნერ ჰერ ცო
გის გვერ დით, რომ ლე ბიც გერ მა ნუ ლი 
კი ნო სა და ამა ვე დროს მსოფ ლიო 
კი ნო ხე ლოვ ნე ბის ტი ტუ ლო ვა ნი კი ნო
რე ჟი სო რე ბი არი ან, წელ საც გერ მა ნუ
ლი კი ნე მა ტოგ რა ფი (როგორც ბო ლო 
წლებ ში) სა ინ ტე რე სო ფილ მე ბით 
წარ დ გა: ან დ რე ას დრე ზე ნის კი ნო ეკ
რა ნი ზა ცი ით „როცა ვოც ნე ბობ დით“ 
და სე ბას ტი ან ში პე რის კი ნო სუ რა თით 
„ვიქტორია“, რო მე ლიც აღი ნიშ ნა“ –
„ვერ ცხ ლის დათ ვით“ ოპე რა ტო რუ ლი 
ნა მუ შევ რი სათ ვის, ფორ მუ ლი რე ბით 
„შემოქმედებითი მიღ წე ვე ბი სათ ვის“, 
იგი 2 სა ა თი და 40 წუ თი ერ თი უწყ ვე ტი 
კად რით არის გა და ღე ბუ ლი ვი ზუ ა
ლით და ტემ პო რიტ მით ძა ლი ან შთამ
ბეჭ და ვი ა.
ვერ ნერ ჰერ ცო გის რეტ რო მე ლოდ
რა მა „უდაბნოს დე დო ფა ლი“ მა რო კოს 
უდაბ ნო შია გა და ღე ბუ ლი და ეძღ ვ ნე ბა 
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ის ტო რი უ ლი პი როვ ნე ბას, ჰერ ტ რუ
და ბელს, ინ გ ლი სე ლი მწე რალ სა და 
მკვლე ვარს, რო მე ლიც ევ რო პუ ლი და 
სპარ სუ ლი კულ ტუ რის მე კავ ში რე გახ
და. ის უდაბ ნო ში ბე დუ ი ნებს ას წავ ლი
და, წიგნს წერ და, ფო ტო ებს იღებ და, 
არ სე ბობს თვით ჰერ ტ რუ და ბე ი ლის 
ფო ტო უინ ს ტონ ჩერ ჩილ თან ერ თად, 
რომ ლე ბიც აქ ლე მებ ზე არი ან ამ ხედ
რე ბულ ნი. ჰერ ტ რუ დას ასა ხი ე რებს 
ნი კოლ კიდ მა ნი, მი სი პარ ტ ნი ო რე ბი 
არი ან დე მი ენ ლუ ი სი, რო ბერტ პა ტინ
სო ნი და ჯე იმს ფრან კო.
კი ნო მა ნებს კარ გად ახ სოვთ ლუ ის 
ბუ ნუ ე ლის ლე გენ და რუ ლი ფილ მი 
„მოახლე ქა ლის დღი უ რი“, ოქ ტა ვა 
მირ ბოს რო მა ნის 1963 წლის ეკ რა ნი
ზა ცია (მთავარ როლ ში ჟა ნა მო რო), 
ფრან გი კი ნო რე ჟი სო რი ბე ნუა ჟა კო 
და უბ რუნ და ამ რო მანს და გა და ი ღო 
ახა ლი ეკ რა ნი ზა ცია ამა ვე სა ხელ წო
დე ბით, მთა ვარ როლ ზე კი მი იწ ვია 
ფრან გუ ლი კი ნოს ამ ჟა მინ დე ლი ვარ ს
კ ვ ლა ვი ლეა სე ი დუ, მაგ რამ ეს ფილ მი 
უფე რუ ლი რი მე ი ქი აღ მოჩ ნ და ლუ ის 
ბუ ნუ ე ლის შე დევ რი სა.
კი დევ ორი სა ხელ გან თ ქ მუ ლი კი
ნო რე ჟი სო რი უნ და ვახ სე ნო. ინ გ ლი
სელ მა პი ტერ გრი ნუ ე იმ გა და ი ღო 
ფილ მი საბ ჭო თა კი ნო რე ჟი სორ ზე, 

სერ გეი ეიზენ შ ტე ინ ზე, სა ხელ წო დე
ბით „ეიზენშტეინი გუ ა ნა ჰუ ა ტო ში“ და 
მი უძღ ვ ნა 1931 წელს მექ სი კა ში მის 
მოგ ზა უ რო ბას, სა დაც ეიზენ შ ტე ი ნი 
იღებ და ფილმს „გაუმარჯოს, მექ სი
კას!“. რო მე ლიც და უმ თავ რე ბე ლი 
დარ ჩა. პრეს კონ ფე რენ ცი ა ზე პი ტერ 
გრი ნუ ე იმ გა ნაცხა და, რომ 17 წლი დან 
სწავ ლობ და მონ ტა ჟის დი დოს ტა ტის, 
სერ გეი ეიზენ შ ტე ი ნის შე მოქ მე დე ბას. 
მექ სი კის პე რი ოდ ით კი ის იმი ტომ 
და ინ ტე რეს და, რომ იქ ს. ეიზენშტეინს 
არა ვინ ზღუ დავ და და მი სი „მეობა“ წი
ნა ხედ ზე აღ მოჩ ნ და. პი ტერ გრი ნუ ე ის 
ფილ მი კი ჩი გვამ ც ნობს სერ გეი ეიზენ
შ ტე ი ნის პირადი ცხოვ რე ბის ფა რულ 
ფაქ ტებს. კი ნო ფეს ტი ვა ლის მრა ვა ლი 
მო ნა წი ლე ვა რა უ დობ და, რომ პი ტერ 
გრი ნუ ე ის ეს ფილ მი უყუ რადღე ბოდ 
არ დარ ჩე ბო და და გერ მა ნე ლი მსა
ხი ო ბი ელ მერ ბე კის (ს. ეიზენ შ ტე ი ნის 
რო ლის შემ ს რუ ლე ბე ლი) თა მაშს 
მა ინც გა მო არ ჩევ და ჟი უ რი. ვფიქ რობ, 
ფილ მი რე ჟი სუ რის თ ვის ან ვი ზუ ა ლუ რი 
გა მომ სახ ვე ლო ბის თ ვის იმ სა ხუ რებ და 
ჟი უ რის მა ღალ შე ფა სე ბას.
ამე რი კუ ლი და მო უ კი დე ბე ლი კი
ნოს დი დოს ტა ტი და ჰო ლი ვუ დუ რი 
სტან დარ ტე ბის უარ მ ყო ფე ლი ტე რენს 
მა ლი კი იმი თაც არის ცნო ბი ლი, რომ 

კი ნო დათ ვა ლი ე რე ბებს არ ეს წ რე ბა. ის 
ბერ ლინ შიც არ ჩა მო ვი და. მი სი ახა ლი 
ფილ მი „თასების რა ინ დი“ მთა ვა რი 
რო ლის შემ ს რუ ლებ ლებ მა კრის ტი ან 
ბე ილ მა და ნა ტა ლი პორ ტ მან მა წა
რად გი ნეს. სურათში ერ თ ერთ როლს 
კე იტ ბლან შე ტიც ას რუ ლებს. ფილ მ ში, 
რო გორც მი წის ძ ვ რა, ისე მერ ყე ობს 
მთა ვა რი გმი რი რი კი, ის გა უცხო ვე
ბუ ლია ყვე ლაფ რი სა და ყვე ლას მი
მართ. კრის ტი ან ბე ი ლის სა უბ რი დან: 
„ტერი არა ფერს ამ ბობ და ფილ მ ზე, 
წი ნას წარ, გა და ღე ბე ბამ დე არა ფე რი 
ვი ცო დი, მხო ლოდ ახ ლა შე მიძ ლია 
ვთქვა, რომ მე ვი თა მა შე კა ცი, რო მე
ლიც სი ცა რი ე ლეს გრძნობს.“ ფილ მი 
პი როვ ნე ბის სუ ლი ერ კრი ზის ზე ა, არაჩ
ვე უ ლებ რი ვად სა ინ ტე რე სო გა მომ სახ
ვე ლო ბით და მუ სი კა ლუ რი გა ფორ მე
ბით. ფილ მი „თასების რა ინ დი“ პრი ზის 
გა რე შე დარ ჩა, ამით გა ნაწყე ნე ბუ ლი 
კი ნოკ რი ტი კო სე ბი აცხა დებ დ ნენ: 
„ტერენს მა ლი კი ეგ ზის ტენ ცი ა ლიზ მის 
ფი ლო სო ფი ის მიმ დე ვა რი ა“. ანუ მი სი 
გა გე ბა რთუ ლი არის. 
რამ დე ნი მე და ჯილ დო ვე ბუ ლი 
ფილმი უკ ვე ვახ სე ნე, ახ ლა სხვებ ზე: 
„ვერ ცხ ლის დათ ვი“ – ჟი უ რის მთა ვა
რი პრი ზი, მი ი ღო ჩი ლელ მა პაბ ლო 
ლო რა ინ მა ფილ მი სათ ვის „კლუბი“, 
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კა თო ლი კუ რი ეკ ლე სი ის წი ნა აღ მ დე
გობ რივ მხა რე ებ ზე; ალ ფ რედ ბა უ ე რი ს 
სა ხე ლო ბის „ვერცხლის დათ ვით“ 
და ჯილ დოვ და გვა ტე მა ლე ლი კი ნო
რე ჟი სო რი იაირო ბუს ტა მან ტე კი ნო
სუ რა თი სათ ვის „ვულკანი იშა ნუ ლი“ 
ინ დი ე ლი მა ი ას ტო მის ქა ლებ ზე და 
მათ პრობ ლე მებ ზე; „ვერცხლოს დათ
ვი“ სა უ კე თე სო სცე ნა რის თ ვის მი ი ღო 
დო კუ მენ ტუ რი ფილ მის „მარგალიტის“ 
რე ჟი სორ მა პატ რი სიო გუზ მან მა, რო
მელ მაც შექ მ ნა ფილ მი ჰიმ ნი ოკე ა ნე
ზე, წყალ სა და მის სა ი დუმ ლო ე ბებ ზე; 
სა უ კე თე სო რე ჟი სუ რი სათ ვის ჟი უ რიმ 
„ვერცხლის დათ ვით“ ორი კი ნო რე
ჟი სო რი და ა ჯილ დო ვა – რუ მი ნე ლი 
რა დუ ჯუ და ფილ მის თ ვის „აფერუმ!“ 
– ამ ვეს ტერნს ბალ კა ნე თის ის ტო რი
უ ლი ფაქ ტე ბი უდევს სა ფუძ ვ ლად და 
პო ლო ნე ლი მალ გორ ჟა ტა შუ მოვ ს კა 
სუ რა თის თ ვის „სხეული“, ტრა გი კო მე
დია ოჯა ხურ და პი რის პი რე ბა ზე, და შო
რე ბა სა და შე რი გე ბა ზე; მა მა კა ცი სა და 
ქა ლის რო ლე ბის სა უ კე თე სო შეს რუ
ლე ბის თ ვის „ვერცხლის დათ ვე ბი“ 
გა და ე ცათ ტომ კორ ტ ნის და შარ ლო ტ 
რემ პ ლინგს ინ გ ლი სურ ფილ მ ში – „45 
წე ლი“  ( რე ჟი სო რი ენ დ რიუ ჰა ი) – მო
ნა წი ლე ო ბის თ ვის; კა მე რუ ლი კი ნო სუ
რა თი ხან ში შე სულ წვილ ზე, რომელიც 

ქორ წი ნე ბის სა ი უ ბი ლეო თა რი ღის თ
ვის ემ ზა დე ბა, მაგ რამ წარ სუ ლი ამ ბე ბი 
არ აძ ლევთ მოს ვე ნე ბას.
„ბერლინალეს“ ორ გა ნი ზა ტო რე ბი 
ტრა დი ცი ას ამ კ ვიდ რე ბენ – კი ნო ფეს
ტი ვა ლის დას რუ ლე ბა ფილ მი  ზღაპ
რით. შარ შან ეს იყო „ლამაზმანი და 
ურ ჩხუ ლი“, წელს კი ინ გ ლი სელ მა 
მსა ხი ობ მა და კი ნო რე ჟი სორ მა კე ნეტ 
ბრა ნამ „კონკიას“ ახა ლი კი ნო ვერ სია 
„სინდერელა“ შე მოგ ვ თა ვა ზა. კონ კი ამ 
(მსახიობი ლი ლუ ჯე იმ სი) მე ო რე ხედ
ზე გა და ი ნაც ვ ლა, რად გან დე დი ნაც ვ
ლის რო ლი შე უ და რებ ლად შე ას რუ ლა 
კე იტ ბლან შეტ მა; თვა ლის მომ ჭ რე ლი 
კოს ტუ მე ბში, რომ ელ საც ის დი დე ბუ
ლი მშვე ნი ე რე ბით ატა რებ და. კე იტ 
ბლან შე ტის შემ დეგ ფილ მის მე ო რე 
ღირ სე ბა სწო რედ კოს ტუ მე ბის ავ ტო
რი ა, სა მი „ოსკარის“ მფლო ბე ლი სინ
დი პო ვე ლი, რო მე ლიც ორ წე ლი წადს 
მუ შა ობ და „სინდერელას“ კოს ტუ მებ ზე, 
და 22 სა ოც რე ბა შექ მ ნა. „სინდერელა“ 
კონ კურ ს გა რე შე იყო ნაჩ ვე ნე ბი; ხო ლო 
1951 წელს, პირ ველ „ბერლინალეზე“ 
სა უ კე თე სო მუ სი კა ლუ რი ფილ მის კა
ტე გო რი ა ში „ოქროს დათ ვით“ და ჯილ
დოვ და უოლტ დის ნე ის ანი მა ცი უ რი 
ფილ მი „კონკია“.
21ე სა უ კუ ნე შიც, არა მარ ტო ბავ შ ვებს, 

უფ რო სებ საც გვჭირ დე ბა ზღაპ რე ბი. 
ამის დას ტუ რი იყო სავ სე დარ ბა ზი 
„სინდერელას“ ჩვე ნე ბი სას. ყვე ლა 
ქვე ყა ნა ში, ნე ბის მი ერ დროს ადა მი
ა ნე ბი ოც ნე ბო ბენ, კი ნე მა ტოგ რა ფი 
კი და სა ბა მი დან ამის სა შუ ა ლე ბას და 
უნარს გვა ნი ჭებს. 
მსოფ ლი ოს კი ნო ფეს ტი ვა ლების 
პირ ველ სა მე ულ ში შე მა ვა ლი 
„ბერლინალე“ უპირ ვე ლე სია თა ვი
სი მას შ ტა ბუ რო ბით. შე უძ ლე ბე ლი ა, 
ყვე ლა ფილ მი ნა ხო, ყვე ლა შეხ ვედ
რას, პრეს კონ ფე რენ ცი ას თუ სე მი ნარს 
და ეს წ რო. 
კი ნო ფეს ტი ვა ლის დროს ერ თ ერთ 
ინ ტერ ვი უ ში პი ტერ გრი ნუ ე იმ თქვა, – 
„ყოველთვის ასე იქ ნე ბა, ხე ლოვ ნე ბა 
უნ და არ თობ დეს და ას წავ ლი დეს!“ 
ასე შე იძ ლე ბა შე ვა ფა სოთ წელს 
„ბერლინალეზე“ ნაჩ ვე ნე ბი მრა ვა ლი 
ფილ მი. სულ 400 ნა მუ შე ვა რი იყო წარ
დ გე ნი ლი 14 სექ ცი ა ში, მა თი ერ თობ
ლი ო ბა მსოფ ლიო კი ნოპ რო ცე სის 
სა ინ ტე რე სო და შთამ ბეჭ დავ სუ რათს 
ქმნი და. ეს კი იმას ნიშ ნავს, რომ წლე
ვან დელ მა 65ე ბერ ლი ნის სა ერ თა შო
რი სო კი ნო ფეს ტი ვალ მა თა ვი სი მი სია 
შე ას რუ ლა.

> >  ნ ა  ნ ა  თ უ თ  ბ ე  რ ი  ძ ე
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„ოქროს გლო ბუ სი“ რომ „ოსკარის“ 
გე ნე რა ლუ რი რე პე ტი ცი ა ა, არა ვის
თ ვის არის უც ნო ბი. ნო მი ნან ტე ბი და 
გა მარ ჯ ვე ბუ ლე ბი ხში რად ერ თ მა ნეთს 
ემ თხ ვე ვა და თა მა მად შეგ ვიძ ლია 
ვთქვათ, ვინ გახ დე ბა 22 თე ბერ ვალს 
ჰო ლი ვუ დის ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
ღა მის გა მარ ჯ ვე ბუ ლი. 
2015 წლის 7 იან ვარს შე ი ა რა ღე ბუ
ლი თავ დას ხ მის შე დე გად ფრან გუ ლი 
სა ტი რუ ლი ჟურ ნა ლის, „შარლი ებ დოს„ 
10 თა ნამ შ რო მე ლი და პო ლი ცი ის 2 ოფი
ცე რი და ი ღუ პა, 10ზე მე ტი კი და შავ და. 
თავ დას ხ მამ დე ერ თი სა ა თით ად რე 
ჟურ ნალ მა „ისლამური სა ხელ მ წი ფოს„ 
ლი დე რის, აბუ ბაქრ ალ  ბაღ და დის 
კა რი კა ტუ რა გა მო აქ ვეყ ნა. ტე რაქ ტ მა 
მთე ლი მსოფ ლიო გა ა ერ თი ა ნა სიტყ ვის 
თა ვი სუფ ლე ბის და სა ცა ვად. ამ ფაქტს 
ვერც ჰო ლი ვუ დი აუვ ლი და გვერდს და 
ვარ ს კ ვ ლა ვებ მა წი თელ ხა ლი ჩა ზე დე ვი
ზით – „მე ვარ შარ ლი“ გა ი ა რეს. სა ღა მოს 
ამ თე მას სიტყ ვით გა მოს ვ ლის დრო საც 
შე ე ხო რამ დე ნი მე მსა ხი ო ბი, მათ შო რის 
ჯორჯ კლუ ნი, რო მელ საც სე სილ დე
მი ლის სა ხე ლო ბის ჯილ დო გა დას ცეს 
კა რი ე რა ში მიღ წე უ ლი წარ მა ტე ბის თ ვის.

 ნელ  ნე ლა ფო ტოგ რა ფებ მა სა კუ თა
რი ად გი ლე ბი და ტო ვეს, ვარ ს კ ვ ლა
ვებ მა სას ტუმ რო „ბევერლი ჰილ ტონ
ში“ გა და ი ნაც ვ ლეს და ყვე ლა ერ თად 
ვე ლო დით სა ღა მოს წამ ყ ვა ნებს – ტი ნა 
ფე ის და ემი პო ლერს. 
ტი ნა და ემი გლო ბუ სის ნამ დ ვი ლი 
მო ნა პო ვა რი ა. რო დე საც სცე ნა ზე 
დგა ხარ და მსა ხი ო ბებ ზე ხუმ რობ, რა 
თქმა უნ და, დაზღ ვე უ ლი ვერ იქ ნე ბი, 
რო მე ლი მათ გა ნი იქ ნე ბა საწყე ნი და 
რო მე ლი არა. ამ ბა ლანსს ვე რას დ
როს იცავ და ცე რე მო ნი ა ლის წი ნა წამ
ყ ვა ნი რი კი ჯერ ვე ი სი. ტი ნას და ემის კი 
შე უძ ლი ათ ყვე ლა ზე მწა რე ხუმ რო ბაც 
კი ისე მი ი ტა ნონ პრე ტენ ზი ულ ვარ ს კ ვ
ლა ვე ბამ დე, რომ არც ერ თი მათ გა ნი 
გაბ რა ზე ბუ ლი სა ხით არ იჯ დეს მთე ლი 
სა ღა მოს გან მავ ლო ბა ში. მათ გა მოს
დით ყვე ლა ზე მთა ვა რი, რაც შო უს წამ
ყ ვა ნებს სჭირ დე ბათ – ბა ლან სის დაც ვა 
იუმორ სა და ირო ნი ას შო რის. 
 „ჩვენ ერ თად და ვუ პი რის პირ დე ბით 
ნე ბის მი ერს, ვინც შე ეც დე ბა, ჩა ახ შოს 
სიტყ ვის თა ვი სუფ ლე ბა ჩრდი ლო ეთ 
კო რე ი დან პა რი ზამ დე“ – და ახ ლო ე
ბით ამ ფორ მა ტით მიმ დი ნა რე ობ და 

და ჯილ დო ვე ბის ცე რე მო ნი ა ლი და, 
რა თქმა უნ და, ჩრდი ლო ეთ კო რეა 
შემ თხ ვე ვით არ იყო ნახ სე ნე ბი. ოქ
როს გლო ბუს ზე გა იხ სე ნეს სი ტუ ა ცი ა, 
რო მელ შიც კომ პა ნია „სონი ფიქ ჩერ
ზი“ აღ მოჩ ნ და ფილმ „ინტერვიუს“ 
გა მო. მსა ხი ო ბი მარ გა რეტ ჩო, თა ვი სი 
კო ლე გე ბი ვით, სადღე სას წა უ ლო კა
ბის ნაც ვ ლად, ჩრდი ლო ეთ კო რე ის 
რეს პუბ ლი კის სამ ხედ რო ფორ მა ში 
გა მო ეწყო და მთე ლი სა ღა მოს გა ნამ
ვ ლო ბა ში იღებ და ფო ტო ებს მე რილ 
სტრიპ თან. 
სა უ კე თე სო დრა მა ტუ ლი ფილ მის 
ნო მი ნა ცია წელს მი ი ღო – „მელიებზე 
მო ნა დი რემ“, „ყრმობამ“, „იმიტაციის 
თა მაშ მა“, „სელმამ“ და „ყველაფრის 
თე ო რი ამ“. რი ჩარდ ლინ კ ლე ი ტე რის 
12წლიანი შრო მა მთელ მა მსოფ ლი
ომ და ა ფა სა. გა მო ნაკ ლი სი არც ჰო
ლი ვუ დის უცხო უ რი პრე სის ასო ცი ა ცია 
იყო და გლო ბუ სი „ყრმობას“ გა დას
ცეს. თა ვად რიჩრდ ლინ კ ლე ი ტე რი კი 
სა უ კე თე სო რე ჟი სო რი გახ და. ამა ვე 
ფილ მის, სამ წუ ხა როდ და უ ფა სე ბელ მა 
და და ვიწყე ბულ მა მსა ხი ობ მა, პატ რი
ცია არ კეტ მა მი ი ღო გლო ბუ სი ქა ლის 

ოქ როს გლო ბუ სი სიტყ ვის 
თა ვი სუფ ლე ბის გარ შე მო ტრი ა ლებს
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მე ო რე ხა რის ხო ვა ნი რო ლის შეს რუ
ლე ბის თ ვის. სა უ კეთ სო დრა მა ტუ ლი 
მსა ხი ო ბი ქა ლის ნო მი ნა ცი ა ში ოქ როს 
გლო ბუ სი გა და ე ცე მა ჯუ ლი ა ნა მურს. 
მი სი არაჩ ვე უ ლებ რი ვი პერ ფორ მან
სის შემ დეგ ფილ მ ში „კვლავ ელი სი“ 
არა ვის გაჰ კ ვირ ვე ბია მი სი გა მარ ჯ ვე ბა 
და, შე სა ბა მი სად, მუ რის გა ხა რე ბუ ლი 
სა ხის და ნახ ვა ყვე ლაფ რად ღირ და. 
სა უ კეთ სო ფილ მი კო მე დი ის ან მი უ
ზიკ ლის კა ტე გო რი ა ში უკონ კუ რენ ტო 
იყო „სასტუმრო გრანდ ბუ და პეშ ტი“.
სა უ კე თე სო სა ტე ლე ვი ზიო დრა მის 
კა ტე გო რი ა ში ერ თ მა ნეთს ხუ თი არაჩ
ვე უ ლებ რი ვი სე რი ა ლი ეჯიბ რე ბო და 
– „საყვარლები“, „სამეფო აკ რის თა მა
შე ბი“, „კარგი ცო ლი“, „ბანქოს სახ ლი“ 
და „დაუნთაუნის სა ა ბა ტო“. ხუ თი ვე 
მათ განს, ასე თუ ი სე, კარ გად ვიც ნობ 
და გა მორ ჩე ვა ნამ დ ვი ლად გა მი ჭირ
დე ბა. ამი ტომ, გუ ლი ნამ დ ვი ლად არ 
დამ წყ და, რო დე საც „საყვარლებმა“ 
„ოქ როს გლო ბუ სი“ მი ი ღო. სა უ კეთ სო 
დრა მა ტუ ლი მსა ხი ო ბი მა მა კა ცის ნო
მი ნა ცი ა ში ერ თ მა ნეთს ეჯიბ რე ბოდ ნენ 
– ედი რედ მე ი ნი „ყველაფრის თე ო რა“, 
სტივ კა რე ლი „მელიებზე მო ნა დი რე“, 

ბე ნე დიქტ კამ ბერ ბეტ ჩი „იმიტაციის 
თა მა ში“, ჯე იკ გი ლენ ჰა ა ლი „ღამის 
ქვე წარ მა ვა ლი“ და დე ვიდ ოვე ლო ვი 
„სელმა“. ამ საკ მა ოდ კონ კუ რენ ტულ 
გა რე მო ში გა მარ ჯ ვე ბა „ყველაფრის 
თე ო რი ის“ მსა ხი ობს ხვდა წი ლად. 
კე ვინ სპე ი სიმ „ოქროს გლო ბუ სი„ 
„ბანქოს სახ ლის თ ვის“ და იმ სა ხუ რა, 
მის მთა ვარ კონ კუ რენ ტად სე რი ალ 
„საყვარლების“ მსა ხი ო ბი დო მი ნიკ 
ვეს ტი ით ვ ლე ბო და. სა მა გი ე როდ, 
ქა ლებ ში პირ ვე ლო ბა არა ვის და უთ
მო „საყავრლების“ ვარ ს კ ვ ლავ მა რუთ 
უილ სონ მა და „ბანქოს სახ ლის“ რო ბინ 
რა ი ტის ხე ლი დან გა მოს ტა ცა ოქ როს 
გლო ბუ სი. სა უ კეთ სო მი ნი სე რი ა ლის 
ან სა ტე ლე ვი ზიო ფილ მის კა ტე გო
რი ა ში იბ რ ძოდ ნენ – „ნამდვილი 
დე ტექ ს ტი ვე ბი“, „ნორმალური გუ ლი“, 
„ფარგო“, „დაკარგული“ და „რა 
იცის ოლი ვი ამ?“, გა მარ ჯ ვე ბუ ლი კი 
„ფარგო“ გახ და. 
„ოქროს გლო ბუ სის“ წლე ვან დელ 
და ჯილ დო ვე ბას ქარ თ ვე ლე ბი ალ ბათ 
გან სა კუთ რე ბუ ლად ვე ლო დე ბო დით. 
ქარ თ ვე ლი რე ჟი სო რის ზა ზა ურუ შა ძის 
ფილ მი „მანდარინები“ კონ კუ რენ

ცი ას უწევ და ფილ მებს რუ სე თი დან, 
შვე დე თი დან, პო ლო ნე თი დან და 
ის რა ე ლი დან. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 
„მანდარინები“ ეს ტო ნე თის სა ხე ლით 
იყო წარ დ გე ნი ლი, ალ ბათ ქარ თ
ვე ლე ბის უმე ტე სო ბას ერ თი სუ ლი 
ჰქონ და, რო დის გა ი გებ და, გახ და თუ 
არა ქარ თულ ეს ტო ნუ რი კოპ რო დუქ
ცია სა უ კე თე სო უცხო ე ნო ვა ნი ფილ მი. 
მაგ რამ მო ლო დი ნი ამაო გა მოდ გა და 
პრინ ციპ ში თვი დან ვე ყვე ლამ ვი ცო
დით – პრი ზი დამ სა ხუ რე ბუ ლად მი ი
ღო „ლევიათანმა“ რუ სე თი დან. 
ტრა დი ცი უ ლი გა მარ ჯ ვე ბე ბით, და
მარ ცხე ბე ბით, ცრემ ლე ბით, სი ცი ლით, 
ვარ ს კ ვ ლა ვე ბით და იმედ გაც რუ ე
ბე ბით დას რულ და წლე ვან დე ლი 
„ოქროს გლო ბუ სის“ სცე ნა კვლავ წამ ყ
ვა ნებ მა ტი ნა ფე იმ და ემი პო ლერ მა 
და ი კა ვეს და სამ წუ ხა რო ამ ბა ვი გაგ
ვა გე ბი ნეს – მომ დევ ნო წელს ცე რე მო
ნი ალს სულ სხვა წამ ყ ვა ნი ეყო ლე ბა. 
ალ ბათ 73ე ოქ როს გლო ბუ სიც სულ 
სხვა ნა ი რი იქ ნე ბა. 
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87 წლის წი ნათ ამე რი კის კი ნო ა კა
დე მი ამ „ოსკარის“ პირ ვე ლი ცე რე
მო ნი ა ლი ჩა ა ტა რა და დარ ბაზ ში 
შეს ვ ლის უფ ლე ბა ყვე ლა იმ ადა მი ანს 
დარ თო, ვინც 50 დო ლარს გა და იხ დი
და. დღეს ყვე ლა ფე რი შე იც ვა ლა და 
„რიგით მოკ ვ და ვებს“ ამ ცე რე მო  ნი ა
ლის ყუ რე ბა მხო ლოდ ტე ლე ეკ რან ზე 
შეგ ვიძ ლი ა. შე სა ბა მი სად, წელს იმ 37 
მი ლი ონ ადა მი ანს შო რის ვი ყა ვით, 
რომ ლებ მაც ვარ ს კ ვ ლა ვებს სა კუ თარ 
ტე ლე ეკ რან ზე უყუ რეს. 

87 წე ლი ა, ფრა ზა and the oscar goes to 
კი ნო ში მო მუშ ვე ადა მი ა ნე ბის თ ვის დიდ 
მღელ ვა რე ბას თან და მო ლო დინ თან 
ასო ცირ დე ბა, თუმ ცა მო ლო დინს ხში
რად იმედ გაც რუ ე ბა ცვლის. წელს თა მა
მად შეგ ვიძ ლია ვთქვათ, რომ „ოქროს 
გლო ბუ სი“ ნამ დ ვი ლად იყო „ოსკარის“ 
გე ნე რა ლუ რი რე პე ტი ცი ა, რად გან 2015 
წლის და ჯილ დო ე ბამ სი ურ პ რი ზე ბის 
გა რე შე ჩა ი ა რა და ყვე ლა მთა ვარ ნო მი
ნა ცი ა ში ფა ვო რი ტებ მა გა ი მარ ჯ ვეს.
დი დი ხა ნი ა, „ოსკარის“ ცე რე მო ნი ა ლი 
წი თე ლი ხა ლი ჩის გა რე შე წარ მო უდ გე
ნე ლია და ხან და ხან სკო ლის გა მო საშ
ვე ბი ბან კე ტის ილუ ზი ა საც გვიქ მ ნის. სხვა 
და ჯილ დო ე ბე ბის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, 

ვარ ს კ ვ ლა ვე ბი დოლ ბის თე ატ რამ დე 
მი სას ვ ლე ლი ხა ლი ჩის გა სავ ლე ლად 
გან სა კუთ რე ბუ ლად ემ ზა დე ბი ან. მარ ტი
ვი მი ზე ზის გა მო – თუ გა მარ ჯ ვე ბუ ლებ ზე 
მომ დევ ნო დღეს სა უბ რო ბენ, წი თე ლი 
ხა ლი ჩის ტრი უმ ფა ტო რებ ზე გა ცი ლე ბით 
დიდ ხანს მსჯე ლო ბენ. 

2015 წლის მთა ვა რი გა მარ ჯ ვე ბუ ლი 
ალე ხან დ რო გონ სა ლეს ინი ა რი ტუს 
ნა მუ შე ვა რი „ბერდმენი“ გახ და, თუმ ცა 
„ყრმობა“ ამ ნო მი ნა ცი ა ში ჩემ თ ვის შე
უც ვ ლე ლი იყო. 
მექ სი კელ მა რე ჟი სორ მა და თა
ვად ფილ მ მა, სა ერ თო ჯამ ში, ოთხი 
ჯილ დო და იმ სა ხუ რა – წლის სა უ კე თე
სო რე ჟი სო რი, სა უ კე თე სო სცე ნა რის 
ავ ტო რი, სა უ კეთ სო ოპე რა ტო რუ ლი 
ნა მუ შე ვა რი და წლის ფილ მი. 
ლინ კ ლე ი ტე რი 12 წლის გან მავ ლო
ბა ში იღებ და, რო გორც თვად ამ ბობს, 
მი სი ოც ნე ბის ფილმს – „ყრმობას“. 
ფილ მის გა და ღე ბა ჯერ კი დევ მა შინ 
და იწყო, რო დე საც მსა ხი ო ბი ელან 
კოლ ტ რე ი ნის გმი რი 6 წლის იყო და 
და ას რუ ლა მი სი ზრდას რუ ლო ბის 
ასა კამ დე. ფილ მი ეხე ბა მა მო ბას და 
დე დო ბას, გა თა მა მე ბულ ადა მი ა ნებს, 
მა მა კა ცებს, რომ ლე ბიც ზრდას რულ 

ასაკ შიც ბავ შ ვად რჩე ბი ან, მა შინ რო დე
საც გო გო ნე ბი დე დო ბის პა სუ ხის მ გებ
ლო ბას იღე ბენ და სა ბო ლო ოდ დროს, 
რო მელ საც ვა ტა რებთ და ვხარ ჯავთ. 
რაც შე ე ხე ბა „ბერდმენს“ – ფილ
მი უმე ტეს წი ლად ბროდ ვე ის „სენტ
ჯეიმსის თე ატ რ ში ა“ გა და ღე ბუ ლი. 
მა იკლ კი ტო ნი და და ნარ ჩე ნი მსა
ხი ო ბე ბი იძუ ლე ბუ ლე ბი გახ დ ნენ, 
ალე ხან დ რო გონ სა ლეს ინი ა რი ტუს 
გა და ღე ბის სტილს შე გუ ე ბოდ ნენ, რაც 
მო ითხოვ და ერთ ჯერ ზე 15გვერდიანი 
დი ა ლო გე ბი ჩა ე წე რათ. გა და ღე ბე ბი 2 
თვის გან მავ ლო ბა ში მიმ დი ნა რე ობ და, 
მონ ტაჟს კი 2 კვი რა დას ჭირ და და სა
ბო ლო ოდ წლის ფილ მიც გახ და. 
სა უ კე თე სო მსა ხი ო ბი მა მა კა ცი ედი 
რედ მე ი ნი გახ და, რო მელ მაც სტი ვენ 
ჰო კინ გის რო ლის შეს რუ ლე ბის თ ვის 
„ოქროს გლო ბუ სიც“ მო ი პო ვა. 
მე ოთხე ნო მი ნა ცი ა ზე, რო გორც 
იქ ნა, აკა დე მი ამ სწო რი გა დაწყ ვე ტი
ლე ბა მი ი ღო და გე ნი ა ლურ მსა ხი ო ბი 
და ა ფა სა – სა უ კეთ სო მსა ხი ო ბი ქა ლი 
ჯუ ლი ან მუ რი გახ და ფილ მის თ ვის 
„კვლავ ელი სი“. მი სი კონ კუ რენ ტე ბი 
იყ ვ ნენ – რო ზა მუნდ პა ი კი ფილ მი დან 
„გაუჩინარებული გო გო ნა“, დარ დე ნე
ბის ფილ მის „ორი დღე, ერ თი ღა მის“ 

87-ე "ოს კა რი"
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მსა ხი ო ბი მა რი ონ კო ტი ა რი, ფე ლი ცი ტი 
ჯონ სი „ყველაფრის თე ო რი ი დან“ და 
რიზ უიზერ ს პუ ნი ფილ მი დან „ველური“. 

უკონ კუ რენ ტო იყო პატ რი სია არ
კე ტიც, რო მელ მაც რი ჩარდ ლინ კ
ლე ი ტე რის ფილ მ ში „ყრმობა“ ქა ლის 
მე ო რე ხა რის ხო ვა ნი რო ლის შეს
რუ ლე ბის თ ვის „ოქროს გლო ბუ სის“ 
შემ დეგ „ოსკარიც“ და იმ სა ხუ რა. მი სი 
სიტყ ვით გა მოს ვ ლამ, რო მე ლიც თა
ნა ბარ უფ ლე ბებს და ანაზღა უ რე ბას 
ეხე ბო და, მე რილ სტრი პის აღ ფ რ თო
ვა ნე ბა გა მო იწ ვი ა. ეს კად რე ბი უკ ვე ის
ტო რი ის სა კუთ რე ბა ა. აქ ვე აღ ვ ნიშ ნავ, 
რომ ამა ვე კა ტე გო რი ა ში, რო გორც 
წამ ყ ვან მა ნილ პატ რიკ ჰა რის მა თქვა, 
კა ლი ფორ ნი ის კა ნო ნე ბის თა ნახ მად, 
„ოსკარზე“ რე კორ დუ ლი მეცხ რა მე ტე 
ნო მი ნა ცია მი ი ღო – მე რილ სტრიპ მა. 
კა ცის მე ო რე ხა რის ხო ვა ნი რო ლის 
შეს რუ ლე ბის თ ვის „ოსკარის“ უდა ვო 
ფა ვო რი ტი ჯეი ქეი სი მონ სი იყო ფილ
მი დან „შეპყრობილი“. სი მონ ს მა ფილ
მ ში ფსი ქო პა ტი მას წავ ლებ ლის რო ლი 
შე ას რუ ლა. შე იძ ლე ბა იფიქ როთ, – ამ 

კე თილ თ ვა ლე ბი ან მა კაც მა რო გორ 
შე იძ ლე ბა შე უ რაცხა დის რო ლი შე ას
რუ ლო სო, – მაგ რამ ნუ მოტყუვ დე ბით. 
მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ მი სი გა მარ ჯ
ვე ბა მო სა ლოდ ნე ლი იყო, ნო მი ნა ცი ის 
ერ თ ერ თი მთა ვა რი ძა ლა „მელიების 
დამ ჭე რი“ მარკ რუ ფა ლო იყო. 

„ოსკარის“ გა რე შე დარ ჩა ზა ზა ურუ
შა ძის ქარ თულ ეს ტო ნუ რი პრო ექ ტი 
„მანდარინები“. სა უ კე თე სო უცხო ე ნო
ვა ნი ფილ მის ნო მი ნა ცი ას ორი ფა ვო
რი ტი ჰყავ და – ან დ რეი ზვი ა გინ ცე ვის 
„ლევიათანი“ და პა ველ პავ ლი კოვ ს
კის „იდა“. ოქ როს ქან და კე ბა პო ლო
ნეთ ში გა ემ გ ზავ რა, გა მარ ჯ ვე ბუ ლი 
„იდა“ გახ და. სამ წუ ხა რო იყო ის ფაქ
ტიც, რომ ნო მი ნა ცია არც კი მი უ ღია 
დო ლა ნის „დედიკოს“ და დარ დე ნე ბის 
„ორი დღე, ერ თი ღა მე“. 
„ოსკარი“ მო ი პო ვა ალექ სან დ რე 
დეს პ ლამ. კომ პო ზი ტორ მა ოქ როს 
ქან და კე ბა სას ტუმ რო „გრანდ ბუ და პეშ
ტის თ ვის“ შექ მ ნი ლი მუ სი კის თ ვის და იმ
სა ხუ რა. უეს ან დერ სო ნის ტრა გი კო მე
დი ურ მა ის ტო რი ამ კი დევ სა მი ჯილ დო 

მო ი პო ვა – სა უ კე თე სო კოს ტუ მე ბის თ
ვის, გრი მი სა და დი ზა ი ნის თ ვის.

ასე დას რულ და „ოსკარის“ რი გით 
87ე ცე რე მო ნი ა ლი. მი უ ხე და ვად იმი
სა, რომ ნილ პატ რიკ ჰა რის მა მშვე ნივ
რად გა არ თ ვა თა ვი სა კუთრ მო ვა ლე
ო ბას, სა ნა ხა ო ბაც მშვე ნი ე რი იყო და 
სხვა და ნარ ჩე ნიც, შარ შან დელ თან 
შე და რე ბით, წლე ვან დელ „ოსკარს“ 
ნაკ ლე ბი მა ყუ რე ბე ლი ჰყავ და, თუმ ცა 
რამ დე ნი დროც უნ და გა ვი დეს და 
სამ ყა რო რო გორც უნ და შე იც ვა ლოს, 
ეს დღე ყველ გან და ყვე ლას თ ვის 
ერ თ ნა ი რად გან სა კუთ რე ბუ ლი იქ ნე ბა 
და ჯა დოს ნურ დარ ბაზ ში გა მო ხა ტუ ლი 
ყვე ლა ნა ი რი ემო ცი ა, ყვე ლა ნა ი რი მი
მი კა სა ბო ლო ოდ ის ტო რი ის სა კუთ რე
ბა გახ დე ბა.

> >  ბ ე  ქ ა  მ ა  ი  ს უ  რ ა  ძ ე 
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„ყველა სხვა ფეს ტი ვალ ზე მნიშ ვ ნე
ლო ვა ნი, Giffoniს სა ბაშ ვო ფეს ტი ვა
ლი ა“, – ეს სიტყ ვე ბი ფრან სუა ტრი უ
ფომ 1982 წელს ჯი ფონ ში ყოფ ნი სას 
თქვა. 54 ქვე ყა ნა და 3500 ბავ შ ვი ერ თი 
იდე ის – კი ნოს გარ შე მო ერ თი ან დე
ბი ან. 2013 წლი დან სა ქარ თ ვე ლო 
44წლი ა ნი სა ფეს ტი ვა ლო ის ტო რი ის 
ნა წი ლი გახ და. Giffoni Georgiaს ფარ
გ ლებ ში 2014 წლის 14 დე კემ ბერს One 
Day Giffoni – Giffoniს კი ნო ფეს ტი ვა
ლის ერ თ დღი ა ნი ანა ლო გი ჩა ტარ და, 
რო მელ შიც 300მდე ქარ თ ვე ლი ბავ შ ვი 
იღებ და მო ნა წი ლე ო ბას. აღ სა ნიშ ნა
ვი ა, რომ ბავ შ ვე ბის ნა წი ლი სა ქარ
თ ვე ლოს სხვა დას ხ ვა რე გი ო ნი დან 
ჩა მო ვი და. ყვე ლა ზე გულ წ რ ფე ლი და 
უტყუ ა რი მა თი ემო ცი ე ბი და შე ფა სე ბე
ბი ა, ისი ნი თა ვად მო გიყ ვე ბი ან ფეს ტი
ვა ლის შე სა ხებ...
„Giffoniს ფეს ტი ვალ მა სრუ ლი გა
დატ რი ა ლე ბა მო ახ დი ნა ჩემ ში, რად
გან არ მე გო ნა, თუ ფილმს შე ეძ ლო 
ამ დე ნი ბავ შ ვის გა ერ თი ა ნე ბა, ფილ
მე ბის მეშ ვე ო ბით იმა ზე მე ტის მი ღე ბა 
შეგ ვიძ ლი ა, ვიდ რე გვგო ნი ა,“ – მარიამ 

ჯაბ ნი აშ ვი ლი 16 წლის, ჟინ ვა ლი
„ჩემი და ჩე მი 6 თა ნა ტო ლის სტუმ
რო ბა იტა ლი ა ში – ეს იყო უბედ ნი ე რე
სი 12 დღე, რო მე ლიც ჯი ფო ნი ვა ლე 
პი ა ნა ში გა ვა ტა რეთ. 2014 წლის დე კემ
ბერ ში Giffoniს, კი ნო ცენ ტ რის ინი ცი ა
ტი ვით და ორ გა ნი ზე ბით, თბი ლის მაც 
უმას პინ ძ ლა – მარ თა ლი ა, მხო ლოდ 
ერ თი დღით, თუმ ცა ძა ლი ან ღირ სე
უ ლად! Giffoniს ფეს ტი ვა ლი მა ფიქ
რე ბი ნებს, რომ უკ ვე ვარ უზარ მა ზა რი 
კი ნო ხე ლოვ ნე ბის ერ თი პა ტა რა ციც ქ
ნა ნა წი ლი, რო მელ საც სუ ლით  ხორ
ცამ დე შეპყ რო ბი ლი ვყა ვარ და მინ და 
ეს და უს რუ ლებ ლად იქ ცეს“, – მა რი ამ 
ცა გუ რიშ ვი ლი 14 წლის, თბი ლი სი.
„ჩვენ ფილმს არ ვუ ყუ რეთ მხო ლოდ 
იმი ტომ ,რომ ეს კი ნოპ რო ექ ტი იყო, 
არა მედ იმი ტომ , რომ ეს თე მა მნიშ ვ ნე
ლო ვა ნია ყვე ლა ახალ გაზ რ დის თ ვის. 
დი დი სურ ვი ლი მაქვს, ჯი ფო ნის კი ნო
ფეს ტი ვალ ში კი დევ მი ვი ღო მო ნა წი
ლე ო ბა,“ – გი ორ გი კო ბი აშ ვი ლი, 15 
წლის, მცხე თა
„მინდა მსა ხი ო ბი გავ ხ დე, გი ორ გი 
ნა კა ში ძეს თან შეხ ვედ რა შთამ ბეჭ და ვი 

აღ მოჩ ნ და, რად გან, მი სი სა უბ რი
დან ბევ რი ისე თი რამ ვის წავ ლე, რაც 
სა მო მავ ლოდ პრო ფე სი ულ საქ მი ა ნო
ბა ში გა მო მად გე ბა. დი დი მად ლო ბა 
ყვე ლა იმ ადა მი ანს, ვინც ამ დღის თ ვის 
იზ რუ ნა,“ – მა რი ამ ლაღ რა ძე, წლის, 15 
თბი ლი სი
„რა იყო Giffoniს ერ თ დღი ა ნი ფეს ტი
ვა ლი ჩემ თ ვის? ეს არის და დარ ჩე ბა 
ჩემს მეხ სი ე რე ბა ში და უ ვიწყარ მო გო
ნე ბად; გა ვი ცა ნი უამ რა ვი ადა მი ა ნი და 
მი ვი ღე უდი დე სი გა მოც დი ლე ბა ჩემს 
თა ნა ტო ლებ თან ერ თად“, – ნი ნი ბე რი
ძე 15 წლის, მცხე თა
„14 დე კემ ბე რი იყო დღე, რო მე ლიც 
ყვე ლა ზე მე ტად ჰგავ და ჩე მი ოც ნე ბის 
ას რუ ლე ბას. ჩვენ, ჯი ფო ნე ლებს, მთა
ვა რი სას წა უ ლი – კი ნო გვა ერ თი ა ნებს. 
Exit Marrakech 2014 წლის ჯი ფო ნის 
კი ნო ფე სი ტავ ლის გა მარ ჯ ვე ბუ ლი 
ფილ მი, უდი დე სი გა მოც დი ლე ბა ა, 
რო მე ლიც ჩე მი ასა კის ადა მი ანს სჭირ
დე ბა. მი ხა რი ა, რომ მე ჯი ფო ნე ლი 
ვარ!“ – ზა ურ მი რი ა ნაშ ვი ლი, გურ ჯა ა
ნი, 16 წლის
 „არც კი ვი ცი სა ი დან და ვიწყო, ალ

One Day Giffoni 
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ბათ იქი დან, რომ მუ დამ მქონ და იმის 
დი დი სურ ვი ლი, სა ქარ თ ვე ლო შიც 
ჩა ტა რე ბუ ლი ყო Giffoniს კი ნო ფეს ტი
ვა ლი და კი ნო მოყ ვა რულ ახალ გაზ რ
დებს სა შუ ა ლე ბა მოგ ვე ცე მო და, მო ნა
წი ლე ო ბა მიგ ვე ღო. არაჩ ვე უ ლებ რი ვი 
გუნ დი და მო ნი ტო რი, რომ ლებ თან 
ერ თა დაც ვნა ხე სა ინ ტე რე სო, მრავ
ლის მ თ ქ მე ლი ფილ მე ბი,“ – ქე თე ვან 
მახ ნი აშ ვი ლი თე ლა ვი 17 წლის
„One Day Giffoni იყო ყვე ლა ზე გრან
დი ო ზუ ლი სა ბავ შ ვო კი ნო ფეს ტი ვა ლი, 
რაც კი აქამ დე ჩა ტა რე ბუ ლა. ფილ
მე ბი, რომ ლე ბიც ჩვენ შე ვა ფა სეთ, 
ეხე ბო და დღე ვან დელ სა ზო გა დო ე
ბა ში მყოფ აქ ტუ ა ლურ თე მას – შეზღუ
დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის ადა მი ა ნებს... 
სა სი ა მოვ ნო იყო არა მარ ტო ფილ მის 
ყუ რე ბა, არა მედ სხვა აქ ტი ვო ბე ბიც: 
ჩრდი ლე ბის თე ატ რი, რო მელ საც 
გა ოგ ნე ბუ ლი ვუ ყუ რებ დი და მიკ ვირ
და, რო გორ ახერ ხებ დ ნენ ხე ლე ბით 
გა ე ცოცხ ლე ბი ნათ თი თო ე უ ლი პერ სო

ნა ჟი. Giffoniმ მოგ ვ ცა იმის სა შუ ა ლე ბა, 
რომ ეს ჩვენ თავ ზე გა მოგ ვე ცა და და 
გან გ ვე ცა და ის სი ხა რუ ლი, რო მელ საც 
ჩვენ ს მი ერ შექ მ ნი ლი მოძ რა ვი ჩრდი
ლი იწ ვევ და,“ – ნა ტა სუ ხაშ ვი ლი 15 
წლის, თბი ლი სი
„One Day Giffoni – ამ დღემ მაგ რ ძ
ნო ბი ნა ჩე მი მო მა ვა ლი პრო ფე სი ის 
არ ჩე ვა ნის სის წო რე. მად ლო ბა მინ და 
გა და ვუ ხა დო კი ნო მა ტოგ რა ფი ის 
ეროვ ნუ ლი ცენტრს,“ – თა თია თა ნი აშ
ვი ლი, 14 წლის ჟინ ვა ლი
„One Day Giffoni გან სა კუთ რე ბით 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იყო იმ ბავ შ ვე ბის თ
ვის, რომ ლე ბიც კი ნო მოყ ვა რუ ლე ბი 
არი ან, მათ რიგ ში მეც შევ დი ვარ,“– ქე
თუ თა გორ დე ლა ძე, 13 წლის, ბა თუ მი
 „Giffoni, რო გორც სა კუ თა რი შე საძ
ლებ ლო ბის სრუ ლი რე ა ლი ზა ცი ის 
ასე ვე სა ზო გა დო ე ბას თან კო მუ ნი კა
ცი ის და ურ თი ერ თო ბის დამ ყა რე ბის 
სა უ კე თე სო სა შუ ა ლე ბა ა. ფილ მ მა, The 
Finishers ჩემ ზე დი დი შთა ბეჭ დი ლე ბა 

მო ახ დი ნა. ამ ფილ მის აღ სა წე რად 
მო ვიშ ვე ლი ებ პა უ ლო კო ე ლი ოს სიტყ
ვებს, რო მე ლიც, ჩე მი აზ რით, სრუ ლად 
შე ე სა ბა მე ბა ფილ მის მთა ვარ აზ რ სა 
და ში ნა არსს, – „თუკი რა ღაც გსურს, 
მთე ლი სამ ყა რო და გეხ მა რე ბა სურ ვი
ლის ას რუ ლე ბა ში,“ – ნუ ცა ღა ნი აშ ვი
ლი, ჟინ ვა ლი, 15 წლის
 Giffoniს ერ თ დღი ან მა ფეს ტი ვალ მა 
მო ლო დინს გა და ა ჭარ ბა, ორ გა ნი
ზა ტო რებ მა შეძ ლეს ბავ შ ვე ბი სათ ვის 
ევ რო პუ ლი სტან დარ ტე ბის მქო ნე ფეს
ტი ვა ლის ჩა ტა რე ბა. ჩვენ არ მო ვე ლო
დე ით ასე თი სა ხის ინო ვა ცი ას. ჩვენს 
ნე გა ტი ურ გა რე მო ში ფეს ტი ვალ მა 
ნა თე ლი, თბი ლი, აზ რი ა ნი, ემო ცი ე ბით 
დატ ვირ თუ ლი დღე მა ჩუ ქა. მად ლო
ბა Giffoniს“, – აბელ უზ ნა ძე, 15 წლის, 
მცხე თა.
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სულ ცო ტა ხნის წინ ქარ თ ველ მა მა ყუ
რე ბელ მა ლა შა ცქვი ტი ნი ძის დე ბი უ ტი 
„მე ვარ ბე სო“ გა იც ნო. და ი წე რა რე
ცენ ზე ბი, გა მო ით ქ ვა კრი ტი კუ ლი აზ რი, 
ფილ მ მა რამ დე ნი მე ჯილ დოც მი ი ღო. 
შთა ბეჭ დი ლე ბე ბი რა დი კა ლუ რად 
გან ს ხ ვავ დე ბა ერ თ მა ნე თის გან: ზო გი 
ფილმს ახალ შე დევრს უწო დებს, ზო გიც 
და უს რუ ლე ბელს; ზოგს არ ავიწყ დე ბა 
მო ტი ვე ბი ფილ მე ბი დან და რე ა ლო ბის 
სა უ კე თე სო სარ კედ მო იხ სე ნი ებს მას, 
ზო გი კი ფილმს ბუნ დოვ ნე ბას აბ რა
ლებს. თუმ ცა ფაქ ტი ა, რომ პი რა დად 
მე არას დ როს მი ნა ხავს ახალ გაზ რ და 
მა ყუ რე ბელს ამ დენ ჯერ გა ნე ხი ლა რო
მე ლი მე ქარ თუ ლი ფილ მი, ასე ერ თხ
მად აღე ნიშ ნა ფილ მის ში ნა არ სი და 
ასე სწრა ფად გა ევ რ ცე ლე ბი ნა ამ ბა ვი 
ერ თ მა ნეთ ში. თით ქოს ამ ფილ მ მა ის 
დი დი ხნის და მარ ხუ ლი ნაღ მი ააფეთ ქა, 
რო მელ საც ასე ელო და ახალ გაზ რ და 
კი ნო თა ო ბა. ამი ტომ გა დავ წყ ვი ტეთ, 
ვრცე ლი ინ ტერ ვიუ მოგ ვემ ზა დე ბი ნა 
ფილ მის რე ჟი სორ თან და უფ რო ჩავ ძი ე
ბო დით მის აზ როვ ნე ბას, ფილ მ ში და სა
ხულ ამო ცა ნებ სა და სა მუ შაო პრო ცესს.

F.P. შეგიძლია მოჰ ყ ვე, რა იყო ის კონ
კ რე ტუ ლი მო მენ ტი, რა მაც ამ ფილ მის 
გა და ღე ბა გა და გაწყ ვე ტი ნა? 
ჩემ ში ფილ მად ეს ყვე ლა ფე რი მა შინ 
მომ წიფ და, რო დე საც იუთუბ ზე ატ ვირ
თუ ლი რე პი, უც ნო ბი ბე სოს სიმ ღე რა 
მო ვის მი ნე. იმ დე ნად დი დი ემო ცია მო
მი ტა ნა ამ ჩა ნა წერ მა, რომ რამ დე ნი მე 
დღე სულ ამას ვუს მენ დი. მე საყ ვარ ლა 
ეს ბი ჭი. ის გა რე მო, რაც იხა ტე ბო და ჩემ
თ ვის ამ ბი ჭის რე ა ლო ბის წარ მოდ გე ნი
სას, ძა ლი ან მსუ ყე იყო. აუდი ო ჩა ნა წე
რებს სულ ვუს მენ. ად რე, გზა ში ხმა უ რებს 
ვი წერ დი ხოლ მე დიქ ტო ფონ ზე, ქუ ჩა ში 
სი ა რუ ლის დროს და მე რე ვუს მენ დი. 
რა ღაც ნა ი რად მი ზი დავს მსგავ სი ჩა ნა
წე რე ბის სმე ნა. წარ მო ვიდ გენ ხოლ მე, 
რა ხდე ბა. მო მინ და, და მე ნა ხა, სად იყო 
ბე სო იმ დროს, რო ცა მუ სი კას წერ და... 
ალ ბათ თა ვი სი ატ მოს ფე რო თი და გან
წყო ბით ახ დენს ჩემ ზე გავ ლე ნას. 

F.P. ფილ მ ში რამ დე ნი მე რე ა ლუ რი 
ცი ტა ტა იც ნო ბა – სიმ ღე რა კა რა ტეს 
გაკ ვე თი ლი დან, ზე მოთ ნახ სე ნე ბი 
„ბესოს სიმ ღე რაც...“ არის სხვა სცე

ნე ბიც, სა დაც პირ და პირ გაქვს ასე თი 
„რეალური მა სა ლა“ გა მო ყე ნე ბუ ლი?
სიმ ღე რა „შენ ხარ ქარ თ ვე ლი“ კა რა
ტეს გაკ ვე თილ ზე, „პატრინოტიდანაა“ 
და, რო გორც ვი ცი, მა მა გი ორ გი ყიფ
ში ძის შუ ამ დ გომ ლო ბით შე იქ მ ნა. მა მა 
გი ორ გის გა და ცე მე ბი და ფილ მე ბიც 
ჩე მი მე გობ რე ბის წრე ში დი დი პო პუ
ლა რო ბით სარ გებ ლობ და. სა ერ თოდ, 
თით ქ მის ყვე ლა ფე რი, რაც ფილ მ
ში ა, ჩე მი რე ა ლო ბის გა ნუ ყო ფე ლი 
ნა წი ლი ა; ზო გი ინ ტერ ნეტ ში ნა პოვ ნი 
ვი დე ო დან, ზო გი რე ა ლუ რი ამ ბე ბი
დან. რაც მა მახ სოვ რ დე ბო და და დიდ 
შთა ბეჭ დი ლე ბას ახ დენ და – ყვე ლა
ფერს ერ თად მო ვუ ყა რე თა ვი. 

F.P. ანუ ეს ფილ მი პერ სო ნა ლუ რია 
შენ თ ვის და მას ში სა კუ თა რი ბი ოგ რა
ფი ი და ნა ცაა მო მენ ტე ბი...
კი, ძა ლი ან ბევ რი ელე მენ ტია ჩე მი 
ბი ოგ რა ფი ი დან: ბავ შ ვე ბის გარ ჩე
ვე ბი და ჩხუ ბე ბი; მა მა, რო მე ლიც 
ჩერ ნო ბილ ში და ინ ვა ლიდ და და 
სულ იგი ნე ბა; ზუს ტად იმ სა ა ვად მ
ყო ფო დან ვი პა რავ დით ამ პუ ლებ

მე ვარ ბესო 
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საც და კო ცონ ში ვა ფეთ ქებ დით. იმ 
„ლატოკებში“ ვბა ნა ობ დი დმა ნი სელ 
ბავ შ ვებ თან ერ თად. ლუ ბა საც მარ
თ ლა ჩა ვუ ყა რეთ ბა ყა ყე ბი გუ ბე ში და 
ნიჩ ბით და ხო ცა. ძრო ხებს ვეს რო დით 
“რაგატკით“ „პაჩებნიკის“ ტყვი ებს. 
ბევ რი რამ მო ვი გო ნე კი დეც, ავუ რიე 
ერ თ მა ნეთ ში და ბევ რი ინ გ რე დი ენ ტი 
შე ვა ზა ვე. „შმაგი“ და „ლაშა“, „ბორენა“ 
და „თათია“, „რიჟა კა ხა“, „შავლეგო“, 
„ლოვა“ – რე ა ლუ რი პი როვ ნე ბე ბი 
არი ან, ვი საც ბავ შ ვო ბა ში ვიც ნობ დი. 
მეც ესე ვცხოვ რობ დი, რო ცა დმა
ნის ში ჩავ დი ო დი. მა მა ჩე მი არ ქე ო
ლო გია და ხში რად მი წევ და ხოლ მე 
ზაფხუ ლო ბით იქ ყოფ ნა. იქ მცხოვ რებ 
ბავ შ ვებს ფუ ლი სა ერ თოდ არ ჰქონ
დათ; ლა რი ა ნიც ძა ლი ან დიდ რა მედ 
ით ვ ლე ბო და, ხალხს ფუ ლი არ ჰქონ
და და არც სჭირ დე ბო და, ყვე ლა ფე რი 
სხვა ნა ი რად მუ შა ობ და, ბუ ნე ბა ზე იყ
ვ ნენ და მო კი დე ბუ ლე ბი. რე ა ლუ რად, 
ეს ბავ შ ვე ბი არა ფერ ში ცხოვ რობ დ ნენ 
. ზუს ტად ამა ზეა ჩემ თ ვის ეს ფილ მიც, 
თუ რო გორ ცხოვ რო ბენ ბავ შ ვე ბი 
არა ფერ ში. 

F.P. მახ სოვს, ერ თ ერთ ინ ტერ ვი უ ში 
თქვი, რომ ეს ფილ მი მე გობ რო ბა ზე ა. 
თუმ ცა, მა ყუ რე ბე ლი ამ ფილ მის გან
ხილ ვი სას უფ რო სო ცი ო კულ ტუ რუ ლი 
გა რე მოს რე ა ლურ ასახ ვა ზე და მის 
ბუ ნებ რივ გად მო ცე მა ზე სა უბ რობს. სა
ინ ტე რე სო ა, სი უ ჟეტ ზე მუ შა ო ბი სას რამ
დე ნად დიდ მნიშ ვ ნე ლო ბას ანი ჭებ დი 
ამ ხაზს შენ თვი თონ? ეს აქ ცენ ტე ბი 
თა ვი დან ვე გქონ და გათ ვ ლი ლი?
ჩემ თ ვის მთა ვა რი იყო რე ა ლო ბა 
გა და მე ტა ნა ფილ მ ში, მეჩ ვე ნე ბი ნა 
უბ რა ლოდ მე გობ რე ბის ურ თი ერ თო ბა. 
ყვე ლა ზე მე ტად იმა ზე ვნერ ვი უ ლობ
დი, რო გორ შევ ძ ლებ დი ყვე ლა სცე ნა 
ნამ დ ვი ლი ყო ფი ლი ყო. თო რემ აქ ცენ
ტე ბის გათ ვ ლა ზე სულ არ ვფიქ რობ დი. 
ვერ ვი ტან, რო დე საც მა ნი პუ ლი რე ბენ 
ამა თუ იმ თე მით, რო მე ლიც იცი ან, რომ 
კარ გი ა. სულ მგო ნი ა, რომ ამას უნი ჭო 
ხალ ხი აკე თებს. ვერ ვი ტან, რო დე საც 
ფილ მი მხო ლოდ ერთ მხა რეს აჩ ვე
ნებს – ვთქვათ, რა ცუ დია გა ჭირ ვე ბა, 
და ამ გა ჭირ ვე ბის უარ ყო ფით მხა რე
ებ ზე აქ ცენ ტი რებს. მე ისიც მინ დო და 
მეჩ ვე ნე ბი ნა, რო გორ პო უ ლო ბენ ამ 

გა ჭირ ვე ბა ში ბავ შ ვე ბი თა ვი სას, რო
გორ ერ თო ბი ან „არაფრით“ და მა ინც 
ბავ შ ვუ რე ბი რჩე ბი ან. ჩემ თ ვის ინ ს პი
რა ცი ის წყა რო არა თვი თონ სო ცი ა
ლუ რი პრობ ლე მე ბი, არა მედ ადა მი ა
ნე ბი ა. გა ჭირ ვე ბუ ლი ხალ ხი ჩემ თ ვის 
სუ ლი ე რი საზ რ დო ა. ყვე ლა ზე დი დი 
სი ნაღ დე ამ ხალხს მო აქვს. რო ცა 
მაკ ლ დე ბა ხოლ მე მათ თან ურ თი
ერ თო ბა, ინ ტერ ნეტ ში გან თავ სე ბულ 
სახ ლის ვი დე ო ებს ვუ ყუ რებ ხოლ მე 
და ამით ვივ სე ბი. მათ თან კონ ტაქ ტი 
სულ მჭირ დე ბა. ყვე ლა ზე სა ინ ტე რე სო 
ასე თი ადა მი ა ნე ბი არი ან და მა თი ის
ტო რი ე ბი. თვი თონ თე მე ბის გა ტა რე ბა 
და პრობ ლე მე ბის გა შუ ქე ბა ნაკ ლე ბად 
მა ინ ტე რე სებს.

F.P. სტან დარ ტუ ლი მიდ გო მით რომ გა
ვარ ჩი ოთ ფილ მი, არი ან თუ არა აქ უარ
ყო ფი თი და და დე ბი თი პერ სო ნა ჟე ბი?
სწო რედ ეს არ მინ დო და, რომ უარ
ყო ფი თი ან და დე ბი თი პერ სო ნა ჟე ბი 
ყო ფი ლიყ ვ ნენ. ჩე მი მი ზა ნი იყო, მეჩ
ვე ნე ბი ნა ადა მი ა ნი ისე თი, რო გო რიც 
სი ნამ დ ვი ლე ში ა. ბევ რ ნა ი რია ადა მი ა ნი ფ
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და ბრტყლად ცუ დის ან კარ გის ჩვე ნე ბა 
პრი მი ტი უ ლი მგო ნი ა. მინ დო და, მდი და
რი და ცოცხა ლი პერ სო ნა ჟე ბი შე მექ მ ნა, 
თა ვი სი ცუ დი თაც და კარ გი თაც. 

F.P. რა პრინ ცი პით არ ჩევ დი ტი პა ჟებს? 
რა კრი ტე რი უ მე ბი გქონ და და სად 
იპო ვე ისი ნი? 
ჯერ „ბესოს“ ვე ძებ დი გა რე უბ ნის 
სკო ლებ ში. შევ დი ო დით კლა სებ ში და 
ბავ შ ვებს ვუ ღებ დი ფო ტო ებს. პა რა ლე
ლუ რად, „წურის“ და „ბაქარსაც“ ვე ძებ
დი. ვფიქ რობ დი, რო დე საც ვი პოვ ნი
დი „ბესოს“, მი სი რე ა ლუ რი ძმა კა ცი 
გა და მე ღო, არა ნა ი რი ბა რი ე რი რომ 
არ ჰქო ნო დათ და ბუ ნებ რი ვი ყო ფი
ლი ყო მა თი მე გობ რო ბა. გა რე უბ ნე ბი 
მო ვი ა რე მაგ რამ ვი ზუ ა ლუ რად არა ვინ 
მო მე წო ნა. მე რე ჩემ მა პრო დუ სერ მა, 
ნო დარ ნო ზა ძემ მირ ჩია რუს თავ ში 
წას ვ ლა. იქ ვნა ხეთ ცოტ ნე ბარ ბა ქა
ძე, ვინც ბე სოს როლს ას რუ ლებს და 
ლა ნა რა ტი ა ნი, ვინც ელე ნეს როლ ში ა. 
არა ვის გა მოს დი ო და თა ვი სუფ ლად 
თა მა ში, ცოტ ნე კი დევ, რო მე ლიც 
ბო ლოს შე მო ვი და, ისე თა ვი სუფ ლად 
კითხუ ლობ და ტექსტს, რომ გა ვოც

დით. ფე ის ბუქ ზე დავ თ ვა ლი ე რე ცოტ
ნეს ძმა კა ცე ბი. ყვე ლა ზე მე ტად სო სო 
მო მე წო ნა და ვთხო ვე, სო სო აუცი ლებ
ლად მო ეყ ვა ნა. ბი ჭებ მა ტექ ს ტი ისე 
ბუ ნებ რი ვად და სწრა ფად მო ირ გეს, 
რომ ორი ვე ულა პა რა კოდ და ვამ ტ კი
ცე. ყვე ლა ზე მე ტად „გამჩმახებელი“ 
ბავ შ ვე ბის პოვ ნა გაგ ვი ჭირ და. ვერ 
ვპო უ ლობ დით ასე თებს, ვინ მეს თან 
საქ მის გარ ჩე ვა რომ შეძ ლე ბო დათ 
(ინტერნეტის თა ო ბა ში უკ ვე ნაკ ლე ბად 
არი ან ესე თი ბავ შ ვე ბი). ბო ლოს და ვი
ბა რეთ ბავ შ ვე ბი რუს თა ვის დრამ წ რე ე
ბი დან, სკო ლე ბი დან. და თო შე მო ვი და 
და ისე “დაძაბა”, გა მოგ ვაშ ტე რა. 

F.P. გა და ღე ბი სას პრო ცე სის ყვე ლა 
წერ ტილს მკაც რად აკონ ტ რო ლებ დი? 
რამ ხე ლა თა ვი სუფ ლე ბას აძ ლევ დი 
ოპე რა ტორს, ზო გა დად გა დამ ღებ 
ჯგუფს, მსა ხი ო ბებს?
ოპე რა ტორს ჰქონ და ისე თი სცე ნე ბი, 
სა დაც თა ვი სი შე ხე დუ ლე ბი სა მებრ უნ და 
ემოქ მე და. ეს ასეც გვქონ და ჩა ფიქ რე ბუ
ლი, რომ მი ზან ს ცე ნა მას უნ და და ედ გა, 
ინ ს ტინ ქ ტუ რად უნ და ემოძ რა ვა კა მე
რით. ყვე ლა ფე რი თა ვი დან დავ გეგ მეთ, 

ეს კა მე რის თა ვი სუ ფა ლი მოძ რა ო ბაც 
კი. ვა თან ხ მებ დით რა კურსს და ორი ვეს 
რაც მოგ ვ წონ და, იმას ვი ღებ დით. 

F.P. სცე ნა რი თა ვი დან ბო ლომ დე 
ზუს ტად იყო გა წე რი ლი, თუ იმ პ რო ვი
ზა ცი უ ლი სცე ნე ბიც არის? და თუ არის 
– რო მე ლი?
ყვე ლა ფე რი ზუს ტად იყო გა წე რი ლი. 
აქ იმ პ რო ვი ზი რე ბუ ლად მსა ხი ო ბე ბი 
თა მა შო ბენ. ტექსტს ზე პი რად არც ერ
თის გან არ ვითხოვ დი. რე პე ტი ცი ებ ზეც 
ტექსტს კითხუ ლობ დ ნენ და შემ დეგ 
თა ვი სი სიტყ ვე ბით თა მა შობ დ ნენ, ში ნა
არსს თა ვი სე ბუ რად გად მოს ცემ დ ნენ. 
გრძელ კად რებს ვი ღებ დი და გა უჭ რე
ლად მინ დო და მი მეღ წია რე ა ლუ რი 
სა უბ რის ეფექ ტის თ ვის. რო დე საც სა
უბ რობ, ერთ თე მა ზე იწყებ ლა პა რაკს, 
შემ დეგ გა და დი ხარ მე ო რე ზე, აწყ ვე ტი
ნებ მო სა უბ რეს, რო გორც პრინ ციპ ში 
რე ა ლუ რად ხდე ბა. ასე მსა ხი ო ბე ბიც 
ბო ლომ დე შე დი ოდ ნენ როლ ში.

F.P. სა ერ თოდ, თხრო ბი სა და ფორ
მის მხრივ რო გო რი კი ნოს კენ უფ რო 
იხ რე ბი? რო გო რი კი ნოა შენ თ ვის 
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სა ინ ტე რე სო, და თუ შე გიძ ლია შე ნი 
ინ ს პი რა ტო რი რე ჟი სო რე ბიც ახ სე ნო?
ვერ ვი ტან ზედ მეტ ფი ლო სო ფი ურ წი
აღ ს ვ ლებს. ჩე მი აზ რით, ფი ლო სო ფია 
და ხე ლოვ ნე ბა ძა ლი ან შორს დგა ნან 
ერ თ მა ნე თის გან. ყვე ლა ზე ღი რე ბუ ლი 
ჩემ თ ვის რე ა ლის ტუ რი ფილ მე ბი ა, 
სა დაც ნამ დ ვი ლი პერ სო ნა ჟე ბი არი ან 
და ნამ დ ვი ლი დი ა ლო გე ბი მი დის. რაც 
ფრან გუ ლი ახა ლი ტალ ღის რე ჟი
სო რებ მა და ამე რი კა ში კა სა ვე ტეს მა 
და იწყეს. მოქ მე დი რე ჟი სო რე ბი დან 
ყვე ლა ზე მე ტად რუ ბენ ოშ ტ ლუნ დი, 
მა რენ ადე, ჯუ ლია ლოკ ტე ვი, ულ რიხ 
ზა იდ ლი, სე ბას ტი ან სილ ვა მომ წონს. 
თა ვის დრო ზე ყვე ლა ზე დი დი გავ ლე
ნა ჩემ ზე ჰარ მო ნი კო რინ მა მო ახ დი ნა. 
ახა ლი კი ნო ვნა ხე, რო დე საც „გუმოს“ 
ვუ ყუ რე, აზ როვ ნე ბა ამო მიტ რი ა ლა. 
თუმ ცა, სამ წუ ხა როდ, მგო ნი ა, რომ ნა
ად რე ვად ამო წუ რა შე საძ ლებ ლო ბე ბი.

F.P. სა ერ თოდ რო გორ და ინ ტე რეს დი 
კი ნო თი და რა შე მოქ მე დე ბი თი გზა 
გა ი ა რე ამ ფილ მამ დე? 
გა და ცე მა „ფსიქომ“ ჩემ ში რე ვო ლუ
ცია მო ახ დი ნა. მივ ხ ვ დი, რომ არ სე

ბობ და კი ნო, რო მელ საც ტე ლე ვი
ზორ ში არ აჩ ვე ნებ დ ნენ და სულ სხვა 
რა მე ზე მი დი ო და „კაიფი“. რე ჟი სო
რო ბა რო დის მო მინ და არ მახ სოვს. 
კი ნო ყო ველ თ ვის ახ ლოს იყო ჩემ თან. 
სა რე ჟი სო რო ზე ჩა ბა რე ბა რომ მინ დო
და, სახ ლ ში მითხ რეს, – ეს პრო ფე სია 
არ არის და ჯერ რა მე პრო ფე სი ას უნ
და და ე უფ ლო და მე რე გა და ი ნაც ვ ლო 
რე ჟი სუ რა ში ო. ამი ტომ პირ ველ წელს 
ებ რა ულ ზე ჩა ვა ბა რე, მაგ რამ მივ ხ ვ დი, 
რომ უცხო ენის შეს წავ ლა ჩე მი საქ მე 
არ იყო და გა და ვე დი სა რე ჟი სო რო
ზე მე ო რე კურ სი დან. ამო ვი სუნ თ ქე 
და გავ თა ვი სუფ ლ დი. ძა ლი ან კარ გი 
ჯგუ ფი შემ ხ ვ და, სულ ერ თად ვი ყა
ვით, ერ თად ვი ღებ დით რა ღა ცებს, 
ერ თ მა ნეთს ვზრდი დით, ვუ ყუ რებ დით 
ფილ მებს. გა მი მარ თ ლა, რომ ასეთ 
ჯგუფ ში მოვ ხ ვ დი. 

F.P. კი დევ სად უნ და ვე ლო დოთ 
ფილ მის ჩვე ნე ბას. რა სა შუ ა ლე ბე ბით 
მი გაქვთ ის მა ყუ რებ ლამ დე?
4 თე ბერ ვ ლი დან ფილ მი სა ქარ თ ვე
ლოს კი ნო თე ატ რებ ში გა ვა. გვინ დო და 
სა ერ თა შო რი სო ქსელ ში გას ვ ლაც, 

მაგ რამ ჯერ ჯე რო ბით ამას ვერ მი ვაღ
წი ეთ. რამ დე ნი მე ფეს ტი ვა ლი თვი თონ 
და ინ ტე რეს და ფილ მით, რამ დე ნი მე
ზე ჩვენ გავ გ ზავ ნეთ და ვე ლო დე ბით 
პა სუ ხებს. ფილ მი აგ რ ძე ლებს ფეს ტი
ვა ლებ ზე მოგ ზა უ რო ბას. იმე დი მაქვს, 
ბევრ ქვე ყა ნას ვნა ხავ. 

F.P. ახალ სცე ნარ ზე ხომ არ მუ შა ობ? 
კი ვმუ შა ობ ახალ სცე ნარ ზე – ძა ლი ან 
ბო რო ტი ფილ მის გა და ღე ბა მინ და. 
სა ში ნე ლე ბა თა, სა ავ ტო რო ფილ მის 
– არა კო მერ ცი უ ლი, ჰო ლი ვუ დუ რი 
გა გე ბით სა ში ნე ლე ბა თა ჟან რის. ვეც
დე ბი, ისე თი ვე ცოცხა ლი პერ სო ნა ჟე ბი 
იყ ვ ნენ, იყოს რე ა ლის ტუ რი თა მა ში, 
თხრო ბა და გა რე მო, მაგ რამ მე ტი 
„ექშენი“, მე ტი „სასპენსი“ და სიმ ძი მე. 
მინ და, დრა მა ტურ გი ულ გან ვი თა რე
ბებ ზე ვი კა ი ფო, რაც მა ნამ დე არას
დ როს არ მომ დო მე ბი ა. ვნა ხოთ, რა 
გა მო ვა.

> >  ე ლ ე  ნ ე  ფ ა  ს უ რ  ი
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ნი ნო კირ თა ძე კი ნო სამ ყა რომ პირ ვე
ლად რო გორც მსა ხი ო ბი ისე გა იც ნო, 
ის მე გობ რის სა დიპ ლო მო ნა მუ შევ
რი დან და სა ტე ლე ვი ზიო სე რი ე ბი
დან გა და ი ნაც ვ ლა ნა ნა ჯორ ჯა ძის 
სრულ მ ტ რა ჟი ან მხატ ვ რულ ფილ მ ში 
(„შეყვარებული კუ ლი ნა რის 1001 
რე ცეპ ტი“), ფილ მი სა ქარ თ ვე ლოს 
სა ხე ლით იყო და სა ხე ლე ბუ ლი 1997 
წლის „ოსკარის“ 69ე ცე რე მო ნი ა ლის 
„საუკეთესო უცხო ე ნო ვა ნი ფილ მის“ 
ხუ თე ულ ში.
ამის შემ დეგ მრა ვა ლი სხვა შე მო თა
ვა ზე ბა წა მო ვი და, რა საც რე ჟი სო რი 
სი ა მოვ ნე ბით თან ხ მ დე ბო და, რად გან 
მი იჩ ნევს, რომ გაზ რ დი სა და გან ვი თა
რე ბის თ ვის აუცი ლე ბე ლი ა, ცხოვ რე ბას 
სხვა დას ხ ვა კუთხი დან შე ხე დო, რა შიც 
პრო ფე სი ე ბის ცვლა, ახა ლი უნარ  ჩ ვე
ვე ბის და ცოდ ნის შეთ ვი სე ბა გეხ მა
რე ბა. 
კი ნე მა ტოგ რა ფი კი, რო გორც ნე ბის
მი ე რი სა ხის ხე ლოვ ნე ბა, ყვე ლა პრო
ფე სი ას მო ი ცავს და აერ თი ა ნებს. რაც 
უფ რო მრა ვალ ფე რო ვან გზას გა ივ ლი, 
მით უფ რო მე ტი ის ტო რი ით და პერ
სო ნა ჟით გა ამ დიდ რებ შენს ფილ მებს, 
დო კუ მენ ტურს თუ მხატ ვ რულს.
რო მელ ჟანრს გა ნე კუთ ვ ნე ბა „არ 
ისუნ თ ქო?“ რე ჟი სო რის წი ნა ნა მუ შევ
რე ბი ყვე ლა „დოკუმენტურის“ კა ტე
გო რი ა ში ა. მათ მო პო ვე ბუ ლი აქვთ 
სა ერ თა შო რი სო აღი ა რე ბა, მრა ვა ლი 
პრეს ტი ჟუ ლი ჯილ დო, მათ შო რის – 
„სანდენსის“  სა უ კე თე სო რე ჟი სუ რა 
(„დურაკოვო“) და „ევროპის კი ნო ა
კა დე მი ის“ სა უ კე თე სო დო კუ მენ ტუ რი 
ფილ მი („მილსადენი მე ზობ ლად“).
ბო ლო ნა მუ შე ვარს ჟან რი არ აქვს 
მი თი თე ბუ ლი. ფილ მ ზე „სწორი“ და
მო კი დე ბუ ლე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბის თ ვის 
კი დი დი მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს, იცო დე 
ფილ მი რო მელ ჟანრს გა ნე კუთ ვ ნე
ბა – დო კუ მენ ტურს თუ მხატ ვ რულს. 
არის შემ თხ ვე ვე ბი, რო ცა ვერ ხვდე ბი. 

ანუ მა შინ, რო ცა რე ჟი სო რი მი მარ თ ვას 
მხო ლოდ „დაკვირვების მე თოდს“ და 
არა კლა სი კურ სტილს( ინ ტერ ვი უ ებს). 
„არ ისუნ თ ქოს“, რო გორც დო კუ
მენ ტურს, სულ სხვა ნა ი რად აღიქ ვამ, 
უეც რად, ის იძენს უც ნა ურ, თა ვი სე ბურ 
ხიბლს. იმის გა აზ რე ბა, რომ მთა ვა რი 
გმი რე ბი – სა შუ ა ლო ასა კის ცოლ  ქ მა
რი: ლე ვა ნი და ირ მა, ახ ლაც ამ სახ ლ
ში ცხოვ რო ბენ, კარგ ამინ დ ში გა რეთ, 
ეზო ში, ფოთ ლე ბაშ რი ა ლე ბულ ხე ე ბის 
ჩრდილ ში სა უზ მო ბენ, თან სტუმ რე
ბის ჭიშ კარს გაჰ ყუ რე ბენ. ზუს ტად ასე 
ურ თი ერ თო ბენ: კა მა თო ბენ, ჩხუ ბო ბენ, 
მაგ რამ მა ინც უყ ვართ და ზრუ ნა ვენ 
ერ თ მა ნეთ ზე – ორ მა გი ემ პა თი ით გან
გაწყობს გმი რე ბის მი მართ.
ფილ მის იდეა რე ჟი სორს სა კუ თა რი 
ის ტო რი ი დან გა მომ დი ნა რე გა უჩ ნ და 
– ერთ დღეს მხარ ში ტკი ვი ლი იგ რ ძ ნო 
და იძუ ლე ბუ ლი გახ და, ექიმ თან წა სუ
ლი ყო… ერ თი ექი მი დან მე ო რეს თან 
აგ ზავ ნიდ ნენ. რაც უფ რო ბევრ მო საზ
რე ბას ის მენ და, მით უფ რო ბუ რუ სით 
მო ცუ ლი ხდე ბო და ამ ტკი ვი ლის გა
მომ წ ვე ვი მი ზე ზი. „უცბად, დავ ფიქ რ დი 
და შე ვე ცა დე წარ მო მედ გი ნა, რო გო რი 
იქ ნე ბო და ჩე მი მო მა ვა ლი – ოჯა ხი, 
სა მუ შა ო… და მო მინ და მო მე ძებ ნა კა
ცი, რო მე ლიც მსგავს გა ურ კ ვევ ლო ბას 
ებ რ ძო და…“
ეს კა ცი ლე ვა ნი ა. მარ ჯ ვე ნა მხარ ში 
უც ნა უ რი ტკი ვი ლი აწუ ხებს. ფილ მის 
პირ ვე ლი ვე სცე ნი დან ემ ზა დე ბა ექიმ
თან წა სას ვ ლე ლად. არა და მა ჯე რე ბე
ლი დი აგ ნო ზე ბით უკ მა ყო ფი ლო ახალ 
და ახალ ექი მებს ეძებს. ერ თ მა ნე თის
გან აბ სო ლუ ტუ რად გან ს ხ ვა ვე ბულ 
აზ რებს ის მენს – ერ თი ოპე რა ცი ას ურ
ჩევს, მე ო რე უბ რა ლო მა საჟს უნიშ ნავს; 
რაც უფ რო მეტს ეძებს, მით უფ რო 
გა ურ კ ვევ ლო ბა ში ა.
გა ურ კ ვევ ლო ბა იწ ვევს წარ მო სახ
ვის უნა რის გა აქ ტი უ რე ბას, რაც თა ვის 
მხრივ წარ მო შობს შიშს. შე ში ნე ბუ

ლი ადა მი ა ნი კი ყვე ლა ზე უსუ სუ რი ა, 
თა ვი სი უმ წე ო ბას აგ რე სი ით ავ ლენს 
შე დე გად კი ურ თი ერ თო ბე ბი ფუჭ დე ბა 
– ოჯა ხის წევ რებ თან, ახ ლობ ლებ თან, 
კო ლე გებ თან. 
თუმ ცა, „არ ისუნ თ ქო“, ტრა გი კულ
თან ერ თად, კო მი კუ რი ელე მენ ტე ბით 
სავ სე სა ტი რა ა. მა ყუ რე ბელს ეცი ნე ბა, 
რად გან ფილ მ ში ასა ხუ ლი თით ქ მის 
ყვე ლა აბ სურ დუ ლი სი ტუ ა ცია ნაც ნო
ბია და, პი რა დი თუ არა, ახ ლობ ლე
ბის, ნაც ნობ  მე გობ რე ბის პრობ ლე მე
ბის ანა ლო გი უ რი ა.
„ასე ვე ცა დე, ისე ვე ცა დე, აქე დან ავუ
ა რე იქე დან ავუ ა რე, ისე წა ვე დი, ასე 
წა მო ვე დი და – არა ფე რი… პირიქით, 
ყვე ლა ფე რი უარე სო ბის კენ მი დის… 
ვსი ო, გა ვა ნე ბე მე ამ მხარ ზე ფიქრს 
თა ვი“, – ეუბ ნე ბა მე გო ბარს ლე ვა ნი და 
ისიც ეთან ხ მე ბა და უმ ტ კი ცებს, რომ ის 
აბ სო ლუ ტუ რად მარ თა ლი ა. 
ლე ვა ნის მე გო ბა რი ერ თ ერ თია იმ 
უამ რავ ტი პაჟს შო რის, რომ ლე ბიც 
ფილ მის გან მავ ლო ბა ში გვხვდე ბა და, 
ეპი ზო დუ რი რო ლე ბის მი უ ხე დე ვად, 
თავს გვა მახ სოვ რებს. „ მიყ ვარს მე ო
რე ხა რის ხო ვა ნი პერ სო ნა ჟე ბი, ისი ნი 
კრა ვენ სი უ ჟეტს, არ სე ბუ ლი სამ ყა როს 
სუ რა თის და ხატ ვა ში გეხ მა რე ბი ან“, – 
ამ ბობს რე ჟი სო რი და გვიმ ხელს, რომ 
გა და ღე ბე ბის დაწყე ბამ დე თვე ე ბის 
გან მავ ლო ბა ში ცდი ლობ და, და ახ ლო
ე ბო და მთა ვარ გმი რებს. თა ვის გა დამ
ღებ ჯგუფ თან ერ თად ცოლ  ქ მ რის სახ
ლ ში ცხოვ რობ და. სულ ერ თად იყ ვ ნენ. 
ბო ლოს ყვე ლა და მე გობ რ და , შე იკ რა 
ახ ლო ბე ლი ადა მი ა ნე ბის ვიწ რო წრე, 
შე დე გად კი გაქ რა ყო ველ გ ვა რი უხერ
ხუ ლო ბა და კომ პ ლექ სი, რაც სა ერ თო 
ჯამ ში ფილმს ბევრ ინ ტი მურ ეპი ზოდს 
სძენს და მა ყუ რე ბელს აჯე რებს, რომ 
ფილ მი მხატ ვ რუ ლი ა. 

> >  ა ნ ა  უ რ უ  შ ა  ძ ე

არ ისუნ თ ქო
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„20092013 წლებში, იპოთეკური სესხის 
შედეგად საცხოვრებლის გარეშე 
დარჩა საქართველოში არსებული 
ოჯახების რაოდენობის 14 პროცენტი, 
– გვეუბნება ნუცა ალექსიმესხიშვილის 
ახალი,სრულმეტრაჟიანი მხატვრული 
ფილმის ფინალური ტიტრი. 
ფინალური ტიტრის წაკითხვისას 
თვალწინ წარმოგვიდგება კიდევ 
უამრავი ადამიანი, რომლებმაც 
ფილმის გმირების მსგავსი გზა 
გამოიარა – ირბინა, იმათხოვრა, 
მოატყუა, მოტყუვდა და ბოლოს მწარე 
რეალობის უიმედო ჩიხში გაიჭედა. 
ჩიხი უსახლკაროდ დარჩენაა. უამრავ 
მოგონებასთან დაშორება, იძულებითი, 
უდროო დავიწყება ბევრი რამის, 
რასაც მრავალი თაობის ისტორიების 
გამაცოცხლებელი კედლები ინახავენ. 

„კრედიტის ლიმიტში“ ყველაზე 
მეტს მთავარი გმირი – ნინო დარბის; 
მუდმივ მოძრაობაშია, სეირნობისთვის 
დრო თითქმის არ არის, რადგან 

უკვე დაგვიანებულია. დაგვიანებულ 
მდგომარეობაში კი დიდხანს ვერ 
გაჩერდები, მევახშეს დიდხანს ვერ 
დაემალები. „კრედიტის ლიმიტის“ 
მთავარი გმირის ბუნებიდან 
გამომდინარე კი – არ დაემალები. 
ყველაფერს იზამ იმისთვის, რომ ვალები 
გაისტუმრო. სახელი არ გაიტეხო, არავის 
აწყენინო, პირიქით, იქით დაეხმარო, თუ 
დახმარებას გთხოვენ. 

დახმარებას ბევრი ითხოვს, 
რადგან არსებულ სისტემა ყველას 
ეხება, ყველას ართმევს. შედეგად 
კი ვალების გასასტუმრებელი 
კუპიურები ერთმანეთზე გადაბმულ 
წრეებზე ტრიალებს, ხელიდან ხელში 
გადადის და მოვალემევახშეების 
დაუსრულებელ ჯაჭვებს წარმოშობს.

ეს დაუსრულებელი ჯაჭვები 
დაუსრულებელ ტყუილებზეა აგებული. 
კრედიტის ლიმიტს კი სწორედ 
ულიმიტო ტყუილი იწვევს.მაგრამ 

სიმართლის, ახსნაგანმარტებების 
დრო არ არის. უფრო სწორად, 
აუცილებლობა არ არის. ხშირ 
შემთხვევაში კი, აზი არ აქვს. 

რა არის „სწორი საქციელი“ 
რა „არასწორი“? სწორია ახალი 
ჩანთის ყიდვა მაშინ, როცა ვალებში 
იძირები? სწორია დედის დაბადების 
დღისთვის დიდი სუფრის გაშლა 
მაშინ, როცა დედისსავე ბეჭდის ჩუმად 
დალომბარდება გიწევს, რომ საჭირო 
პროდუქტები შეიძინო?

რატომ არ არის სწორი შიგადაშიგ 
გახალისება და ახლობლების 
თუნდაც წუთიერი გაბედნიერება? ეს 
ბედნიერება სანაცვლოდ მხოლოდ 
რამდენიმე დღეს შეიწირავს, 
დააჩქარებს „ფინალის“ მოახლოებას, 
რომელიც სულ რომ სწორი გზით 
იარო, მაინც ვერ შეიცვლება და მაინც 
ჩიხამდე მიგვიყვანს? 
ეს ყველაფერი – „თუმცა“,„მაგრამ“, 

კრედიტის ლიმიტი 
კამერა როგორც "ვარდისფერი 
სათვალე"
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„რა აზრი აქვს“… მოვლენებისგან 
შემდგარი ყოველდღიურობა კარგად 
ნაცნობი ქართული რეალობაა. 
ტყუილი ჩვენი არსებობის ნაწილია, 
რომელიც გარემომ, სისტემამ 
განაპირობა. ტყუილებში ვპოულობთ 
კომფორტს, მის გარეშე ცხოვრება 
რთული გვეჩვენება. როცა ირგვლივ 
ყველა ტყუის, შენ შენი სიმართლით 
უბრალოდ პატარა „ავარიას“ 
გამოიწვევ, რომელიც შენ და შენ 
ირგვლივ მყოფთ შეგიწირავთ, 
სისიტემას კი ვერ დაანგრევს. 

ძნელია იმის აღიარება, რომ 
სწორედ მსხვერპლია საჭირო 
იმისთვის, რომ არსებული რეალობა 
შეიცვალოს. მსხვერპლის გარეშე 
იშვიათია ცვლილებები.მსხვერპლის 
როლში ყოფნას კი ყველა თავს 
არიდებს, თუმცა ყველამ იცის, რომ 
ეს პატარპატარა „ავარიები“ თუ 
გახშირდება, სისტემაც დაინგრევა. 
და მაინც, ეს ეროვნული 

ნაკლოვანებები და მდგომარეობა 
ქვეყანაში, მეორეხარისხოვანია 
და, ავტორის თქმით, ფილმის 
„ტექნიკური მხარეა“. მთავარი კი 
კონკეტული ისტორიაა – ნინოსი და 
მისი ოჯახის, რომელსაც ყოველგვარი 
შელამაზების და დრამატული 
აქცენტების გარეშე გვანახებს ავტორი. 

მძიმე შინაარსის და უიმედო 
ფინალის მიუხედავად, ფილმი 
ძალიან მსუბუქი და ლამაზია – 
გრძელი კადრებით და საერთო 
ხედებით. სივრცით სავსე, ღია 
ვარდისფერცისფერ ფერებში 
მოძრაობენ, საუბრობენ, მღერიან 
მსახიობები. კამერა, მთავარი 
გმირისგან, ნინოსგან განსხვავებით , 
რომლის როლსაც არაჩვეულებრივად 
ასრულებს ნინო კასრაძე , სულ 
სტატიკურია. ეს ფილმს თავისებურ 
რიტმს აძლევს, რომელიც არც თავს 
გაბეზრებს და არც გძაბავს, არამედ 
გაძლევს საშუალებას, მშვიდად 

და ამავდოულად გაუნელებელი 
ინტერესით გვერდით ამოუდგე 
გმირს და მასთან ერთად იარო 
გაჩერებამდე.

ფილმი მოკლე დროში, დაბალი 
ბიუჯეტით და მეგობრების 
დახმარებით შეიქმნა. რეჟისორი, 
ნუცა ალექსიმესხიშვილი, თავად 
არის სცენარის ავტორი. ის 10 წლის 
განმავლობაში ელოდებოდა, 
რომ ან საქართველოში და ან 
საფანგეთში რომელიმე კომისია 
სცენარს დაამტკიცებდა და ფილმის 
შესაქმნელად ფინანსებს გაიღებდა. 
ამ ფილმის შემდეგ, დიდი იმედია, 
ისტორია აღარ განმეორდება 
და ავტორის მორიგ პროექტს 
უპრობლემოდ დააფინანსებენ 
საქართველოშიც და საფრანგეთშიც. 

> >  ა ნ ა  უ რ უ შ ა ძ ე
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ზუ რაბ ინაშ ვი ლი თბი ლის ში და
ი ბა და და გა ი ზარ და. გა ნათ ლე ბაც 
თბი ლის ში მი ი ღო ჯერ ივა ნე ჯა ვა
ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის სა ხელ მ წი ფო 
უნი ვერ სი ტე ტის ჟურ ნა ლის ტი კის 
ფა კულ ტე ტი და ამ თ ვ რა, შემ დეგ 
„თეატრალურის„ კი ნო სა რე ჟი სო რო 
ფა კულ ტეტ ზე სწავ ლობ და, თენ გიზ 
აბუ ლა ძის სა ხე ლოს ნო ში. 

ოთხმოცამ დე დო კუ მენ ტუ რი ფილ მის 
ავ ტო რის ბო ლო ნა მუ შე ვა რი – „სხვა 
ქა ლა ქი“ თბი ლი სის გა რე უბ ნებ ზე და 
იქ მცხოვ რებ ადა მი ა ნებ ზე ა. რე ჟი სო
რის თქმით, ბევ რ მა ქა ლა ქის ცენ ტ რ ში 
მო ბი ნად რემ არ იცის, რა ხდე ბა ამა ვე 
ქა ლა ქის გა რე უბ ნებ ში. ეს მათ თ ვის 
სხვა, უცხო სამ ყა რო ა; მოწყ ვე ტი ლი 
მა თი რე ლო ბი დან. 

თუმ ცა, უმ რავ ლე სო ბის თ ვის მა ინც 
კარ გად ნაც ნო ბი ა, ზო გის თ ვის კი 
აბ სო ლუ ტუ რად იდენ ტუ რი – საბ ჭო თა 
კავ ში რის „ცათამბჯენებში“ გა ტა რე ბუ
ლი ერ თ ფე რო ვა ნი, ერ თ მა ნე თის გან 
გა ნურ ჩე ვე ლი დღე ე ბი. 

მაგ რამ ეს ერ თ ფე როვ ნე ბა მხო ლოდ 
ფო ნია და ერ თა დერ თი სა ერ თო, რაც 
„სხვა ქა ლაქ ში“ მცხოვ რებ ერ თ მა ნე
თის გან აბ სო ლუ ტუ რად გან ს ხ ვა ვე ბულ 
ფილ მის პერ სო ნა ჟებს აკავ ში რებთ. 

სწო რედ ეს ტი პა ჟე ბი, თა ვი ან თი ამ
ბე ბით, გა ტა ცე ბე ბით, ჩვე ვე ბით ხდი ან 
ფილმს სა ინ ტე რე სოს. თი თო ე უ ლი გუ
ლახ დი ლად გვიყ ვე ბა თა ვის ის ტო რი
ას და ხვდე ბი, რომ ფილ მის ავ ტორს 
აქვს ის უნა რი, რაც რე ჟი სო რის თ ვის, 
გან სა კუთ რე ბით დო კუ მენ ტა ლის ტის თ
ვის, ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია – რეს
პო დენ ტის ნდო ბის მო პო ვე ბა. 

თით ქ მის ყვე ლა სა ხე გა მახ სოვ რ
დე ბა და გახ სენ დე ბა დე ტა ლე ბი: ერ
თის თ ვის „ცხოვრების აზ რი“ მხო ლოდ 
ცეკ ვა ში ა, მე ო რეს ეს აზ რი სა ერ თოდ 
არ გა აჩ ნია – მო ძა ლა დე ქმა რი მოკ
ლა და არ ნა ნობს, მე სა მე და კარ გულ 
ცოლ ზე ფიქ რობს, მე ოთხე ბედ ნი ე რი ა, 
რად გან უამ რა ვი მე გო ბა რი ჰყავს, მე
ხუ თეს მე გობ რო ბას მხო ლოდ 60იან 
წლებ ში შე ძე ნე ლი ვი დე ო კა მე რა უწევს 
და, რო ცა თბი ლი სის ქუ ჩე ბი ენატ რე
ბა, ამ კა მე რით გა და ღე ბულ ვი დე ო
არ ქივს უყუ რებ ს … ზო გი კმა ყო ფი ლია 
„სხვა ქა ლაქ ში“ ცხოვ რე ბით, ზო გის თ
ვის კი ეს ქა ლა ქი „ბეტონის ჯუნ გ ლე
ბად იქ ცა“.
 „ბეტონის ჯუნ გ ლე ბის“ პა ნო რა მებს 
რე ჟი სო რი მონ ტა ჟურ ხერ ხად იყე ნებს 
– ხში რად რთავს ფილ მ ში და ამით 
სხვა დას ხ ვა სცე ნას ერ თ მა ნეთ თან 
აკავ ში რებს. კორ პუ სებს შო რის წი თე
ლი ვე ლო სი პე დით სე ირ ნობს ჟურ ნალ 

 გა ზე თე ბის გამ ყიდ ვე ლი კა ცი და „სხვა 
ქა ლა ქე ლებს“ „პრესას“ ძა ხი ლით 
იხ მობს ვე ლო სი პედ ზე და მაგ რე ბუ ლი 
დი დი კა ლა თის კენ. 

თბი ლი სის გა რე უბ ნე ბი „სხვა ქა ლა
ქი ა“ იქ მცხოვ რე ბი უმე ტე სო ბის თ ვის, 
ვინც უსახ ლ კა როდ დარ ჩა, იძუ ლე
ბუ ლი გახ და, სახ ლ  კა რი გა ე ყი და და 
გა რე უბ ნებ ში მო ე ძებ ნათ თავ შე სა ფა
რი, იმ ადა მი ა ნე ბის გვერ დ ზე, ვის თ ვი
საც ეს ად გი ლე ბი სულ არ არის „სხვა“, 
პი რი ქით – ნაც ნო ბი და საყ ვა რე ლი ა. 
რა თქმა უნ და, გა მო ნაკ ლი სი ყველ გან 
არ სე ბობს – ბევ რი იქ მაცხოვ რე ბე ლი 
უკ მა ყო ფი ლო ა, ისე ვე რო გორც ბევ რი 
გად მო სახ ლე ბუ ლი – გა რე მოს თან 
ადაპ ტი რე ბუ ლი და კმა ყო ფი ლი. 

არ ვი ცი, რა იყო რე ჟი სო რის ჩა
ნა ფიქ რი, მაგ რამ სა ერ თო ჯამ ში, 
სევ დი ა ნი და უიმე დო გან წყო ბის მი უ ხე
და ვად, რო ცა ერ თ მა ნეთ ზე მიწყო ბილ, 
უზარ მა ზა რი კორ პუ სე ბის რი გებს და 
ათა სო ბით ერ თ მა ნე თის მსგავ სი ფორ
მის, კვად რა ტულ ფან ჯა რას უყუ რებ, 
გე ბა დე ბა ინ ტე რე სი, გინ და გა ი გო, 
ვინ ცხოვ რობს თი თო ე ულ მათ გა ნის 
მიღ მა. 

> >  ა ნ ა  უ რ უ  შ ა  ძ ე

სხვა ქა ლა ქი?
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მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი 
– Happy Meal დამწყებმა რეჟისორმა, 
კოტე თაყაიშვილმა გადაიღო, პროექტ 
Tbilisi, I love youს ფარგლებში. ფილმი 
გაღატაკების პირას მყოფი ერთი ოჯახის 
ისტორიას გვიყვება. 

ოჯახი სამივე წევრი, დედა, მამა 
და სკოლის მოსწავლე ბიჭი, სუსტი 
აღნაგობის, ჩუმი, თავშეკავებული და 
სევდიანია. გამუდმებით რაღაცაზე 
ღრმად ჩაფიქრებულები. დედას 
მთლიანად აქვს დაგარკული 
ცხოვრების ხალისი, სამსახურიდან 
გვიან დაბრუნებულს მას შვილი უკვე 
დაძინებული ხვდება და დედაშვილის 
ურთიერთობას ფილმში ვერ ვხედავთ. 
მამაც, ერთიორჯერ თუ ჩაიღიმებს, 
მაგრამ და ისიც მხოლოდ შვილთან 
ურთიერთობის დროს ჩანს. ბავშვს 

კი თავის მხრივ განსხვავებული 
სადარდებელი აქვს, ფილმში მისი 
სურვილები მხოლოდ და მხოლოდ 
Mcdonald’sში წასვლის სურვილით 
შემოიფარგლება. 
თუმცა ფასტფუდის რესტორანში 
წასვლა არ არის ადვილი საქმე – 
მამა უმუშევარია; ოჯახის ბიუჯეტზე, 
რომელიც სამზარეულოს კარადაში, 
ერთი ქილის ძირშია მოთავსებული, 
მხოლოდ დედა ზრუნავს. 
ყოველ საღამოს, სამუშაოდან 
დაბრუნდებული ის ქილაში ყრის 
ხურდებს. ქილაც ნელნელა ივსება 
მხოლოდ იმისთვის, რომ თვის 
ბოლოს დაიცალოს კომუნალური 
გადასახადების დასაფარად, 
რათა ოჯახს ის საარსებო მინიმუმი 
შეუნარჩუნოს, რისთვისაც დედა 
ყოველდღე საათობით ირჯება.

სად მუშაობს დედა? – ამას ფილმის 
ფინალში ვიგებთ, მაშინ როცა 
მამას შვილი „მაკდონალდსში“ 
მიჰყავს. დაპირებული Happy Meal
ის საყიდლად, რომელიც შვილმა 
სკოლაში მიღებული „ხუთიანის“ 
სანაცვლოდ დაიმსახურა. 

Happy Meal ანუ „ბედნიერ საუზმე“, 
რომელსაც „უბედური“ ოჯახის 
მხოლოდ ერთ წევრისთვის მოაქვს 
ბედნიერების რამდენიმე წუთი – 
ბედნიერების ხანგრძლივობა კი 
დამოკიდებული მხოლოდ იმაზე, 
თუ რამდენად სწრაფად ღეჭავენ და 
ყლაპავენ მას. 

> >  ა ნ ა  უ რ უ შ ა ძ ე

ჰეფი მილი
საუზმე როგორც ბედნიერება
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ქარ თ ვე ლი მა ყუ რებ ლის აზ რი კი ნოს 
შე სა ხებ იშ ვი ა თად ის მის მე დი ა ში. 
ქვეყ ნებ ში, სა დაც კი ნო მეტ  ნაკ ლე ბად 
გან ვი თა რე ბუ ლი ა, ყო ველ თ ვის ით ვა
ლის წი ნე ბენ რი გი თი მო ქა ლა ქე ე ბის 
აზრს. გა დავ წყ ვი ტეთ, შეძ ლე ბის დაგ ვა
რად, ჩვენც შე ვიტყოთ, რო გორ აღიქ
ვა მენ გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი პრო ფე სი ი სა და 
ინ ტე რე სის ადა მი ა ნე ბი ახალ ქარ თულ 
ნა მუ შევ რებს. იმე დი ა, ეს პრაქ ტი კა 
გან ვი თარ დე ბა და მო მა ვალ ფილ მებს 
რე ჟი სო რე ბი არამ ხო ლოდ კო ლე გებს, 
რი გი თი მა ყუ რებ ლის მცი რე ჯგუფ საც 
გა ან დობს პრე მი ე რამ დე. ეს იმის მა
ნიშ ნე ბე ლი იქ ნე ბა, რომ მა ყუ რე ბე ლიც 
ჩარ თუ ლია კი ნოპ რო ცე სებ ში და მათ 
აზრს, უკუ რე აქ ცი ას კი ნომ წარ მო ებ ლე ბი 
ით ვა ლის წი ნე ბენ. უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ 
შერ ჩე ულ რეს პო დენ ტებს ეს ფილ მე ბი 
ნა ნა ხი არ ჰქონ დათ და სი ხა რუ ლით და
თან ხ მ დ ნენ სპე ცი ა ლურ ჩვე ნე ბებს აზ რის 
გა მო სათ ქ მე ლად. თუ კი ნე მა ტოგ რა ფის
ტე ბის შე ფა სე ბე ბი ამ ფილ მებ ზე მეტ  ნაკ
ლე ბად მი ახ ლო ვე ბუ ლია ერ თ მა ნეთ თან, 
არ დავ მა ლავ, ჩემ თ ვის მო უ ლოდ ნე ლი 
იყო ზო გი ერ თი შე ფა სე ბა და კრი ტი კა, 
რო მე ლიც ამ გან ხილ ვე ბის დრო მო ვის
მი ნე. რამ დე ნი მე რჩე ვაც კი დაგ ვი ბა რეს 
ქარ თ ვე ლი რე ჟი სო რე ბის თ ვის, იმე დი ა, 
ეს, პირ ველ რიგ ში, მათ და ა ინ ტე რე სებთ. 
მი თუ მე ტეს, რომ ფილ მე ბი რე ჟი სო რე ბის 
თან ხ მო ბით შე ირ ჩა. ქარ თ ვე ლი მა ყუ
რე ბე ლის სპე ცი ა ლურ მა ჯგუფ მა ლე ვან 
კო ღუ აშ ვი ლის „შემთხვევით პა ემ ნე ბი“, 
თი ნა ყაჯ რიშ ვი ლის „პატარძლები“, ლა შა 
ცქვი ტი ნი ძის „მე ვარ ბე სო“ და ლე ვან 
თუთ ბე რი ძის „ცხრა მთას იქით“ იხი ლა. 
გთა ვა ზობთ მათ შთა ბეჭ დი ლე ბებს ფილ
მის შემ დეგ.

სცენა, რო მე ლიც და გა მახ სოვ რ დათ?

 
ელი სა ბედ გე გე ნა ვა: ყვე ლა ზე მე ტად 
ჩამ რ ჩა ნა თი ას წა მოყ ვა ნის სცე ნა სან დ
როს მი ერ. რა თქმა უნ და, არ ვემ ხ რო ბი 

სან დ როს საქ ცი ელს, რად გან ეს არის სა
კუ თა რი ინ ტე რე სე ბის გა და დე ბა, ქა ლის 
გა ნივ თე ბა, ნა თი ას ინ ტე რე სე ბის უკან 
გა და დე ბა. მას არ ჰკითხეს არა ფე რი, 
ამი ტომ შე უძ ლე ბე ლია ამას მი ვემ ხ რო. 
შე საძ ლო ა, ნა თია შე ე ცო და სან დ როს, 
მაგ რამ მე არ მომ წონს ეს შე ცო დე ბის 
და მო კი დე ბუ ლე ბა. შე იძ ლე ბა ან გა რი ში 
გა უ წი ო, კომ პ რო მის ზე წახ ვი დე, მაგ რამ 
ეს შე ცო დე ბის მიზ ნით არ გა ა კე თო.

ანა ქა თა მა ძე: და სა მახ სოვ რე ბე ლი 
სცე ნა იყო ნა თი ას წა მოყ ვა ნის სცე ნა. 
იქ არ იყო სცე ნა, რო გორ შე თან ხ მ დ ნენ 
ნა თი ას წაყ ვა ნა ზე, არა ნა ი რი მო ლა
პა რა კე ბა, უბ რა ლოდ ერ თი ჩხუ ბი დან 
კად რი გა და ვი და ამ გო გოს წაყ ვა ნა
ზე. შე ცო დე ბა ნაკ ლე ბად და ვი ნა ხე. 
და ვი ნა ხე თა ნაგ რ ძ ნო ბა და სან დ როს 
სი სუს ტე. რე ა ლუ რად სან დ რო არის 
ძა ლი ან მა გა რი პერ სო ნა ჟი. მო რა ლუ
რად ძა ლი ან მაღ ლა დგას სხვებ ზე. 

გი ორ გი აბ ზი ა ნი ძე: სცე ნა, რო დე საც 
მა ნა ნა ცი ხე ში მიჰ ყავს სან დ როს, სა დაც 
მის და ტო ვე ბას აპი რებს, თუმ ცა სა ბო
ლო ოდ ისე ხდე ბა, რომ ცოლ  ქ მა რი 
თა ვი სი ვე მან ქა ნით მიჰ ყავს სახ ლ ში, 
სა დაც მა თი ინ ტი მუ რი დე ტა ლე ბი ირ
კ ვე ვა. ასე ვე პა ნაშ ვი დის სცე ნა, რო ცა 
ცდი ლობს პა ნაშ ვი დის ორ გა ნი ზე ბა ში 
ჩა ე რი ოს. რად გან ეს სცე ნა საკ მა ოდ 
ორ გა ნუ ლია ქარ თუ ლი რე ა ლო ბის თ
ვის. ხში რად ხდე ბა, რო ცა უცხო ადა მი
ა ნი ერე ვა სხვე ბის პი რად ში. 

რო გო რია მუ სი კა ლუ რი გა ფორ მე ბა? 

ელი სა ბედ გე გე ნა ვა: მუ სი კა მეც და
მაკ ლ და, უფ რო მეტს ვე ლო დი, რაც 
ლა იტ მო ტი ვი იქ ნე ბო და ფილ მის. რაც 
შე ე ხე ბა მთა ვარ სა უნ დ ტ რეკს, ზუს ტად 
იყო გა მო ყე ნე ბუ ლი იმ ად გი ლას, რა 
ად გი ლა საც იყო ჩას მუ ლი. მუ სი კა სა 
და სი უ ჟეტს შო რის იყო კავ ში რი და ეს 
არ იყო ასე უბ რა ლოდ აღე ბუ ლი და 
და დე ბუ ლი მუ სი კა.

რო გო რია თქვე ნი და მო კი დე ბუ

ლე ბა მა ნა ნას (ია სუ ხი ტაშ ვი ლის) 

პერ სო ნა ჟის მი მართ?

ელი სა ბედ გე გე ნა ვა: მე ვფიქ რობ, 
მა ნა ნა ბავ შ ვო ბი დან და ტან ჯუ ლია 
და ეძებს ტიპს, რო მელ საც და ეყ რ დ
ნო ბა, და ა ი მე დებს, საქ მე ში ეყო ლე
ბა მო ზი ა რე; ამი ტომ, მგო ნი ა, რომ 
სან დ როს მი მართ იას არ ჰქონ და 
გან სა კუთ რე ბუ ლი გრძნო ბე ბი და 
სჭირ დე ბო და ადა მი ა ნი, რო მელ თა
ნაც გან სა კუთ რე ბუ ლი გრძნო ბე ბი და 
და მო კი დე ბუ ლე ბა გა უჩ ნ დე ბო და და 
ეს სრუ ლი ად შემ თხ ვე ვით აღ მოჩ ნ და 
სან დ რო. შე საძ ლე ბე ლი იყო, რომ 
სან დ როს მა გივ რად სულ სხვა ადა მი
ა ნი აღ მო ჩე ნი ლი ყო და იგი ვე ნა ი რად 
გან ვი თა რე ბუ ლი ყო მოვ ლე ნე ბი. 

ანა ქა თა მა ძე: იაც ძა ლი ან სუს ტი 
პერ სო ნა ჟია, ზედ მე ტა დაა და მო კი დე
ბუ ლი სა ზო გა დო ე ბის, შვი ლის, ქმრის 
აზ რებ ზე. ძა ლი ან მარ ტი ვი ა, გა ე ყა რო 
ქმარს, რო მე ლიც ცი ხე ში ა. მაგ რამ ვერ 
იღებს ამ გა დაწყ ვე ტი ლე ბას, ამი ტომ 
სუს ტი ა. ის ისე დაც მარ ტო ა, და ვერ 
ვხვდე ბი, რად უნ და ზედ მე ტი ტვირ თი. 
ის არც არის ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი, ქმრის 
მი მართ რა გრძნო ბე ბი აქვს. შე საძ
ლო ა, უყ ვარს კი დეც.

გი ორ გი აბ ზი ა ნი ძე: მე შე მიძ ლია 
და ზუს ტე ბით ვთქვა, რომ იას მსგავ სი 
ქა ლე ბი სა ქარ თ ვე ლო ში მრავ ლად 
არი ან და ყო ველ ფე ხის ნა ბიჯ ზე 
გვხდე ბი ან. ამი ტომ სა ინ ტე რე სო პერ
სო ნა ჟი ა, რად გან ზუს ტა დაა ქარ თულ 
რე ა ლო ბას მორ გე ბუ ლი.

ნი კა ვე რუ ლაშ ვი ლი: რა თქმა უნ და, 
ია სუს ტი ა, ქმარს ვერ ეყ რე ბა. მი სი 
ქმა რი არ არის სე რი ო ზუ ლი კრი მი ნა
ლი, რომ ლი საც უნ და ეში ნო დეს. მას 
რა ღაც სუ ლე ლუ რი და ნა შა უ ლე ბი აქვს 
ჩა დე ნი ლი, ამი ტომ იას არ აქვს სა ფუძ
ვე ლი, ქმრის ეში ნო დეს.

შემ თხ ვე ვი თი პა ემ ნე ბი
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რო გორ ფიქ რობთ 

რა არის ფილ მის იდე ა?

გი ორ გი ხა რა ზიშ ვი ლი: ში ნა არ
სობ რი ვად მარ ტი ვად აღ საქ მე ლი 
ფილ მი ა, იდე აც საკ მა ოდ მარ ტი ვი და 
გა სა გე ბი ა, რომ რე ჟი სორს უნ დო და 
აღე წე რა იმ მთის ხალ ხის ცხოვ რე ბა და 
ტრა დი ცი ე ბი, რომ ლე ბიც დღემ დე ამ 
მთებ ში ცხოვ რო ბენ. თუმ ცა, იყო რა ღაც 
უზუს ტო ბე ბი, რაც მე არ მო მე წო ნა. ჩე მი 
აზ რით, ფილ მის ერ თ ერ თი მი ნუ სი მი სი 
მუ სი კა ა. ძა ლი ან ხში რად, ეპი ზო დებ ში 
მუ სი კა სა ერ თოდ არ უხ დე ბა სცე ნას.

გი ორ გი აბ ზი ა ნი ძე, სტუ დენ ტი: ჩე მი 
აზ რით, ამ ფილ მის მთა ვა რი იდეა და 
სათ ქ მე ლი ა, ტუ რის ტებს ანა ხოს, რომ მათ 
ბევ რი საფ რ თხე ელო დე ბათ მთა ში და ის, 
რაც მათ თ ვის მი სა ღე ბი და ყო ველ დღი
უ რი ა, მთა ში ეს აკ რ ძა ლუ ლი ა. შე იძ ლე ბა 
ისი ნი არა ერთ წი ნა აღ მ დე გო ბას გა და აწყ
დ ნენ სა ქარ თ ვე ლო ში მოგ ზა უ რო ბი სას და 
ამის თ ვის მზად უნ და იყ ვ ნენ კი დეც.

სო ფო ქო რი ძე, ჟურ ნა ლის ტი: 
ჩე მი აზ რით მთა ვა რი იდეა არის ის, 
რომ რე ჟი სორს უნ დო და ეჩ ვე ნე ბი ნა, 
რო გორ გან ვ ს ხ ვავ დე ბით ქარ თ ვე ლე ბი 
და ევ რო პე ლე ბი ერ თ მა ნე თის გან. ის, 
რაც მათ თ ვის რო მან ტი კა ა, შე საძ ლო ა, 
ძა ლი ან ბა ნა ლუ რი რამ აღ მოჩ ნ დეს 
მთა ში. თუმ ცა, შე საძ ლო ა, ფილ მ ში 
გენ დე რუ ლი სა კითხე ბიც და ვი ნა ხოთ, 
მა გა ლი თად შე იძ ლე ბა ვი ფიქ როთ, 
რომ ეს არ არის ფილ მი მხო ლოდ 
კულ ტუ რა თა აც დე ნებ ზე; შე საძ ლო ა, 
ეს არის ფილ მი ქა ლი სა და მა მა კა ცის 
ურ თი ერ თო ბებ ზე და აღ ქ მებ ზე. 

ნი კა სვა ნი ძე, სტუ დენ ტი:  სა ერ თო 
ჯამ ში ფილ მი მო მე წო ნა, გა მომ დი ნა რე 
იქი დან, რომ ის საკ მა ოდ რე ა ლუ რად 
და ზედ მი წევ ნით ასა ხავს ქარ თულ 
ტრა დი ცი ებს. და სა ფა სე ბე ლია ის, რომ 
ამ თე მა ზე ხდე ბა ფილ მე ბის გა და ღე ბა, 
რად გან ძა ლი ან ბევ რ მა ახალ გაზ რ დამ 
არ იცის ქარ თუ ლი ტრა დი ცი ე ბის არ სი. 

ლე ვან არ ვე ლა ძე, აგ რო ნო მი: 

მთლი ა ნო ბა ში რაც შე მიძ ლია ვთქვა, 
არის ის, რომ ფილ მი სა კა მოდ დამ ღ
ლე ლი აღ მოჩ ნ და ჩემ თ ვის. სი უ ჟე ტი, 
კად რე ბი საკ მა ოდ „გაწელილია,“ 
ამი ტომ ფილ მ ში ვერ შე ვე დი და არ 
და მა ინ ტე რე სა. გარ და ამი სა, ფილ მ ში 
უამ რა ვი ტექ ნი კუ რი შეც დო მა ა.

გი გა ხა რა ზიშ ვი ლი, ვე ტე რი ნა რი: 
უპირ ვე ლე სად მო მე წო ნა ფილ მ ში ასა
ხუ ლი პე ი ზა ჟე ბი, თუნ დაც მხო ლოდ ამის 
გა მო ღირს ამ ფილ მის ყუ რე ბა. თუმ ცა 
არის ტექ ნი კუ რი შეც დო მე ბიც, რა საც 
გა მოს წო რე ბა სჭირ დე ბა – მა გა ლი თად, 
ერ თ ერთ ეპი ზოდ ში ემი სუ რათს უღებს 
კო პა ლეს, სა დაც მარ ტო ა, ხო ლო რო ცა 
ამას ნი კა ათ ვა ლი ე რებს, იქ უკ ვე კად რ ში 
კო პა ლე მარ ტო აღა რა ა. ჩე მი აზ რით, 
ეს შეც დო მა ა. გარ და ამი სა, კო პა ლე სა 
და ემის ურ თი ერ თო ბა ცო ტა ორაზ რო
ვა ნია – გა უ გე ბა რია მა ყუ რებ ლის თ ვის, 
ამი ტომ დახ ვე წა სჭირ დე ბა. ასე ვე ფილ
მ ში არა ერ თხე ლაა ნახ სე ნე ბი „წაწალი,“ 
რაც ხშირ შემ თხ ვე ვა ში ქარ თ ვ ლებ მა 
არ იცი ან და სა ეჭ ვო ა, რომ ამას უცხო ე
ლი მა ყუ რე ბე ლი გა ი გებს. სამ წუ ხა რო ა, 
რომ ამ ტრა დი ცი ის ახ ს ნა ბო ლომ დე და 
ნათ ლად არ ხდე ბა ფილ მ ში. უკე თე სი 
იქ ნე ბო და, თუ გარ კ ვე უ ლი ფლეშ ბე ქე ბით 
მოხ დე ბო და ამ ტრა დი ცი ის ასახ ვა.

რა ში დას ჭირ და რე ჟი სორს შე მო ე

ტა ნა ახა ლი სა სიყ ვა რუ ლო ამ ბა ვი 

ფილ მ ში კო პა ლე სა და ემის ურ თი

ერ თო ბის (თუ შე იძ ლე ბა ამას ასე 

და ვარ ქ ვათ) სა ხით?

გი ორ გი ხა რა ზიშ ვი ლი: ვფიქ რობ, 
სა ინ ტე რე სოა სიყ ვა რუ ლის ის ტო რია 
ორ რა დი კა ლუ რად გან ს ხ ვა ვე ბულ 
ადა მი ან ზე და სწო რედ ამი ტომ, რომ 
ევ რო პი დან ჩა მო სულ ტუ რისტს, რო
მელ მაც სა ერ თოდ არ იცის, რა ხდე ბა 
მთა ში, იქ რო გო რი წე სე ბით ცხოვ რო
ბენ, შე იძ ლე ბა მო ე წო ნოს, შე უყ ვარ დეს 

ად გი ლობ რი ვი მკვიდ რი, რო მე ლიც 
მის გან სრუ ლი ად გან ს ხ ვა ვე ბულ ცი ვი
ლი ზა ცი ა ში არ სე ბობს. 

რო მე ლი სცე ნა მო გე წო ნათ გან სა

კუთ რე ბით ფილ მ ში?

გი ორ გი აბ ზი ა ნი ძე, სტუ დენ ტი: ხა ტო
ბის, ქე ი ფის სცე ნე ბი გან სა კუთ რე ბით 
მო მე წო ნა, რად გან მუ სი კა ზუს ტად 
არის შერ ჩე უ ლი ამ სცე ნებ ზე, რაც ჩე მი 
აზ რით, არა მხო ლოდ ქარ თ ველს, 
არა მედ უცხო ელ მა ყუ რე ბელ საც კი 
მოჰ გ ვ რის ჟრუ ან ტელს. 

რა და გაკ ლ დათ ფილ მ ში?

სო ფო ქო რი ძე, ჟურ ნა ლის ტი:  ფილ
მ ში და მაკ ლ და ორი ყა ჩა ღის ის ტო
რი ა, რო გორ მოხ ვ დ ნენ ისი ნი მთა ში, 
რა ტომ შე მო ე კედ ლ ნენ სო ფელს. ეს 
სა კითხი სრუ ლი ად გა უ გე ბა რი დარ ჩა 
ჩემ თ ვის.

გი გა ხა რა ზიშ ვი ლი, ვე ტე რი ნა რი: 

და მაკ ლ და კოს ტუ მე ბი, სა მო სი, რო მე
ლიც, რო გორც წე სი, აც ვი ათ ხოლ მე 
მთა ში მაცხოვ რებ ლებს, რაც ვფიქ
რობ, მეტ და მა ჯე რებ ლო ბას შე მა ტებ
და ფილ მის სი უ ჟეტს.

რას იტყ ვით თორ ნი კე ბზი ა ვას პერ

სო ნაჟ ზე? რა ემო ცი ე ბი გა მო იწ ვია 

თქვენ ში? 

გი გა გი გიშ ვი ლი: ეს პერ სო ნა ჟი ჩემ ში 
გა ღი ზი ა ნე ბას იწ ვევს, რად გან ჩვე უ
ლებ რი ვი გა მოშ ტე რე ბუ ლი ევ რო პე ლი 
ტი პა ჟი ა, რო მე ლიც ქალს ეკითხე ბა, 
რა ქნას და თვი თონ მა ში ნაც კი ვერ 
ხვდე ბა, რა უნ და ქნას, რო ცა მი სი 
გო გო სხვა მა მა კა ცე ბის კენ იყუ რე ბა. 
თუნ დაც ეპი ზო დი, რო ცა მდი ნა რე ზე 
კოც ნას უპი რებს, და უცებ წა მო იყ ვი
რებს: „Fuck.“ – ეს სა ერ თოდ არ ჯდე ბა 
ქარ თ ვე ლი კა ცის ხა სი ათ ში.

ცხრა მთას იქით
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თქვენი აზ რით, რა ში მდგო მა რე ობს 

ფილ მის იდე ა? რა პრობ ლე მებს 

და სო ცი ა ლურ ას პექ ტებს ეხე ბა 

ფილ მი?

გი ორ გი ხა რა ზიშ ვი ლი: ეს ფილ მი 
ჩე მი აზ რით სო ცი ა ლუ რად და უც ველ თა 
პრობ ლე მებ ზე ა, შე საძ ლოა – ლტოლ
ვი ლებ ზეც. ფილ მის მთა ვარ გმი რებს 
გა რე სამ ყა როს თან არა ნა ი რი წვდო მა 
და კავ ში რი არ აქვთ, ისი ნი ჩა კე ტი ლე ბი 
არი ან. სა ბო ლოო ჯამ ში, ჩე მი აზ რით, 
ეს ფილ მი უფ რო ფსი ქო ლო გი უ რი 
დრა მა ა. თა ვი დან მე გო ნა, რომ ფილ მი 
ბუ ლინ გ ზე იყო და ვი ფიქ რე, რომ კარ გი 
თე მაა და უკე თე სიც იქ ნე ბო და, რომ ამ 
კუთხით წა სუ ლი ყო რე ჟი სო რი.

ათუ კა ქარ ჩხა ძე, სტუ დენ ტი:  მე ვფიქ
რობ, ეს არის ფილ მი, რო მე ლიც ბე სოს 
თვალ თა ხედ ვი დან გვა ნა ხებს მთა ვა რი 
პერ სო ნა ჟის გარ შე მო არ სე ბულ სამ
ყა როს. უხე შად რომ ვთქვათ, გა ნუ ვი
თა რე ბელ ადა მი ა ნებს, რომ ლე ბიც 
მოწყ ვე ტი ლე ბი არი ან გა რე სამ ყა როს 
და ცხოვ რო ბენ იმ ხედ ვით, რაც მი ი ღეს 
ღრმა წარ სულ ში და მას შემ დეგ არ გან
ვი თა რე ბუ ლან. ყვე ლა ფე რი რაც ფილ
მ ში ჩანს, არის რე ა ლის ტუ რი, ყვე ლას 
გვი ნა ხავს ან მოგ ვის მე ნია მა ინც მსგავ სი 
ის ტო რი ე ბი და მე ვფიქ რობ, ღია ფი ნა
ლიც ზუს ტად ამის გა მო ა, რომ რე ა ლო
ბა არ იძ ლე ვა მე ტის სა შუ ა ლე ბას. 

გი ორ გი აბ ზი ა ნი ძე, ეკო ნო მის ტი: და
დე ბი თად შე ვა ფა სებ ფილმს, ეხე ბო და 
სამ აქ ტუ ა ლურ პრობ ლე მას ქვე ყა ნა ში: 
ბუ ლინგს, ოჯა ხურ კონ ფ ლიქ ტებ სა და 
ჰო მო სექ სუ ა ლი ადა მი ა ნე ბის ურ თი
ერ თო ბას სა ზო გა დო ე ბას თან. სა მი ვე 
საკ მა ოდ კარ გად იყო აღ წე რი ლი და მე 
ვფიქ რობ, რე ჟი სორს რი სი თქმაც სურ
და, ეს გა მო ი ტა ნა ეკ რან ზე და ზუს ტად 
და ა ნა ხა მა ყუ რე ბელს. 

ლე ვან იაშ ვი ლი, სა მე დი ცი ნოს 

სტუ დენ ტი: ფილ მი საკ მა ოდ მი ახ
ლო ე ბუ ლია ქარ თულ რე ა ლო ბას თან. 

დამ რ ჩა შთა ბეჭ დი ლე ბა, რომ ეს არის 
და ხუ რუ ლი სის ტე მა, სა ი და ნაც ყვე ლას 
გაქ ცე ვა უნ და და სა ბო ლო ოდ მხო ლოდ 
ჰო მო სექ სუ ა ლი ადა მი ა ნი ახერ ხებს გა
და ცუ როს ზღვა და გა იქ ცეს სის ტე მი დან, 
სხვე ბი კი რჩე ბი ან სა კუ თარ ოც ნე ბებ თან 
ერ თად. 

გი გა ხა რა ზიშ ვი ლი, ვე ტე რი ნა რი: 
მე ნაკ ლებ სა ინ ტე რე სოდ მი მაჩ ნია ეს 
ფილ მი. გან სა კუთ რე ბით არ მო მე წო
ნა გა და ღე ბა, კა მე რის მუ შა ო ბა. თა ვი 
ამ ტ კივ და ყუ რე ბის დროს და თავ ბ რუ 
და მეხ ვა. რაც შე ე ხე ბა გეი პერ სო ნა ჟებს, 
ჩემ თ ვის ისი ნი ავად მ ყო ფე ბი არი ან 
და ვფიქ რობ, მა თი გა მო ჩე ნა ფილ მ ში 
სა ჭი რო არ იყო, ისე დაც ვი ცით, რომ არ
სე ბო ბენ. გარ და ამი სა, ცენ ზუ რა სა ერ
თოდ არ არის და ცუ ლი და გი ნე ბაც და 
უწ მა წუ რი სიტყ ვაც ზედ მე ტი ა. ერ თა დერ
თი სცე ნა, რო მე ლიც მო მე წო ნა, ის იყო, 
რო დე საც ბე სოს ბი ძაშ ვი ლი სკო ლა ში 
აკითხავს და იქ ხდე ბა საქ მის გარ ჩე ვა 
ბე სოს კლა სე ლებ თან. 

ნი ნი ბა ი აშ ვი ლი, სტუ დენ ტი: მე ვფიქ
რობ, ფილ მი ეხე ბო და სო ცი ა ლურ 
პრობ ლე მებს, ფილმს არ აქვს ეპო ქა, 
დრო და სივ რ ცე, რად გან ეს პრობ ლე
მე ბი, რომ ლე ბიც ფილ მ შია წა მოჭ რი ლი, 
სულ იყო, არის და იქ ნე ბა. ეს ყვე ლა ფე
რი არის უსას რუ ლო ბა სა ვით, რად გან 
ვერ და ი ჭერ იმ წერ ტილს, სა ი და ნაც 
ეს ყვე ლა ფე რი მო დის, ვერ იპო ვი მი
ზე ზებს, უბ რა ლოდ არ სე ბობს სა ზო გა
დო ე ბა ში. ფი ნალ შიც, რო დე საც ბე სოს 
ძმა გარ ბის, რე ა ლუ რად ვერ ვხე დავთ, 
სად გარ ბის; გა სა გე ბი ა, რა საც გა ურ ბის 
მაგ რამ არ ვი ცით, უკე თეს ად გი ლას აღ
მოჩ ნ დე ბა თუ არა ის. ძა ლი ან კარ გი ა, 
რომ ქარ თ ველ მა რე ჟი სო რებ მა და იწყეს 
მსგავს თე მებ ზე ფილ მე ბის გა და ღე ბა. 

თე დო მთი უ ლიშ ვი ლი, სტუ დენ ტი: 

ფილ მი ზო გა დად მო მე წო ნა, მსა ხი ო
ბე ბის თა მა ში იყო არაჩ ვე უ ლებ რი ვი. 
უბ რა ლოდ ვერ და ვი ნა ხე ფილ მის იდე ა, 
ეს ერ თი ძი რი თა დი იდე ა, ამ ბა ვი არ 

იყო. არ იყო გან ვი თა რე ბა, კულ მი ნა ცი ა. 
თუმ ცა ეს ფილმს არ აკ ნი ნებს. 

ეკა რა ტი ა ნი: ამ ფილ მის მთა ვა რი 
იდეა იყო ბე სოს პრობ ლე მე ბი. პრობ
ლე მე ბი თა ნაკ ლა სე ლებ თან, კონ ფ
ლიქ ტე ბი ოჯახ ში, ჩე მი აზ რით ეს არ 
არის მხო ლოდ ერ თი სოფ ლის, ერ თი 
სკო ლის და ერ თი ოჯა ხის ის ტო რი ა. მე 
ვფიქ რობ ეს არის ზო გა დად სა ქარ თ
ვე ლოს სა ხე და შეგ ვიძ ლია ეს ფილ მი 
უფ რო ფარ თო მას შ ტა ბებს მო ვარ გოთ, 
ვიდ რე მხო ლოდ ერთ სო ფელს. 

რი თი შე იძ ლე ბა მი ი ზი დოს ამ ფილ

მ მა ქარ თ ვე ლი მა ყუ რე ბე ლი და 

უცხო ე ლი მა ყუ რე ბე ლი?

გი გა გი გაშ ვი ლი: მე ვფიქ რობ, ეს 
ფილ მი მხო ლოდ თი ნე ი ჯე რე ბის თ ვის 
გათ ვ ლი ლი უზ რ დე ლო ბა ა, ამი ტომ ძა
ლი ან ეჭ ვი მე პა რე ბა, ქარ თ ვე ლი ან მით 
უმე ტეს უცხო ე ლი მა ყუ რე ბე ლი მი ი ზი
დოს რა ი მე თი. 

გი ორ გი ხა რა ზიშ ვი ლი: მე ვფიქ
რობ, ეს ფილ მი უცხო ეთ ში უფ რო 
მო ე წო ნე ბათ, რად გან იქ უფ რო მი ღე
ბუ ლია სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ე ბის, 
ბუ ლინ გის თე მა. 

ლე ვან იაშ ვი ლი: რამ დე ნა დაც სა ინ ტე
რე სოა ჩვენ თ ვის ევ რო პუ ლი ან ამე რი
კუ ლი ფილ მე ბი ბუ ლინ გ ზე, სკო ლებ ზე, 
ალ ბათ ასე ვე სა ინ ტე რე სო იქ ნე ბა უცხო
ე ლი მა ყუ რებ ლის თ ვის ამა ვე თე მა ზე 
გა და ღე ბუ ლი ფილ მი ჩვენს ქვე ყა ნა ში. 
გი ორ გი აბ ზი ა ნი ძე: მე ვფიქ რობ, ეს 
ფილ მი სა ინ ტე რე სო უნ და ი ყოს უცხო
ე ლი მა ყუ რებ ლის თ ვის, გა მომ დი ნა რე 
იქი დან, რომ ამ ფილმს არა აქვს არც 
დრო, არც ეროვ ნე ბა. ასე თი მოვ ლე ნე ბი 
ნე ბის მი ერ დროს, ნე ბის მი ერ ქვე ყა ნა
ში ხდე ბა. რაც მთა ვა რი ა, და ჩაგ რუ ლი 
ბავ შ ვი ნა ხავს, რომ ის მარ ტო არ არის 
და მის მდგო მა რე ო ბა ში უამ რა ვი მი სი 
თა ნა ტო ლი ა.

გი ორ გი ხუ ციშ ვი ლი: ქარ თ ველ მა 

მე ვარ ბე სო



ს პ ე ც ჩ ვ ე ნ ე ბ ე ბ ი  /  3 1

ბავ შ ვებ მა აუცი ლებ ლად უნ და ნა ხონ ეს 
ფილ მი, რად გან მათ რე ა ლო ბას ასა
ხავს, ისი ნი რე ა ლო ბას არი ან მოწყ ვე ტი
ლე ბი და სა კუ თარ სამ ყა რო ში ცხოვ რო
ბენ. ამი ტომ ამ ფილ მის ნახ ვა და იმის 
გა ა ნა ლი ზე ბა, რომ ისი ნი მარ ტო არ 
არი ან, ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა. 

რა არ მო გე წო ნათ, რა და გაკ ლ დათ 

ფილ მ ში?

გი ორ გი ხა რა ზიშ ვი ლი: ჩე მი აზ რით, 
ბო ლო სცე ნა, რო დე საც ლე რი გარ ბის, 
მის ნაც ვ ლად ბე სო უნ და გარ ბო დეს. 
გა სა გე ბი ა, რომ ის ისეთ გა რე მო ში იზ რ
დე ბა, სა დაც მი სი მე ამ ბო ხე ო ბა ჩაკ ლუ
ლი ა, მაგ რამ სწო რედ ამი ტომ ის უნ და 
გაქ ცე უ ლი ყო. გარ და ამი სა, ის რე პი, 

რო მელ საც ის ქმნის, თუ უფ რო სე რი ო
ზუ ლი მუ სი კა იქ ნე ბო და და მი სი მუ სი კის 
მუ სი კის ფონ ზე გაქ ცე ვა ნამ დ ვი ლად 
კარ გი და სას რუ ლი იქ ნე ბო და. გარ და 
ამი სა აშ კა რა ა, რომ ფილ მ ში მოქ მე დე
ბა რე გი ონ ში, სო ფელ ში ვი თარ დე ბა, 
პერ სო ნა ჟებს კი აშ კა რად თბი ლი სუ რი 
აქ ცენ ტი აქვთ, ეს ჩე მი აზ რით შეც დო მა ა. 

გი ორ გი აბ ზი ა ნი ძე: მე და მაკ ლ და 
ჰო მო სექ სუ ა ლი ადა მი ა ნე ბის ყო ფის, 
გან ც დე ბის, ემო ცი ე ბის წარ მო ჩე ნა. 
ვფიქ რობ, ეს მე ტი დო ზით უნ და ყო ფი
ლი ყო ფილ მ ში. 

გი გა ხა რა ზიშ ვი ლი: მე და მაკ ლ და 
კა რა ტეს მას წავ ლებ ლის რო ლი ამ ბავ შ
ვე ბის გან ვი თა რე ბა ში, რად გან რე ა ლუ
რად მას შე ეძ ლო უფ რო მე ტი გა ე კე თე
ბი ნა ბავ შ ვე ბის თ ვის და ეს წავ ლე ბი ნა 

ცხოვ რე ბა, თუ შე იძ ლე ბა ასე ით ქ ვას. 
ეპი ზო დი, რო დე საც გაკ ვე თილ ზე ეუბ ნე
ბა, რომ ის მათ სიყ ვა რულს და ძმო ბას 
ას წავ ლის, შემ დეგ კი უცებ ტო ვებს 
კლასს. ეს ცო ტა არა და მა ჯე რე ბე ლი ა, 
რად გან მას წავ ლე ბე ლი, რო მე ლიც 
ზრუ ნავს ბავ შ ვე ბის აღ ზ რ და ზე, კლასს 
ასე არ და ტო ვებ და.

თე დო მთი უ ლიშ ვი ლი: მე გა მიჩ ნ და 
კითხ ვე ბი. ბე სოს ის ტო რი ა, ჩე მი აზ რით, 
და უს რუ ლე ბე ლი ა. ვერ ვხე დავთ, ის რო
გორ აგ რ ძე ლებს ცხოვ რე ბას, რა ბე დი 
ეწე ვა მას ან მის მუ სი კას. ასე ვე და სას
რუ ლიც. ფი ნა ლი იყო ძა ლი ან ღია – ვერ 
ვხვდე ბით, სად გარ ბის ბე სოს ძმა, ან მას 
რა ბე დი ეწე ვა. 
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არის თუ არა ფილ   მ   ში ასა  ხუ  ლი 

მოვ   ლე  ნე  ბი აქ   ტუ  ა  ლუ  რი დღე  ვან  

დე  ლი სა  ქარ   თ   ვე  ლოს   თ   ვის?

სო  ფო ქო  რი  ძე: რა თქმა უნ   და, ფილ   მი 
ყვე  ლა ეპო  ქის   თ   ვის აქ   ტუ  ა  ლურ თე  მას 
ეხე  ბა, რად   გან ყო  ველ   თ   ვის არ   სე  ბო 
ბენ პა  ტიმ   რე  ბი და მა  თი ახ   ლობ   ლე  ბი, 
ყვე  ლა დრო  სა და სივ   რ   ცე  ში. თუმ   ცა, ეს 
ფილ   მი არის უფ   რო ქა  ლე  ბის ტრა  გე 
დი  ა  ზე, ვიდ   რე ცი  ხის ცხოვ   რე  ბა  ზე ან 
პა  ტიმ   რებ   ზე, პა  ტიმ   რე  ბის ცხოვ   რე  ბა არც 
კი ჩანს. ნუ  ცას ში  ნა  გან ბრძო  ლებ   ზეა 
მთე  ლი ფილ   მი, რად   გან მა  რი  ამ კი  ტი  ას 
პერ   სო  ნა  ჟი არის ძა  ლი  ან ემო  ცი  უ  რი, 
მგრძნო  ბი  ა  რე, უყ   ვარს თა  ვის ქმა  რი, 
მაგ   რამ ღა  ლატს მა  ინც ვერ აარი  და 
თა  ვი, რაც, მის   თ   ვი  საც ტრა  გე  დი  ა  ა. მი  სი 
ქმა  რიც მიხ   ვ   და ამას, რად   გან აუცი  ლე  ბე 
ლი არა  ა, ყვე  ლა  ფე  რი ფაქ   ტის დო  ნე  ზე 
იცო  დე, რა  ღა  ცებს უბ   რა  ლოდ გრძნობს 
ადა  მი  ა  ნი და მის   მა ქმარ   მაც იგ   რ   ძ   ნო ეს, 
რო  დე  საც უარი უთხ   რა პა  ე  მან   ზე.

ანა ცო  მა  ი  ა: ფილ   მი ძა  ლი  ან მო  მე  წო 
ნა და ვთვლი, რომ საკ   მა  ოდ აქ   ტუ 
ა  ლურ თე  მებს ეხე  ბა. ამ ფილმს არ 
აქვს არც ეპო  ქა, არც ეროვ   ნე  ბა, არც 
ქვე  ყა  ნა. გან   სა  კუთ   რე  ბით მო  მე  წო  ნა 
ის, რომ ფილ   მ   ში ყუ  რადღე  ბა არ არის 
გა  მახ   ვი  ლე  ბუ  ლი იმა  ზე, ვინ რა  ზე იხ   დის 
სას   ჯელს. უამ   რა  ვი ფილ   მი მაქვს ნა  ნა  ხი 
ცი  ხე  ზე, პა  ტიმ   რებ   ზე, მაგ   რამ პირ   ვე 
ლად ვნა  ხე ფილ   მი, სა  დაც ყუ  რადღე  ბა 
გა  მახ   ვი  ლე  ბუ  ლია ცი  ხის გა  რეთ მყოფ 
ადა  მი  ა  ნებ   ზე, პა  ტიმ   რე  ბის ცო  ლებ   ზე, 
ახ   ლობ   ლებ   ზე. ფილ   მ   ში კარ   გა  დაა აღ  
წე  რი  ლი პა  ტიმ   რე  ბის და მა  თი ცო  ლე 
ბის ტრა  გიზ   მი. აქ   ტუ  ა  ლუ  რია რად   გან, 
ცი  ხე  ში რო  ცა ხვდე  ბა ადა  მი  ა  ნი, იქ 
არ მთავ   რ   დე  ბა მი  სი ცხოვ   რე  ბა და ეს 
ფილ   მიც სწო  რედ ამ ამ   ბავს გვიყ   ვე  ბა.

და  ნი თა  ბუ  კაშ   ვი  ლი: ჩემ   თ   ვის ძა  ლი  ან 
უცხოა ზო  გა  დად სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ცი  ხე 
ებ   ზე, პა  ტიმ   რებ   ზე და მით უმე  ტეს მათ 

ცო  ლებ   ზე გა  და  ღე  ბუ  ლი ფილ   მე  ბი. ძი 
რი  თა  დად ამ თე  მებს უცხო  ურ ფილ   მებ   ში 
ვხვდე  ბი. ეს ფილ   მი არ არის ცი  ხე  ზე, პა 
ტიმ   რებ   ზე. ეს ფილ   მი, ჩე  მი აზ   რით, არის 
ადა  მი  ა  ნის გან   ც   დებ   ზე და გრძნო  ბებ   ზე.

თე  ო  ნა ჯე  რე  ნაშ   ვი  ლი: სამ   წუ  ხა  როდ, 
რამ   დე  ნად აქ   ტუ  ა  ლუ  რია ეს პრობ   ლე  მა 
არ ვი  ცი, რად   გან ამ სა  კითხს არ ვიც   ნობ 
და სას   ჯე  ლაღ   ს   რუ  ლე  ბის სის   ტე  მა  შიც 
არ ვარ გარ   კ   ვე  უ  ლი. 

გი  ორ   გი აბ   ზი  ა  ნი  ძე, ეკო  ნო  მის   ტი:    მე 
ვფიქ   რობ ეს ფილ   მი ყვე  ლა ეპო  ქა  ში 
და ყვე  ლა ქვე  ყა  ნა  ში აქ   ტუ  ა  ლუ  რი იქ  
ნე  ბა, რად   გან ახალ   გაზ   რ   დებ   მა უნ   დაა 
გა  აც   ნო  ბი  ე  რონ, რა მოჰ   ყ   ვე  ბა მათ 
მი  ერ ჩა  დე  ნილ და  ნა  შა  ულს, თუნ   დაც 
ფილ   მის ერ   თი ეპი  ზო  დი გა  ვიხ   ს   ნოთ, 
რო  დე  საც ვე  ლო  სი  პე  დის ქურ   დო 
ბის   თ   ვის პა  ტი  მარს 14 წე  ლი აქვს 
მის   ჯი  ლი. 

ანა ქა  თა  მა  ძე: გარ   კ   ვე  ულ   წი  ლად 
არის ეს თე  მა აქ   ტუ  ა  ლუ  რი, რად   გან 
ფილ   მი პა  ტიმ   რებ   ზე და მათ ახ   ლობ  
ლებ   ზე  ა. უბ   რა  ლოდ, ჩემ   თ   ვის ეს 
ფილ   მი არ იყო იმ   დე  ნად სა  ინ   ტე  რე  სო, 
რამ   დე  ნა  დაც სხვა უახ   ლე  სი ქარ   თუ  ლი 
ფილ   მე  ბი. რად   გან ფილ   მის სცე  ნარ   ში 
უამ   რა  ვი უზუს   ტო  ბა  ა, და მე, რო  გორც 
იურისტს, ეს ყვე  ლა  ფე  რი თვალ   ში 
მომ   ხ   ვ   და. თუნ   დაც ის, რომ ვე  ლო  სი  პე 
დის ქურ   დო  ბის   თ   ვის 14 წელს არა  ვის 
აძ   ლე  ვენ. ფილ   მ   ში ნაჩ   ვე  ნე  ბი ცი  ხე, არ 
არის 2015 წლის სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ცი  ხე. 
ეს იყო ცი  ხე, რო  მე  ლიც გვქონ   და 90იან 
წლებ   ში. თუ ჩვენ გვინ   და პა  ტიმ   რე  ბის 
რე  ა  ლუ  რი პრობ   ლე  მა აღ   ვ   წე  როთ, ჩვენ 
უნ   და და  ვი  ნა  ხოთ, რა ხდე  ბა მა  შინ, 
რო  ცა ისი  ნი გა  მო  დი  ან და არა მა  შინ, 
რო  ცა ისი  ნი ცი  ხე  ში არი  ან. ცი  ხის პი 
რო  ბე  ბის ასე წარ   მო  ჩე  ნა, ჩე  მი აზ   რით, 
იყო მა  ყუ  რე  ბელ   ზე , რომ მა  ყუ  რე  ბელს 
გას   ჩე  ნო  და თა  ნაგ   რ   ძ   ნო  ბა პერ   სო  ნა  ჟე 
ბის მი  მართ. 

რით შე  იძ   ლე  ბა და  ა  ინ   ტე  რე  სოს ამ 

ფილ   მ   მა უცხო  ე  ლი მა  ყუ  რე  ბე  ლი?

და  ნი თა  ბუ  კაშ   ვი  ლი: ალ   ბათ იმით, 
რი  თაც მე. გა  მომ   დი  ნა  რე იქი  დან, რომ 
მეც გარ   კ   ვე  ულ   წი  ლად უცხო თვა  ლით 
ვუ  ყუ  რებ   დი ფილმს, რად   გან არ ვიც   ნობ 
ამ რე  ჟიმს, ამ ცხოვ   რე  ბის წესს, რაც ახა 
ლი  ა, სა  ინ   ტე  რე  სოა და ალ   ბათ ცო  ტა 
ეგ   ზი  ტი  კუ  რიც. 

თე  ო  ნა ჯე  რე  ნაშ   ვი  ლი, იურის   ტი: 
რო  გორც ჩანს, ფილ   მი 90იანი წლე  ბის 
ყო  ფას აღ   წერს, რაც უცხო  ე  ლე  ბის   თ   ვის 
უცხო იქ   ნე  ბა და ამი  ტომ, ვფიქ   რობ, და 
ინ   ტე  რე  სე  ბა იქ   ნე  ბა. 

იყო თუ არა ფილ   მ   ში გა  მო  ყე  ნე  ბუ 

ლი მუ  სი  კა შე  სამ   ჩ   ნე  ვი, თუ და  გაკ   ლ  

დათ ან თუ მო  გე  წო  ნათ?

სო  ფო ქო  რი  ძე: მე სა  ერ   თოდ ვერ 
ვიგ   რ   ძე  ნი, რომ მუ  სი  კა ფილ   მ   ში იყო, 
ამი  ტომ და  მაკ   ლ   და. შე  იძ   ლე  ბა სა  ჭი  რო 
არც იყო, ზუს   ტად ვერ გეტყ   ვით, მაგ   რამ 
ფაქ   ტი  ა, რომ მუ  სი  კა  ლუ  რი გა  ფორ   მე  ბა 
არ მიგ   რ   ძ   ვ   ნი  ა. 

გი  ორ   გი აბ   ზი  ა  ნი  ძე: მე გან   სა  კუ  რე  ბით 
მო  მე  წო  ნა ეპი  ზო  დი, რო  დე  საც, გვერ  
დ   ზე საკ   ნი  დან მღე  რო  და ერ   თ   ერ   თი 
პერ   სო  ნა  ჟი. ვფიქ   რობ, ეს მუ  სი  კა სცე  ნას 
და გან   წყო  ბას ძა  ლი  ან მო  უხ   და. 

და  ნი თა  ბუ  კაშ   ვი  ლი: აღარ მახ   სოვს 
სად, თუმ   ცა წა  მი  კითხავს, რომ, რო  დე 
საც ფილ   მი მთლი  ა  ნად არის კარ   გი, 
მას   ში ცალ   კე მუ  სი  კას ვე  ღარ აღიქ   ვამს 
მა  ყუ  რე  ბე  ლი. თუ მუ  სი  კა კარ   გი  ა, კი  ნოს 
ის ისე ერ   წყ   მის, რომ ცალ   კე მუ  სი  კის 
აღ   ქ   მა ვე  ღარ ხდე  ბა. ამ ფილ   მ   ში იყო 
მუ  სი  კა, მაგ   რამ გან   სა  კუთ   რე  ბუ  ლად არ 
მახ   სოვს, რომ ცალ   კე აღ   მექ   ვა და მე 
მგო  ნი  ა, რომ ეს კარ   გი, და  დე  ბი  თი ფაქ  
ტი  ა, რად   გან რე  ჟი  სორ   მა და კომ   პო  ზი 
ტორ   მა შეძ   ლეს და ასე  თი ორ   გა  ნუ  ლი 
გა  ხა  დეს ფილ   მი და მუ  სი  კა. 

პა  ტარ   ძ   ლე  ბი
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დღი თიდღე მი ჭირს, კა მე რა ჰო რი ზონ

ტა ლუ რად ვმარ თო, სა ზო გა დო ე ბა ში 

ყო ველ დღი უ რად იზ რ დე ბა და მაღ ლ

დე ბა სო ცი ა ლუ რი ვერ ტი კა ლე ბი და მეც 

მი წევს ვაჩ ვე ნო, თუ ერ თი სო ცი ა ლუ რი 

კლა სი ეკო ნო მი კუ რად რა მაღ ლა დგას, 

მე ო რე კი დაბ ლა, ერ თი რა სურ ვი ლებს 

ეპო ტი ნე ბა, მე ო რე კი რო გორც ცდი

ლობს, უბ რა ლოდ გა დარ ჩეს.

ჟან მა რი შტრა უ ბი

       
  იტა ლი ე ლი მწერ ლის, ლუ ი ჯი პი
რან დე ლოს რო მა ნის „ოპერატორ 
სე რა ფი მო გუ ი მოს ჩა ნა წე რე ბის“ გმირს 
კი ნოს ტუ დი ა ში ზედ მეტ სა ხე ლად ყვე ლა 
„ტრიალებს“ ეძა ხის, რად გან მი სი ფუნ
ქ ცია მხო ლოდ „სამფეხა ჯო ხებ ზე“ და
მაგ რე ბუ ლი კა მე რის ტრი ა ლია და სხვა 
არა ფე რი. თუ რე ჟი სო რი და იყ ვი რებს: 
„კამერა!“, სე რა ფი მოც მო მარ თავს თა
ვის აპა რატს და იღებს ყვე ლა ფერს, რა
საც ეუბ ნე ბი ან, მაგ რამ იღებს უგუ ლოდ, 
უსუ ლოდ. მის წინ ფიქ ცი ე ბი ვით მოძ რა
ო ბენ მსა ხი ო ბე ბი, ვი თარ დე ბა გა მო ნა
გო ნი სი უ ჟე ტე ბი და არის ერ თი დი დი 
ფაბ რი კა ამ ბე ბი სა; ამ ბე ბი სა, რომ ლე ბიც 
ვის თ ვის და რის თ ვის კეთ დე ბა, არა ვინ 
არ იცის. რა ღაც „უჩინარი ხე ლი ვით“ 
კარ ნა ხობს ყვე ლას და ყვე ლა ფერს, 
რომ ეს ფილ მი უნ და გა და ი ღონ. სე რა
ფი მოც ასე უნებ ლი ედ „ატრიალებს“. 
 ტერ მი ნი დე მოკ რა ტია დღეს ყვე ლა ზე 
ხში რად იხ მა რე ბა სო ცი ა ლურ და პო
ლი ტი კურ სფე რო ში; სა უბ რო ბენ ასე ვე 
დე მოკ რა ტი ულ კი ნო ზე, იმა ზე, რომ 
კი ნო ყვე ლა ზე ხალ ხუ რი ა, ყვე ლა ზე 
ძლი ე რია ხალ ხის ერ თი ა ნად ასახ ვა ში. 
კი ნოს ამავ დ რო უ ლოდ უდი დე სი ძა ლა 
აქვს, წა რუდ გეს ხალ ხის დიდ რა ო დე
ნო ბას, მო ახ დი ნოს ზე მოქ მე დე ბა მათ ზე, 
პრო პა გან დაც კი გახ დეს და ა.შ. ყვე ლა 
ამ უნარს ტექ ნი კუ რი შე საძ ლებ ლო ბე ბიც 
უწყობს ხელს, კი ნო – ეს არის შვი ლი 
ინ დუს ტ რი ა ლი ზა ცი ი სა. სამ ყა როს აჩ

ქა რე ბის ხა ტი და დრო სა და სივ რ ცე ში 
სწრა ფი გა და ად გი ლე ბის სიმ ბო ლო.  
 სის ტე მის „უხილავი ხე ლი“ კი დღეს 
ქარ თულ კი ნოს მხო ლოდ ორი მთა
ვა რი გმი რის ამა რა ტო ვებს: პირ ვე ლი 
– წე ლი წად ში რამ დენ ჯერ მე ქმნის იმ 
პრო დუქტს, რაც მსოფ ლიო და ქარ
თ ვე ლი კონ სი უ მე რის ტი მა ყუ რებ ლის 
მოთხოვ ნი ლე ბებს აკ მა ყო ფი ლებს: : გა
ჩახ ჩა ხე ბულ ოფი სებ ში შექ მ ნილ მა ღა
ლი ხა რის ხის ლა მაზ და გა დაპ რან ჭულ 
ფილ მებს. ხო ლო მე ო რე – დაბ ნე უ ლი 
დას დევს ვი ღა ცას, ვინც უნ და მო აგ
ვა როს კონ ფ ლიქ ტე ბი, ვი ღა ცას, ვინც 
უნ და მოს პოს ნარ კო და მო კი დე ბუ ლე ბა, 
ვი ღა ცას, ვინც უნ და დაგ მოს ძა ლა დო
ბა და ა.შ. ორი ვე შემ თხ ვე ვა ში, კა მე რა 
ვერ ტი კა ლუ რად მოძ რა ობს, ზე ვით 
როცა გა დამ რ ჩე ნელ გმი რებს ეძებს, 
და ქვე ვით – რო დე საც ოცი და უფ რო 
მე ტი წლის გან მავ ლო ბა ში დაგ რო ვილ 
წუმ პე ში იქე ქე ბა. 
 ჰო რი ზონ ტა ლუ რე ბი, მგო ნი მარ ტო 
გარ დაც ვა ლე ბი სას ვართ, რო გორც 
პირ და პი რი, ისე გა და ტა ნი თი მნიშ ვ ნე
ლო ბით. რო ცა ყვე ლა, მდი და რი თუ 
ღა რი ბი, მუ შა თუ ბიზ ნეს მე ნი, კვდე ბა და 
ყვე ლა ერ თ მა ნეთს ემ ს გავ სე ბა სი ჩუ მით. 
ერ თა დერ თი გან ს ხ ვა ვე ბა აქ ალ ბათ 
ისა ა, რომ მუ შა და ღა რი ბი კლა სი სი
ცოცხ ლე შიც ჩუ მად იყო. 
 მე ო რე მსოფ ლიო ომის შემ დეგ იტა
ლი ა ში წარ მოქ მ ნი ლი ნე ო რი ა ლის ტუ რი 
სკო ლა, ერ თი შე ხედ ვით, შე იძ ლე ბა 
ზედ მე ტა დაც იყო მი წა ზე მო სი ა რუ ლე. 
წვი მა სა და ტა ლახ ში ამოს ვ რი ლი ვე
ლო სი პე დის მა ძე ბა რი მუ შე ბი, უსახ ს რო
ბის გა მო დან გ რე ვის პი რამ დე მი სუ ლი 
ოჯა ხე ბი, ღა ტა კი ახალ გაზ რ დე ბი და ა.შ. 
მაგ რამ ამ თა ო ბის კი ნომ შეძ ლო ყო ფი
ლი ყო თა ვი სი დრო ის სა ზო გა დო ე ბის 
ნამ დ ვი ლი სარ კე, მა ყუ რებ ლის თ ვის 
და ე ნა ხე ბი ნა თა ვი სი საბ რა ლო, სა სა
ცი ლო და პრობ ლე მუ რი ანა რეკ ლი. 

აქ თი თო ე უ ლი პერ სო ნა ჟი უბ რა ლოდ 
რი გი თი იტა ლი ე ლი იყო, რო მელ საც 
ბრძო ლა უწევ და ყო ველ დღი უ რი ლუკ
მა პუ რის თ ვის.
 კი ნოს, სხვა ხე ლოვ ნე ბის ჟან რე ბის 
მსგავ სად, თა ვი სი ენა აქვს. თუ ყვე ლა 
მგრძნო ბი ა რე ჩა ნა ხა ტი ლი ტე რა ტუ
რა არ არის და ნე ბის მი ე რი ემო ცი უ რი 
აკორ დი მუ სი კა, ჩარ თუ ლი კა მე რის წინ 
მსა ხი ო ბი სა და ვი თა რე ბის პა თე ტი კაც 
კი ნო ვერ იქ ნე ბა. კი ნო ნა მუ შე ვარ მა 
უნ და გვაჩ ვე ნოს, რომ სწო რედ ესა თუ ის 
კონ კ რე ტუ ლი ამ ბა ვი, სა კუ თე სოდ სწო
რედ კი ნო თი, ვი ზუ ა ლუ რი თხრო ბით 
გად მო ი ცე მო და. თუმ ცა, თა ნა მედ რო ვე 
ქარ თულ კი ნო ზე და ფიქ რე ბი სას სურ
ვი ლი მიჩ ნ დე ბა, ეს ამ ბე ბი სხვა სახ ვი თი 
ხერ ხე ბით გა ვიც ნო. ასე მა გა ლი თად, 
„მანდარინები“ იქ ნე ბო და შე სა ნიშ ნა ვი 
დიპ ლო მა ტი უ რი სცე ნა რი რუ სულ  ქარ
თულ აფხა ზუ რი პო ლი ტი კუ რი მო ლა
პა რა კე ბე ბი სათ ვის. სა დაც სა მი ან მე ტი 
მხა რე უბ რა ლოდ ერ თ მა ნეთს მა გი დას
თან შეხ ვ და, პრობ ლე მებ ზე ისა უბ რა და 
ყვე ლა ფე რი „ჰუმანურად“ დამ თავ რ და. 
„გრძელი ნა თე ლი დღე ე ბი“, უცხო ე ლი 
ტუ რის ტის თ ვის კარ გი ქარ თუ ლი ზღაპ
რის მო სა ყო ლად გა მოდ გე ბო და, მთა
ვა რი მო რა ლით „რა წრფე ლია ბავ შ ვო
ბის მე გობ რო ბა,“ სა დაც გაკ ვირ ვე ბის გან 
პირ და ღე ბულ „დასავლეთელს“ მეზღაპ
რე „იყო და არა იყო რა“  თი მო უყ ვე ბო
და , რას ნიშ ნავს პუ რის რი გი, რო გორ 
აღ მოჩ ნ და სკო ლის ასა კის ბავ შ ვე ბის 
ხელ ში იარა ღი და ა.შ. მოკ ლედ, არა ფე
რი ახა ლი, ისევ მრა ვალ ჯერ გა და ღე ჭი
ლი წარ სუ ლი. „გასეირნება ყა რა ბაღ ში“ 
ისე დაც ლი ტე რა ტუ რუ ლი ნა წარ მო ე ბი 
იყო და ეკ რა ნი ზა ცი ის უკი დუ რე სი სუბ
კუ ტუ რუ ლი ჩა კე ტი ლო ბი სა თუ ძველ ბი
ჭუ რი მე ლან ქო ლი ის მთა ვარ კო ზი რად 
გა მო ყე ნე ბის შემ ყუ რე, ვფიქ რობ ჯობ და, 
ესეც და ე ტო ვე ბი ნათ. ზო გა დად მთე ლი 
ეს ფილ მე ბი ნარ კო ტი კებ ზე და ფსევ დო 
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გან გ ს ტე რულ თე მებ ზე, მუ სი კა უნ და ყო
ფი ლი ყო, სა დაც მთა ვა რი ინ ს ტ რუ მენ ტი 
იარა ღი იქ ნე ბო და, აკორ დე ბი კი მი სი 
– ჟღა რუ ნი. „სიმინდის კუნ ძუ ლი“ კი დიდ 
მხატ ვ რულ ტი ლოდ გა და კეთ დე ბო და, 
სა დაც ავ ტო რი გე მოვ ნე ბი ან კომ პო ზი
ცი ა ში, კუნ ძუ ლის, ორი ადა მი ა ნი სა და 
ოკუ პან ტე ბის ეს თე ტურ გა და ნა წი ლე ბა ში 
მი ი ღებ და დამ სა ხუ რე ბას. 
უახ ლე სი ქარ თუ ლი კი ნო დან მე 
გან სა კუთ რე ბულ ყუ რადღე ბას მი ვა ნი
ჭებ დი ფილმს „მე ვარ ბე სო“. რე ჟი სო რი 
სა დად, ზედ მე ტი პა თე ტი კის გა რე შე, 
აჩ ვე ნებს მო ზარ დე ბის ის ტო რი ას, ისე, 
რო გორც ამას ვერც ლი ტე რა ტუ რა, პო
ე ზია და მხატ ვ რო ბა ვერ გად მოს ცემ და. 
ფილ მის ყუ რე ბი სას, აღ მო ა ჩენ სცე ნებს, 
სა დაც დარ წ მუნ დე ბი, რომ მხო ლოდ კა
მე რას შე უძ ლია ასე ზუს ტად გა გიღ ვი ძოს 
რე მი ნის ცენ ცი ე ბი წარ სულ ზე, თუნ დაც 
90იანი წლე ბის ბავ შ ვო ბის ის ტო რი ებ ზე, 
მხო ლოდ მას ძა ლუძს, გა ნა ხოს და გა
გახ სე ნოს ასე თი ცეცხ ლი დღე ვან დე ლი 
ქა ლა ქის გა რე უ ბან ში, დან გ რე ულ შე
ნო ბას თან, ცნო ბი ე რე ბა ში აღ გიდ გი ნოს 

ბა ნა ო ბა წუმ პი ან კა ნა ო ში და მეხ სი ე რე
ბის ზე და პირ ზე ამოგ ვი ტივ ტი ვოს ჩვე ნი 
ცხოვ რე ბის პრი მი ტი უ ლი მე ლო დი ე ბი 
და გარ თო ბა ამ უხა რის ხო მუ სი კა ლუ რი 
ჩა ნა წე რე ბით. 

 ყვე ლა ზე მე ტად, ჰო რი ზონ ტა ლუ რი 
კა მე რა გვჭირ დე ბა დღეს სა ქარ თ ვე ლო
ში. ქვე ყა ნა ში, სა დაც მა მარ დაშ ვი ლი 
ალ თუ ზერს წერ და, რომ „ყველაფერი 
შიშ ვე ლი ა, სა ხე ზეა და აშ კა რა ა, სა ჭი
როა მხო ლოდ მახ ვი ლი თვა ლი და ყუ
რი.“ ჰო რი ზონ ტა ლურ კა მე რას შე უძ ლია 
იაროს ჩვენს ირ გ ვ ლივ, უნი ვერ სი ტეტ ში, 
სამ სა ხურ ში, ქუ ჩა ში, ოჯახ ში და არ ეძე
ბოს გა დამ რ ჩე ნე ლი გმი რე ბი ზე ცა სა და 
მა ღალ პო ლი ტი კურ ინ ს ტან ცი ებ ში და 
წარ სუ ლის დი დე ბა საც არ ქა და გებ დეს. 
კი ნო ში ასა ხულ მთა ვარ გმი რებს კი 
შე უძ ლი ათ მიგ ვახ ვედ რონ, რომ გმი რია 
ისიც, ვინც აანა ლი ზებს აწ მ ყოს. რო
გორც ეს ფრან გულ მა ახალ მა ტალ ღამ 
გა ა კე თა. 60იანი წლე ბის ახალ გაზ რ და 
რე ჟი სო რებ მა კა მე რა გა რეთ გა ი ტა
ნეს, შორს პა ვი ლი ო ნე ბი დან, და ამით 

უსას რუ ლო ბი უ როკ რა ტი ას, ვა და გა სულ 
ბურ ჟუ ა ზი ა სა და პო ლი ტი კურ პრო პა გან
დას თა ვი და აღ წი ეს. მათ არ და უ ჯე რეს 
ქი ლიკს და კრი ტი კას, თით ქოს მათ 
ფილ მებს ხალ ხი ვე რას დ როს გა ი გებ და, 
მა თი „ქაოტურობისა და უსი უ ჟე ტო ბის 
გა მო.“ პი რი ქით, მათ და ამ ტ კი ცეს, რომ 
ეს კი ნო სწო რედ იმი ტომ ჩან და ასე თი, 
რომ თა ვად ცხოვ რე ბა იყო უსი უ ჟე ტო 
და ბა ნა ლუ რი, ყალბ და მოჩ ვე ნე ბით 
დე მოკ რა ტი ა ში. 
 კი ნო სინ თე ზუ რი ხე ლოვ ნე ბაა და ვერ 
იტყ ვი, რა არის მთა ვა რი მი სი კე თე ბი სას 
– თვა ლი, ყუ რი, ხე ლი თუ გუ ლი; მაგ რამ 
მა ინც, ალ ბათ ყვე ლა ზე მთვა რი ა, არც 
ერ თი მათ გა ნი არ იქ ცეს მე ქა ნი კურ 
ორ გა ნოდ, იმ კა მე რად, პი რან ჯე ლოს 
რო მა ნის გმი რი რომ უსი ცოცხ ლოდ და 
უსურ ვი ლოდ ატ რი ა ლებს, თით ქოს რა
ღაც ძა ლა ეუბ ნე ბა და უბ რ ძა ნებს, რომ 
მი სი საქ მე და ბა დე ბი დან სიკ ვ დი ლამ დე 
ტრი ა ლი ა, და სხვა არა ფე რი.

> >  გ ი  ო რ  გ ი  გ ა  ბ ე  ლ ი ა
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თა ვის ერ თ ერთ პუბ ლი კა ცი ა ში: „კინო 
ხალ ხის ხელთ: კრის მარ კე რი, მედ
ვედ კი ნის ჯგუ ფი და რე ვო ლუ ცი უ რი 
კი ნოს შე საძ ლებ ლო ბე ბი“, ჰარ ვარ დის 
უნი ვერ სი ტე ტის პრო ფე სო რი, ტრე ვორ 
სტარ კი დაწ ვ რი ლე ბით და საკ მა ოდ 
შთამ ბეჭ და ვად მი მო ი ხი ლავს კი ნოს 
ის ტო რი ა ში არ სე ბულ „გადახვევებს“, 
უფ რო სწო რად კი – დე ვი ა ცი ას კი ნო ში, 
რო მე ლიც კი ნოს რე ვო ლუ ცი უ რი გან ვი
თა რე ბის სრუ ლი ად ახალ და გან სა
კუთ რე ბულ შე საძ ლებ ლო ბებს იძ ლე
ო და. სა უ ბა რია არა ცალ სა ხად კი ნოს 

ახ ლე ბუ რი გან ვი თა რე ბის შე საძ ლებ
ლო ბა ზე, არა მედ იმ სი ტუ ა ცი ა ზე, სა დაც 
კი ნო გა მო დი ო და თა ვი სი თვით კ მა რი 
არ სე ბო ბი დან და მთელ სო ცი ა ლურ 
ველ ში გან სა ხორ ცი ე ლე ბე ლი ცვლი ლე
ბე ბი სათ ვის ქმნი და ას პა რეზს, რამ დე ნა
დაც დგე ბო და სა ერ თო, რე ვო ლუ ცი ურ 
სამ სა ხურ ში. ის ტო რი უ ლო ბის მთე ლი ის 
დი ა ლექ ტი კუ რო ბა, რო მე ლიც თა ვის თა
ვად მო ი ცავს რო გორც კი ნოს ის ტო რი ის 
ჰო მო გე ნუ რო ბას, ასე ვე ადა მი ან თა იმ 
ვიწ რო ის ტო რი ულ კა ტე გო რი ას, რო მე
ლიც ფლობ და და ავი თა რებ და კი ნოს, 

კინო ხალ ხის ხელთ
ჩა ნა წე რე ბი თვით მარ თუ ლი კი ნოს შე სა ხებ 
ტრე ვორ სტარ კის მი ხედ ვით

ყო ველ თ ვის გა მოჩ ნ დე ბა ხალ ხი, ხე

ლოვ ნე ბის ექ ს პერ ტე ბი და სხვა ნი, ვინც 

იტყ ვი ან, – „ჩვეულებრივ ხალხს ეს არ 

ეს მის!“ მაგ რამ ხალ ხი მათ მა შინ ვე გა

წევს გვერ დით და პირ და პირ ხე ლოვ

ნე ბას თან და ი ჭერს საქ მეს.

ბერ ტოლდ ბრეხ ტი
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და ასე ვე, თუ ჩვენ გავ ყ ვე ბით სტარკს, 
„კულტურას, რო გორც „კაპიტალიზმის 
სამ სა ხურ ში მდგარ შემ რი გებ ლურ ძა
ლას“, იც ვ ლი და მხა რეს და გა და დი ო და 
მათ ხელ ში ან მათ ინ ტე რე სებ ში, ვინც ამ 
კა ტე გო რი ე ბი დან, თა ვის მხრივ, ის ტო
რი უ ლად ვეა გა რიცხუ ლი: რე ვო ლუ ცი უ
რი კლა სის – პრო ლე ტა რი ა ტის ხელ ში.
2007 წლის 3 მა ისს ნი კო ლა სარ კო ზი 
ფრანგ მო სახ ლე ო ბას დაჰ პირ და, რომ 
არ ჩევ ნებ ში მი სი გა მარ ჯ ვე ბის შემ თხ
ვე ვა ში, ბო ლოს მო უ ღებ და 1968 წლის 
მა ი სის მემ კ ვიდ რე ო ბას. ბე ზან სონ ში 
ჩა სუ ლი სარ კო ზი ამ ტ კი ცებ და, რომ 
68 წლის მა ი სის მემ კ ვიდ რე ო ბა იყო 
უფ რო მე ტად კულ ტუ რუ ლი მოვ ლე ნა 
და მო ი ცავ და ყო ველ გ ვა რი სა ხის რე
ლა ტი ვიზმს, ავ ტო რი ტე ტე ბის უარ ყო
ფას, სტან დარ ტე ბის გა უ ა რე სე ბა სა და 
უკულ ტუ რო ბას, ისე, რომ სა ერ თოდ 
არ უხ სე ნე ბია 68 წლის მოვ ლე ნე ბის 
მთა ვა რი მა ხა სი ა თე ბე ლი – პო ლი ტი კუ
რი და სო ცი ა ლუ რი კა ტაკ ლიზ მე ბი. ის, 
რომ მო მა ვალ მა პრე ზი დენ ტ მა თა ვი სი, 
ში ნა არ სით უაღ რე სად პო ლი ტი კუ რი, 
მუ ქა რა 60იანი წლე ბის საფ რან გე თის 
მემ კ ვიდ რე ო ბის მი მართ ყვე ლა ზე არა
პო ლი ტი კუ რად გა ავ რ ცე ლა, და თა ნაც 
ბე ზან სონ ში, სტრა ტე გი უ ლი მნიშ ვ ნე ლო
ბე ბით დატ ვირ თულ სიმ ბო ლურ ჟესტს 
წარ მო ად გენ და. სწო რედ ბე ზან სო ნია 
ის ად გი ლი, რო მე ლიც ერ თ გ ვა რი 
სიმ ბო ლოა რო გორც 68 წლის მა ი სის 
მოძ რა ო ბე ბის უშუ ა ლო პრე ის ტო რი ის 

(გაფიცვებითა და ქარ ხ ნე ბის ოკუ პა
ცი ით), ისე 68 წლის მა ი სის შემ დ გო მი 
მოვ ლე ნე ბის: თვით მ მარ თ ვე ლო ბე ბის 
ექ ს პე რი მენ ტე ბით, მუ შა თა მარ თ ვა გამ
გე ო ბე ბი სა და ავ ტო ნო მი უ რი კო ო პე რა
ტი ვე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბით.
ნი კო ლა სარ კო ზის სა უ კე თე სო პა
სუხს სცემს „მედვენკინ ჯგუ ფი“ – მე ო რე 
მსოფ ლიო ომის შემ დ გომ, „ქვემოდან 
წა მო სუ ლი კულ ტუ რის“ ერ თ ერ თი 
სა უ კე თე სო წარ მო მად გე ნე ლი. 1967
1971 წლებ ში, რო დი ა ცე ტას ტექ ს ტი
ლის ფაბ რი კის მუ შებ მა, ყო ველ გ ვა რი 
კი ნე მა ტოგ რა ფი უ ლი გა მოც დი ლე ბი სა 
და ცოდ ნის გა რე შე, შექ მ ნეს უაღ რე სად 
მრა ვალ ფე რო ვა ნი ფილ მე ბი, რომ ლე
ბიც ასახ ვ და „ინტელექტუალური გან ს
ჯი სა და მუ შა თა ბრძო ლის“ გა ერ თი ა ნე
ბას“, – წერს სტარ კი. ამ ჯგუფ მა თა ვი სი 
შექ მ ნის ის ტო რი ი თა და მოღ ვა წე ო ბით, 
სარ კო ზი სე ულ „კულტურა მო ვაქ ცი ოთ 
კა პი ტა ლიზ მ ში“ს ჯერ კი დევ 60იან 
წლებ ში და უ პი რის პი რა კულ ტუ რის დე
მოკ რა ტი ზა ცი ის კონ ცეფ ცი ა, რო მე ლიც 
გუ ლის ხ მობ და იმ პო ლი ტი კურ ბზა
რებ თან წი ნა აღ მ დე გო ბას, რაც მთელ 
სიგ რ ძე ზე გას დევს რეპ რე ზენ ტი რე ბის 
სფე როს. 1967 წლის 25 თე ბერ ვალს 
ბე ზან სონ ში სა მი ათას მა მუ შამ და ი კა ვა 
„როდიაცეტას ტექ ს ტი ლის ფაბ რი კა“, 
რო მე ლიც იმ ხა ნად ერ თ ერთ ყვე ლა
ზე მსხვილ კომ პა ნი ას ეკუთ ვ ნო და და 
გა მო აცხა და გა ფიც ვა, რო მე ლიც თვე ზე 
მეტ ხანს გაგ რ ძელ და. საფ რან გეთ ში ეს 

გახ ლ დათ ფაბ რი კის ოკუ პა ცი ის პირ
ვე ლი შემ თხ ვე ვა 1936 წლის შემ დეგ. 
რო დი ა ცე ტას ქარ ხ ნის მუ შა თა გა ფიც ვის 
გან სა კუთ რე ბუ ლო ბა სწო რედ იმა ში 
მდგო მა რე ობ და, რომ ისი ნი ითხოვ დ ნენ 
არამ ხო ლოდ სა მუ შაო დრო ის შემ ცი
რე ბას, ან ხელ ფა სე ბის ზრდას, არა მედ 
მათ ერ თ ერთ მთა ვარ მოთხოვ ნას წარ
მო ად გენ და კულ ტუ რას თან წვდო მა – ეს 
იყო არა უტო პი უ რი სლო გა ნი, არა მედ 
ექ ს პ ლუ ა ტა ცი ის სა ერ თო კონ ტექ ს ტ ში, 
მთლი ან ტო ტა ლო ბა ში და ნახ ვა მუ შე ბის 
მხრი დან, რო გორც პრაგ მა ტუ ლი, პო
ლი ტი კუ რი პრე ტენ ზი ა. ისი ნი ამ ტ კი
ცებ დ ნენ, რომ კულ ტუ რა იყო კლა სობ
რი ვი იერარ ქი ის შე მა ნარ ჩუ ნე ბე ლი, 
საკ მა ოდ მყა რი მე ქა ნიზ მი, სა ი და ნაც 
მუ შე ბი გა რი ყულ ნი არი ან. ცხა დი ა, ასეთ 
მოთხოვ ნა ზე ადეკ ვა ტურ რე ა გი რე ბას 
ვერ მო ახ დენ და ვერც ერ თი ქარ ხ ნის 
დი რექ ტო რი და ეს ცალ სა ხად პო ლი
ტი კუ რი მოთხოვ ნა კარ გად ეხ მი ა ნე ბა 
60იანი წლე ბის ზო გად ამინდს. სტარ კი 
წერს: „რო დი ა ცე ტას ტექ ს ტი ლის ქარ ხ
ნის მუ შე ბი ეჭ ვ ქ ვეშ აყე ნებ დ ნენ კულ ტუ
რის კონ ცეფ ცი ას ზო გა დად, რო გორც 
ბურ ჟუ ა ზი უ ლი სა ზო გა დო ე ბის გან ცალ
კე ვე ბულ კა ტე გო რი ას, რო მე ლიც, მა თი 
აზ რით, დაც ლი ლი იყო ნა ყო ფი ე რი 
არ სე ბო ბის მი ზეზ  შე დე გობ რი ვი რა ცი ო
ნა ლო ბი სა გან“.
სწო რედ მა შინ, რო ცა უფ რო და უფ რო 
ძლი ერ დე ბო და თვით რეფ ლექ სუ რო
ბა, კო ლექ ტი უ რო ბა, კლა სობ რი ვი 
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ცნო ბი ე რე ბა, რო ცა მუ შე ბი ითხოვ დ ნენ 
კულ ტუ რას თან ხელ მი საწ ვ დო მო ბას და 
იმ დ რო ინ დე ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის დე
ვი ზიც ნელ  ნე ლა ხდე ბო და „კულტურის 
ხალ ხამ დე მი ტა ნა და ხალ ხის მიყ
ვა ნა კულ ტუ რამ დე“ – რო დი ა ცე ტა ში 
შე მო ა ბი ჯა კრის მარ კერ მა. ის ჩა დის 
რო დი ა ცე ტას ტექ ს ტი ლის ქარ ხა ნა ში 
ხმის რე ჟი სორ თან, ფო ტოგ რაფ თან და 
ოპე რა ტორ თან ერ თად, მას ეხ მა რე ბა 
ად გი ლობ რი ვი კულ ტუ რუ ლი ცენ ტ რი 
და იწყებს მუ შებ თან ერ თად მუ შა ო
ბას. ეს ის პე რი ო დი ა, რო ცა ქარ ხა ნა 
ოკუ პი რე ბუ ლია და სა მუ შაო სივ რ ცე ე ბი 
გა დაქ ცე უ ლია ბიბ ლი ო თე კე ბად. მუ შე ბი 
კითხუ ლო ბენ მარ ქ სის ტულ ლი ტე რა
ტუ რას, აქვთ წვდო მა ბრეხ ტის პი ე სებ
ზე, კითხუ ლო ბენ წე რი ლებს პი კა სოს 
ნა მუ შევ რებ ზე, რე გუ ლა რუ ლად ეწყო ბა 
ფილ მის ჩვე ნე ბე ბი. მარ კე რი და მი სი 
ჯგუ ფი თავ და პირ ვე ლად ამ ზა დე ბენ 
ფილ მ  სი უ ჟეტს მუ შე ბის მო ნა წი ლე ო
ბით, სა დაც ერ თ ერ თი მუ შა ამ ბობს: 
„მათ უნ დათ, რომ ჩვენ დავ რ ჩეთ მუ დამ 
პრო ლე ტა რე ბად, გა ნუ ვი თა რებ ლე
ბად, ვი საც მხო ლოდ მუ შა ო ბა ევა ლე ბა. 
რო გორ უნ და მო ა ხერ ხოს ოთხ ც ვ ლი ა ნი 
რვა სა ა თი ა ნი სა მუ შაო დღის შემ დეგ 
ადა მი ან მა, სა კუ თარ ინ ტე ლექ ტუ ა ლურ 
გან ვი თა რე ბა ზე ზრუნ ვა? ეს ხომ შე უძ ლე
ბე ლი ა“. კულ ტუ რა ში შეღ წე ვა მუ შე ბის
თ ვის პირ და პირ ნიშ ნავ და დუ მი ლის 
გა ნა ჩე ნი სა გან თა ვის დაღ წე ვას. ასე თი 
ერ თი შე ხედ ვით აბ ს ტ რაქ ტუ ლი, სი ნამ

დ ვი ლე ში კი პრაგ მა ტუ ლი მოთხოვ ნით, 
გა ფიც ვა წყალს უყე ნებ და იმ პო ლი ტი კუ
რი წეს რი გის სა ფუძ ვ ლებს, რომ ლე ბიც 
ფი ზი კუ რი და ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი შრო
მის და ნა წი ლე ბას ეფუძ ნე ბო და. 
მარ კე რის ფილ მი ყვე ლამ გა აკ რი
ტი კა – პროფ კავ ში რებ მა, მუ შებ მა, 
თა ვი ჩათ ვა ლეს ექ ს პ ლუ ა ტი რე ბუ ლად. 
მი უ ხე და ვად მარ კე რის გულ წ რ ფე ლი 
სურ ვი ლი სა, ემუ შა ვა მათ თან ერ თად, 
მი ე ცა მათ თ ვის რუ პო რი, მუ შებ მა ეს 
ფილ მი არ სე ბუ ლი სი ტუ ა ცი ის რო მან ტი
კულ ინ ტერ პ რე ტა ცი ად და ი ნა ხეს, სა დაც 
„ქა ლე ბიც კი წარ მოდ გე ნილ ნი არი ან 
რო გორც ცო ლე ბი, და არა რო გორც მუ
შე ბი და აქ ტი ვის ტე ბი“. მი უ ხე და ვად რე
ჟი სო რის სწო რი მო ტი ვა ცი ი სა, მან ვერ 
და აღ წია თა ვი კი ნო ში შე სის ხ ლ ხორ ცე
ბულ ბურ ჟუ ა ზი ულ ფორ მებს. სწო რედ ეს 
კრი ტი კა გახ და სა ფუძ ვე ლი „მედვენკინ 
ჯგუ ფის“ შექ მ ნი სა. მარ კერ მა გა ნაცხა და, 
რომ რაც უნ და და ოს ტა ტე ბუ ლი ყო, მას 
მა ინც შეზღუ დავ და კი ნე მა ტოგ რა ფი უ ლი 
რე ა ლო ბა, ამი ტომ, სა ჭი რო იყო, კა მე
რე ბი თა ვად მუ შე ბის ხელ ში გა და სუ ლი
ყო. ჯგუფ მა და იწყო ქარ ხ ნის ტექ ნი კუ რი 
აღ ჭურ ვი ლო ბით მო მა რა გე ბა და ყვე ლა 
და ინ ტე რე სე ბუ ლი მუ ში სათ ვის კი ნოს გა
და ღე ბის სწავ ლე ბა. სწო რედ ეს მო მენ
ტი ხდე ბა საკ ვან ძო კი ნოს ის ტო რი ულ 
მო ცე მუ ლო ბა ში, რო დე საც ის მთლი
ა ნად შიშ ვ ლ დე ბა მა ნამ დე ლი შე ბო ჭი
ლო ბე ბი სა გან და გა და დის ყვე ლა ზე 
პრი ვი ლე გი რე ბუ ლი დან ყვე ლა ზე ოპ

რე სი რე ბუ ლის ხელ ში. რეპ რე ზენ ტა ცი ის 
ძა ლა უფ ლე ბა აღარ აქვს სხვას, რად გან 
ეს ძა ლა უფ ლე ბა უბ რუნ დე ბა მას, ვინც 
სხვის მი ერ რეპ რე ზენ ტი რე ბუ ლი ა.
მედ ვენ კინ გრუ ფის ერ თ ერ თი პირ ვე
ლი კო ლექ ტი უ რი ფილ მი – „ბრძოლის 
კლა სი“ ფო კუ სი რე ბუ ლია ინ დი ვი დის 
კერ ძო, სუ ბი ექ ტურ ტრან ს ფორ მა ცი ა ზე, 
რო მე ლიც მას კლა სობ რივ აგენ ტად 
აქ ცევს. „ბრძოლის კლა სი“ ცდი ლობს, 
გა ით ვა ლის წი ნოს წი ნა ფილ მის მი მართ 
გა მოთ ქ მუ ლი უმ თავ რე სი და ლე გი ტი მუ
რი შე ნიშ ვ ნე ბი, სა ხელ დობრ: რო მან ტი
კუ ლო ბა, ყო ველ დღი უ რი ბრძო ლი დან 
გან ყე ნე ბუ ლო ბა, და ყვე ლა ზე ნი შან
დობ ლი ვი – რე ვო ლუ ცი ურ მოძ რა ო ბებ
ში ქა ლის რო ლის დაკ ნი ნე ბა. პირ ველ 
სცე ნა ში, ერ თ ერთ კად რ ში გვხვდე ბა 
კე დე ლი, სა დაც მი წე რი ლია ერ თ გ ვა
რი მა ნი ფეს ტი: „კინო არ არის მა გი ა. ის 
ტექ ნი კა და მეც ნი ე რე ბა ა. ტექ ნი კა, რო
მე ლიც წარ მო იშ ვა მეც ნი ე რე ბი დან და 
რო მე ლიც ნე ბა სურ ვი ლის სამ სა ხურ ში 
დგას: იმ ნე ბა სურ ვი ლი სა, რომ მუ შებ მა 
გა ი თა ვი სუფ ლონ თა ვი“. 

> > ა ლ ე ქ  ს ა ნ  დ  რ ა  ა რ ო შ  ვ ი  ლ ი

ტრე ვორ სტარ კის ეს სე „კინო ხალ ხის ხელთ – 
კრის მარ კე რი, მედ ვედ კინ გრუ პი და რე ვო ლუ
ცი უ რი კი ნოს შე საძ ლებ ლო ბე ბი“ ინ გ ლი სუ რი დან 
თარ გ მ ნა ლა შა კა ლან და ძემ.
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ნაწყ ვე ტე ბი კორ ნე ლია კლა უ სის ლექ

ცი ი დან, გერ მა ნი ის მი ნუ ცი პა ლუ რი და 

კულ ტუ რუ ლი კი ნო თე ატ რე ბის ასო ცი ა

ცი ა / 30.5.2013 

მუ ნი ცი პა ლუ რი და კულ ტუ რუ ლი კი
ნო თე ატ რე ბის მარ თ ვა ად ვი ლი საქ მე 
რო დი ა. არა კო მერ ცი უ ლი კი ნო თე ატ რე
ბი მხარს გა მომ წ ვევ, მძი მე და არა მე
ინ ს ტ რი მულ კი ნოს უჭე რენ; საზღ ვარ
გა რე თის ისეთ ფილ მებს აჩ ვე ნე ბენ, 
რომ ლე ბიც ჩვენ გან გან ს ხ ვა ვე ბულ კულ
ტუ რულ კო დებს ატა რე ბენ. მოკ ლედ 
რომ ვთქვათ, ამ კი ნო თე ატ რე ბის ორი
ენ ტი რი იმ გ ვა რი პროგ რა მა ა, რო მე ლიც 
მა ყუ რებ ლის ჩარ თუ ლო ბას მო ითხოვს; 
უბ რა ლოდ პოპ კორ ნ ზე მი სა ყო ლე ბე
ლი ფილ მე ბი კი არა, არა მედ, ისე თე ბი, 
ყელ ში ბურ თად რომ გა გეჩხი რე ბა – და, 
რო გორც წე სი, ფილ მის დას რუ ლე ბის 
შემ დე გაც დიდ ხანს დაგ რ ჩე ბა. 
კი ნოს ამ დარ გ ში შრო მა ორ მ ხ რივ ძა
ლის ხ მე ვას მო ითხოვს – რო გორც მა ყუ
რებ ლე ბის, ისე თე ატ რის ხელ მ ძღ ვა ნე
ლო ბის მხრი დან. „შრომა“ აქ ამ სიტყ ვის 
ყვე ლა ზე კე თილ შო ბი ლი მნიშ ვ ნე ლო
ბი თაა გა მო ყე ნე ბუ ლი და გუ ლის ხ მობს 
ჩარ თუ ლო ბის აქტს, გულ წ რ ფე ლო ბას, 
ფილ მის ინ ტენ სი ვო ბა ში სრუ ლი ად 
ჩაფ ლუ ლო ბას. მა ყუ რებ ლის მხრი დან, 
შრო მა სე ან ს ზე და საშ ვე ბი ბი ლე თის 
სა ფა სუ რის გა დახ და ში გა მო ი ხა ტე ბა; 
ბი ლე თი სა, რო მე ლიც სა ნაც ვ ლოდ არა
ორ დი ნა ლურ სა ღა მოს ჰპირ დე ბა უჩ ვე
უ ლო ფილ მით – ისე თით, რო მელ საც, 

სა ვა რა უ დოდ, ქა ლა ქის სხვა ად გი ლას 
ვერ ნა ხავს, რო მელ საც ყვე ლა გა მო ცე
მა არ მი მო ი ხი ლავს, და რო მელ ზეც მის 
გარ შე მო ყვე ლა ნაც ნობმე გო ბა რი არ 
ლა პა რა კობს. ერ თი მხრივ, მა ყუ რე ბე
ლი შე დის უცხო ტე რი ტო რი ა ზე, მე ო რე 
მხრივ კი, გარ კ ვე უ ლი ნდო ბა უკ ვე არ სე
ბობს მა სა და „მის“ კი ნო თე ატრს შო რის, 
სა დაც მა ყუ რე ბელ მა იცის, რომ მის 
მო ლო დი ნებს არ უღა ლა ტე ბენ. ასე თი 
ნდო ბის გა ჩე ნას და გან ვი თა რე ბას დრო 
სჭირ დე ბა – და, აი, სწო რედ აქ შე მო დის 
სცე ნა ზე კი ნო თე ატ რის ხელ მ ძღ ვა ნე ლი, 
რო მე ლიც ვალ დე ბუ ლი ა, შე ად გი ნოს 
და კუ რი რე ბა გა უ წი ოს საზ რი ან და სა ინ
ტე რე სო პროგ რა მას. 
პირ ვე ლი მუ ნი ცი პა ლუ რი კი ნო თე ატ
რე ბი 1970იან წლებ ში გაჩ ნ და.
ეგ რეთ წო დე ბუ ლი Frankfurter Urteil 
ანუ „ფრანკფურტის სამ ს ჯავ რო“, მუ ნი
ცი პა ლუ რი კი ნო თე ატ რე ბის და ბა დე ბის 
მოწ მო ბად იქ ცა. 1972 წლის 28 იან ვარს 
სა მარ თ ლი ა ნად ცნეს ისე თი კი ნო თე
ატ რე ბის და არ სე ბის იდე ა, რო მე ლიც 
კო მერ ცი ულ წარ მო ე ბად კი არა, კულ
ტუ რულ ინ ს ტი ტუ ცი ად ჩა მო ყა ლიბ დე
ბო და, თე ატ რებ თან, ბიბ ლი ო თე კებ თან 
და მუ ზე უ მებ თან ერ თად. 
ასე და იწყო კულ ტუ რუ ლი კი ნო მოძ
რა ო ბა. მაგ რამ მათ იაფ ბი ლე თებ სა და 
სუბ სი დი რე ბა ში კო მერ ცი ულ მა კი ნო თე
ატ რებ მა პირ ველ რიგ ში კონ კუ რენ ცია 
და ი ნა ხეს. ეს მტრუ ლი გა რე მო გარ კ
ვე ულ ხანს შე ნარ ჩუნ და და დღე საც კი, შე
ჯიბ რე ბი თო ბის გან წყო ბა არ გამ ქ რა ლა; 

ეს ჩანს მა გა ლი თად მა შინ, რო დე საც 
დის ტ რი ბუ ტო რი მუ ნი ცი პა ლურ კი ნო თე
ატრს ფილმს იმი ტომ არ აძ ლევს, რომ 
მას ზე აღ მას რუ ლე ბელ უფ ლე ბებს ად გი
ლობ რი ვი არ ქი ვი ან არ ტ ჰა უს კი ნო თე
ატ რი ფლობს. მუ ნი ცი პა ლუ რი თე ატ რი 
მხო ლოდ მა შინ ღა იღებს ჩვე ნე ბის უფ
ლე ბას, რო დე საც ფილ მი კო მერ ცი უ ლი 
მოხ მა რე ბის თ ვის გა მო სა დე გი აღა რა ა, 
რაც, რო გორც წე სი, მი ნი მუმ ნა ხე ვა რი 
წლის შემ დეგ ხდე ბა. თუმ ცა ღა, საზღ ვ რე
ბი დღეს კი დევ უფ რო გა ურ კ ვე ვე ლი ა.
ამ ჟა მად, და ახ ლო ე ბით 170მდე მუ
ნი ცი პა ლუ რი კი ნო თე ატ რი და კულ
ტუ რუ ლი კი ნო ინ ს ტი ტუ ტი არ სე ბობს, 
რო მელ თა უმ რავ ლე სო ბა ჩვე ნი ასო
ცი ა ცი ის წევ რი ა, რო მე ლიც 1975 წელს 
და არ ს და და დღემ დე მთა ვა რი ოფი სი 
ფრან კ ფურ ტ ში აქვს. 
ბევრ ქა ლაქ სა და თემ ში პირ ვე ლი 
მუ ნი ცი პა ლუ რი კი ნო თე ატ რე ბი იმ გ
ვარ პი რო ბებ ში და არ ს და, რო ცა მათ 
მკვეთ რად სა გან მა ნათ ლებ ლო მი სია 
ჰქონ დათ. თა ვი დან ბევრ მათ განს სა კუ
თა რი შე ნო ბაც კი არ ჰქონ და და გა და
კე თე ბულ სარ და ფებ სა და სხვა დას ხ ვა 
და წე სე ბუ ლე ბა ში დრო ე ბი თი მდგმუ რო
ბით იწყებ დ ნენ. 70იანებ ში, მხო ლოდ 
16 მმი ა ნი პრო ექ ტო რი გჭირ დე ბო და, 
რომ კი ნო თე ატ რი გა გეხ ს ნა. კი ნო ფა ნა
ტი კო სე ბის თ ვის მთა ვა რი ენ თუ ზი აზ მი 
იყო. ჩვე ნე ბებს პო ლი ტი კუ რი დის კუ სი
ე ბი მოჰ ყ ვე ბო და ხოლ მე ალექ სან დ რ 
კლუ გის, გლა უ ბერ რო შას და ჟან  ლუკ 
გო და რის და სხვა თა ფილ მე ბის გარ

შე თან ხ მე ბა გო და რი სე უ ლი 
მნიშ ვ ნე ლო ბით: სიყ ვა რუ ლი – შრო მა – კი ნო

ყვე ლა ქა ლაქ ში მუ ნი ცი პა ლუ რი და კულ ტუ რუ ლი 

კი ნო თე ატ რე ბის და ა არ სე ბის აუცი ლებ ლო ბის შე სა ხებ 
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შე მო, ისე ვე რო გორც დო კუ მენ ტურ და 
სრულ მეტ რა ჟი ან, ექ ს პე რი მენ ტულ და 
მოკ ლე მეტ რა ჟი ან ფილ მებს. რე ჟი სო
რებს ჩვე ნე ბებ ზე იწ ვევ დ ნენ და კი ნო ეს
თე ტე ბი დე ბა ტობ დ ნენ ისეთ თე მებ ზე, 
თუ რო გორ უნ და მი ე ცათ მა ყუ რებ
ლით ვის აზ რის გა მოთ ქ მის სა შუ ა ლე ბა, 
ან იყო თუ არა კი ნო და რე ვო ლუ ცია 
არ სით ერ თი და იგი ვე. 
კი ნო თე ატ რე ბი იბ რ ძოდ ნენ და იმარ
ჯ ვებ დ ნენ ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ
ლე ბის გან ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რის 
მო პო ვე ბა ში. ახ ლა, ისე ვე რო გორც 
მა შინ, ეს თან ხა ყვე ლას თ ვის სხვა დას ხ
ვა ა: ზო გი ერ თი კი ნო თე ატ რი მხო ლოდ 
3000 ევ როს იღებს წე ლი წად ში, და შე
სა ბა მი სად, თვე ში მხო ლოდ ერ თი ო რი 
ჩვე ნე ბის მოწყო ბას თუ ახერ ხებს, მა შინ 
რო ცა სხვებს თვე ში მი ლი ო ნამ დე და ფი
ნან სე ბა აქვთ. კი ნო ლან დ შაფ ტი მე ტად 
მრა ვალ ფე რო ვა ნი ა: ყო ველ კი ნო თე
ატრს სა კუ თა რი ის ტო რია და სტრუქ ტუ
რა აქვს, და ამ დე ნად ბევ რი სა კითხის 
გან ზო გა დე ბა ყვე ლა ზე შე უძ ლე ბე ლი ა. 
მი უ ხე და ვად ამი სა, კი ნო თე ატ რე ბის 
რამ დე ნი მე ტი პის გა მო ყო ფა შე იძ ლე ბა:
მუ ნი ცი პა ლუ რად (ადგილობრივი 
თვით მ მარ თ ვე ლო ბის მი ერ) და ფი ნან
სე ბუ ლი კი ნო თე ატ რე ბი, ყო ველ დღი უ
რი პროგ რა მით;
კი ნო თე ატ რე ბი მუ ნი ცი პა ლუ რი ან 
გერ მა ნი ის ფე დე რა ლუ რი კულ ტუ რი სა 
და მე დი ის სა კითხე ბის სა მი ნის ტ როს 
სპონ სო რო ბით;
კი ნო თე ატ რე ბი უნი ვერ სი ტე ტებ ში, 
რომ ლე ბიც ჩვე ნე ბებს მხო ლოდ სე მეს
ტ რის პე რი ოდ ში აწყო ბენ.

და კულ ტუ რუ ლი კი ნოინი ცი ა ტი ვე ბი, 
რომ ლე ბიც ორ გა ნი ზე ბას უწე ვენ გას
ვ ლით ჩვე ნე ბებს სხვა, უკ ვე არ სე ბულ 
კი ნო თე ატ რებ ში.
კი ნო თე ატ რე ბის ნა წილს სა კუ თა
რი ფილ მე ბის კო ლექ ცი აც აქვს, რაც 
მე ტად მო სა ხერ ხე ბე ლია ფილ მე ბის 
ერ თ მა ნეთ ში გა საც ვ ლე ლად. ამ გ ვა
რად, მათ იშ ვი ათ ეგ ზემ პ ლა რებ ზეც 
მე ტად მი უწ ვ დე ბათ ხე ლი. ზო გი ერ თ მა, 
კი, დღი სათ ვის უკ ვე საკ მა ოდ ძვირ ფა
სი კი ნო არ ქი ვის შექ მ ნაც შეძ ლო.
ბევ რ მა კი ნო თე ატ რ მა ან კი ნო ფეს ტი
ვა ლე ბის სა მას პინ ძ ლო ად გი ლის ფუნ
ქ ცია შე ი თავ სა, ან თა ვად ვე მო ა ხერ ხა 
სა კუ თა რი კი ნო ფეს ტი ვა ლის წა მოწყე ბა. 
ესეც მე ტად ხელ საყ რე ლია მათ თ ვის, 
რამ დე ნა დაც, რო გორც წე სი, ფეს ტი
ვა ლე ბი პრე სის დიდ ყუ რადღე ბა საც 
იპყ რობს და, ზო გა დად, თე ატ რე ბის 
ცნო ბა დო ბაც ზრდის. ამის სა უ კე თე სო 
მა გა ლი თი ბერ ლინ ში არ სე ბუ ლი კი ნო
თე ატ რი „არსენალია“, რომ ლის გა ნაც 
დღეს უკ ვე გა ნუ ყო ფე ლია „ახალი კი ნოს 
სა ერ თა შო რი სო ფო რუ მი“ – ბერ ლი ნა
ლეს ერთერ თი ოფი ცი ა ლუ რი სექ ცი ა. 
ამას თა ნა ვე, ფეს ტი ვა ლის სა შუ ა ლე ბით, 
„არსენალი“ ახალ ფილ მებ საც მო ი პო
ვებს, რო მელ საც სა კუ თარ სა დის ტ რი
ბუ ციო სა ა გენ ტოს გა დას ცემს (Arsenal 
Distribution) და შემ დეგ სხვა კი ნო თე ატ
რებს მი ა ქი რა ვებს ხოლ მე. 
პირ ვე ლად ფი ნან სურ დახ მა რე ბას თან 
ერ თად, ყვე ლა კი ნო თე ატ რი პრო ექ
ტულ და ფი ნან სე ბა ზე ცაა და მო კი დე ბუ
ლი. სხვაგ ვა რად, რო დე საც ისი ნი სპე ცი
ა ლუ რი ფილ მე ბის სე რი ის ჩვე ნე ბას 

აწყო ბენ, ფონ დებ სა თუ კი ნო სუბ სი დი
რე ბის კო მი ტე ტებს და მა ტე ბი თი ფი ნან
სუ რი მხარ და ჭე რის თ ვის მი მარ თა ვენ, 
რაც ღო ნის ძი ე ბის უკეთ გა სა ჯა რო ვე ბის
თ ვის, მოწ ვე უ ლი რე ჟი სო რი ე ბის სა მოგ
ზა უ რო ხარ ჯე ბის ასა ნაზღა უ რებ ლად, 
ან უცხო ე თი დან ძვი რი ეგ ზემ პ ლა რე ბის 
ჩა მო სა ტა ნა დაა საჭ რო.
პროგ რა მის შედ გე ნის სა მუ შა ოს 
უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი ას პექ ტია სხვა დას
ხ ვა ინ ს ტი ტუტ თან თა ნამ შ რომ ლო ბა, 
მა გა ლი თად – უცხო ე თის სა ელ ჩო ე ბი სა 
და საბ ჭო ე ბის კულ ტუ რულ დე პარ ტა
მენ ტებ თან, იმის თ ვის, რომ საზღვა რ
გა რე თი დან ეგ ზემ პ ლა რე ბის ჩა მო ტა ნა 
ხელ მი საწ ვ დო მი იყოს. ამ გ ვა რად ვე, 
რო დე საც სპე ცი ა ლუ რი პროგ რა მა გარ
კ ვე ულ სა მიზ ნე ჯგუფ ზეა ორი ენ ტი რე
ბუ ლი, თა მაშ ში ისე თი ად გი ლობ რი ვი 
ინ ს ტი ტუ ტე ბის ჩარ თ ვა, რო გო რი ცაა ებ
რა უ ლი თე მი, თურ ქუ ლი ასო ცი ა ცი ე ბი, 
გა ლე რე ე ბი, მუ ზე უ მე ბი და სხვა მსგავ სი 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, შე იძ ლე ბა უმ ნიშ ვ ნე
ლო ვა ნე სი დახ მა რე ბა აღ მოჩ ნ დეს.
ამ დრო ის თ ვის, დარ გი მნიშ ვე ლო
ვა ნი გარ დაქ მ ნის წი ნა შე ა. 16 და 35 მმ 
(ანალოგი) პრო ექ ცი რე ბის ტექ ნო ლო გი
ას ციფ რუ ლი პრო ექ ცი რე ბა ცვლის. მიმ
დი ნა რე ობს ხან გ რ ძ ლი ვი ში და ინ დუს
ტ რი უ ლი დე ბა ტე ბი იმა ზე, თუ რო გორ 
შე იძ ლე ბა ეს გარ და მა ვა ლი პრო ცე სი 
მთელ მა კი ნო სექ ტორ მა გა და ი ნა წი ლოს 
– ანუ, დის ტ რი ბუ ტო რებ მა, პრო დუ სე რებ
მა და კი ნოს თან და კავ ში რე ბულ მა ორ
გა ნი ზა ცი ებ მა – ისე, რომ კი ნო თე ატ რებს 
მარ ტო არ მო უხ დეთ მთე ლი ფი ნან სუ რი 
ტვირ თის მხრე ბით ზიდ ვა.

კი ნოს ამ დარ გ ში შრო მა ორ მ ხ რივ ძა ლის ხ მე ვას 
მო ითხოვს – რო გორც მა ყუ რებ ლე ბის, 
ისე თე ატ რის ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბის მხრი დან
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მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი დე ბა ტი მიმ დი ნა
რე ობს ასე ვე ტექ ნი კუ რი სტან დარ ტე
ბის დად გე ნის შე სა ხებ. ჰო ლი ვუ დის 
გი გან ტუ რი სტუ დი ე ბი ამ ჟა მად (2K) DCI 
ფორ მა ტის დამ კ ვიდ რე ბას ცდი ლო ბენ 
იმ არ გუ მენ ტით, რომ ეს სტან დარ ტი 
„ეგზემპლარდა ცუ ლი ა“ და უზ რუნ ველ
ყოფს ისეთ გა ფარ თო ე ბას, რო მე ლიც, 
სულ მცი რე, ისე თი ვე კარ გი ა, რო გორც 
35მმ პრო ექ ცი რე ბი სას. ბევ რი კი ნო
თე ატ რი ამ ცვლი ლე ბას, დი დი ხა ნი ა, 
უპი რის პირ დე ბა, უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა 
იმი ტომ, რომ სა ჭი რო აღ ჭურ ვი ლო ბა 
მე ტის მე ტად ძვი რი ა.
ამას გარ და, მსგავ სი ტექ ნი კა საკ მა
ოდ მგრძნო ბი ა რე და მალ ც ვე თა დია 
იგი ვე 35მმ პრო ექ ტორ თან შე და რე
ბით, რო მე ლიც, რო გორც წე სი, 50 
წელ ზე მეტ ხანს მუ შობს (მაშინაც კი, 
რო ცა ნა თუ რა დრო დად რო გა მო საც
ვ ლე ლი ხდე ბა). უფ რო მე ტიც, შე სა ნა
ხი ხარ ჯე ბიც გა ცი ლე ბით ძვი რია და 
პრო ექ ცი ე ბის კა ბი ნაც სპე ცი ფი კუ რი პი
რო ბე ბის დაც ვას მო ითხოვს – ეს კი ის 
ხარ ჯია, რომ ლის ანაზღა უ რე ბა თა ვად 
კი ნო თე ატრს უწევს. ზოგ შემ თხ ვე ვა ში, 
ტექ ნი კის მო ცუ ლო ბა იმ დე ნად დი დი ა, 
რომ სა ჭი რო ხდე ბა საპ რო ექ ციო კა ბი
ნის სრუ ლი ად გა და კე თე ბა. ამა სო ბა ში 
კი, უკ ვე კითხ ვის ნიშ ნის ქვეშ დგე ბა 
თვი თონ 2K სტან დარ ტის სი ცოცხ
ლი სუ ნა რი ა ნო ბაც, 4K რე ზო ლუ ცი ის 
გან ვი თა რე ბის ფონ ზე. შე დე გად, ბევ რი 
კი ნო თე ატ რის ხელ მ ძღ ვა ნე ლი ში შობს, 
რომ ამ გ ვა რი ინერ ცი ით სვლამ, შე საძ
ლო ა, ყო ველ რამ დე ნი მე წე ლი წად ში 
სრუ ლი ად ახა ლი სის ტე მა მო ითხო ვოს, 

რაც, ისე გუ ლუხ ვად ვე ღარ და ფი ნან ს
დე ბა, რო გორც აქამ დე.
სა მა გი ე როდ, ამ პრო ცე სის გულ მ
ხურ ვა ლე მხარ დამ ჭე რე ბი დის ტ რი ბუ
ტო რე ბი არი ან, რამ დე ნა დაც მათ თ ვის 
ბევ რად ხარ ჯე ფექ ტუ რი ა, და ამ ზა დონ 
DCP, ვიდ რე ძვირ ფა სი 35მმ ეგ ზემ პ
ლა რე ბი. ამის გა მო ა, რომ ზე წო ლის 
მიზ ნით, ბევ რი დის ტ რი ბუ ტო რი აღარც 
ემ სა ხუ რე ბა ისეთ კი ნო თე ატ რებს, რომ
ლებ საც შე სა ბა მი სი ახა ლი აღ ჭურ ვი
ლო ბა არ აქვთ.
გერ მა ნი ის მუ ნი ცი პა ლუ რი და კულ
ტუ რუ ლი კი ნო თე ატ რე ბის ასო ცი ა ცი ამ 
თა ვის წევ რებს მო უ წო და, რომ უარი 
არ თქვან ანა ლოგ ტექ ნი კა ზე და სა
ნაც ვ ლოდ, ჰიბ რი დუ ლი მო დე ლე ბის 
ჩა მო ყა ლი ბე ბა ზე იმუ შა ონ. ამას გარ და, 
შე საძ ლებ ლო ბის ფარ გ ლებ ში შე ი ნარ
ჩუ ნონ აღ ჭურ ვი ლო ბა სხვა ფორ მა
ტე ბის თ ვის, რო გო რი ცაა 16მმ, სუ პერ 
8, Umatic, Betacam SP და სხვა. კი ნოს 
ის ტო რია სავ სეა ფილ მე ბით, რომ ლებ
საც გაქ რო ბის საფ რ თხე ემუქ რე ბა მხო
ლოდ იმ მარ ტი ვი მი ზე ზის გა მო, რომ 
აღარ იარ სე ბებს მათ საჩ ვე ნებ ლად 
სა ჭი რო გამ შ ვე ბი ტექ ნი კა. 
ციფ რულ მა ეპო ქამ გარ კ ვე ულ წი ლად 
გა ა უმ ჯო ბე სა მუ ნი ცი პა ლუ რი კი ნო თე
ატ რე ბის წარ მოდ გე ნა. დღეს ისი ნი 
ცდი ლო ბენ, იყ ვ ნენ „კინომუზეუმები“, 
რომ ლე ბიც ჩვენს აუდი ო ვი ზუ ა ლურ მემ
კ ვიდ რე ო ბას ინა ხა ვენ – ანუ, უზ რუნ ველ
ყო ფენ, რომ კი ნოს ის ტო რი ის 100 წე ლი 
ხი ლუ ლად შე ნარ ჩუნ დეს. პო ლი ტი კუ რი 
ნე ბა, რომ გერ მა ნუ ლი კი ნო მემ კ ვიდ რე
ო ბა გა ციფ რულ დეს, არ სე ბობს, მაგ რამ 

აქამ დე, ამის თ ვის სა ჭი რო ფი ნან სუ რი 
რე სურ სის მხო ლოდ ზღვა ში წვე თის 
გა მო ყო ფა შეძ ლო გერ მა ნი ის ფე დე რა
ლურ მა მთავ რო ბამ. ასე რომ, ად ვი ლი 
წარ მო სად გე ნი ა, უამ რა ვი ნა მუ შე ვა რი 
ჯერ კი დევ მხო ლოდ ანა ლოგ ფორ მატ
ში არ სე ბობს და, სა ვა რა უ დოდ, ასე ვე 
დარ ჩე ბა.
უახ ლო ეს წლებ ში ჩვენ მოწ მე ნი 
ვიქ ნე ბით კი ნო ლან დ შაფ ტის ცვლი ლე
ბი სა. შე იძ ლე ბა ვი ვა რა უ დოთ, რომ შე
და რე ბით მცი რე ზო მის და რე გი ო ნებ ში 
არ სე ბუ ლი კი ნო თე ატ რე ბი თან და თან 
გაქ რე ბა. და ახ ლო ე ბით 50 მუ ნი ცი პა
ლუ რი თე ატ რი, არ სე ბუ ლი 170დან, 
ანუ ის, რო მელ საც წე ლი წად ში 8000 
მა ყუ რებ ლამ დე ნაკ ლე ბი ჰყავს, უკ ვე 
აღარ აკ მა ყო ფი ლებს კრი ტე რი უ მებს 
იმის თ ვის, რომ ახალ სის ტე მა ზე გა და
სას ვ ლე ლი ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რა 
მო ი პო ვოს. ისი ნი მა სობ რი ვად დგა ნან 
გაქ რო ბის საფ რ თხის წი ნა შე. გა დარ ჩე
ნის სა უ კე თე სო გზა მათ თ ვის სპე ცი ფი
კუ რი მი მარ თუ ლე ბის არ ჩე ვა ა, რა თა 
ამ გ ვა რად დარ ჩ ნენ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 
შე უც ვ ლელ და სა ჭი რო ცენ ტ რე ბად.
ამ დე ნად, მუ ნი ცი პა ლურ მა კი ნო თე ატ
რებ მა უბ რა ლოდ კი არ უნ და გა აგ რ
ძე ლონ ფილ მე ბის ჩვე ნე ბა, არა მედ 
მიჰ ყ ვ ნენ დე ვიზს: „აჩვენო გან ს ხ ვა ვე ბუ
ლი ფილ მე ბი გან ს ხ ვა ვე ბუ ლად“. 

>>  ნ ა წ ყ  ვ ე  ტ ე  ბ ი  ი ნ  გ  ლ ი  ს უ  რ ი  დ ა ნ  თ ა რ  გ  მ  ნ ა 

ნ ა  თ ი ა  გ უ  ლ ი  ა შ  ვ ი ლ  მ ა
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F.P. რას გუ ლის ხ მობს გა მარ თუ ლი 
კი ნო პო ლი ტი კა და რა მნიშ ვ ნე ლო
ბას ატა რებს ის, რო გორც ცალ კე უ ლი 
შე მოქ მე დე ბი თი ერ თე უ ლე ბი სათ ვის, 
ისე სა ხელ მ წი ფო სათ ვის?
კი ნო პო ლი ტი კა კულ ტუ რის პო ლი ტი
კა ზეა და მო კი დე ბუ ლი, მთლი ა ნი სტრა
ტე გი ის გან ის ვერ გან ცალ კევ დე ბა. 
სტრა ტე გიაა საწყი სი წერ ტი ლი და თუ 
სა ზო გა დო ე ბა შე თან ხ მ და იმა ზე, რომ 
სა ხელ მ წი ფოს კულ ტუ რა ზე ზრუნ ვის 
პა სუ ხის მ გემ ბ ლო ბას ეკის რე ბა, და აძ
ლევს კულ ტუ რას ფულს, მა შინ სა ხელ
მ წი ფო ამ სა ზო გა დო ე ბის ინ ტე რე სებ ში 
უნ და მოქ მე დებ დეს. ის იდე ო ლო გი უ რი 
მი მარ თუ ლე ბე ბი კი, რაც სა ხელ მ წი ფოს 
ექ ნე ბა, კულ ტუ რის ყვე ლა სფე რო ზე 
აისა ხე ბა, მათ შო რის – კი ნო ზეც. თუმ ცა, 
მი უ ხე და ვად იმი სა, გა დაწყ ვეტს თუ არა 
სა ხელ მ წი ფო კულ ტუ რის მხარ და ჭე
რას, შე მოქ მე დე ბა მა ინც იარ სე ბებს. 
ადა მი ა ნი მა ინც შექ მ ნის, რად გაც ეს 
მი სი ბუ ნებ რი ვი მდგო მა რე ო ბა ა, ნი ჭი 
ყვე ლა შემ თხ ვე ვა ში გა მოვ ლინ დე ბა. 
სა ხელ მ წი ფო კი, რო მე ლიც ქვეყ ნი სა 
და მას ში გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბის 
კე თილ დღე ო ბი თაა და ინ ტე რე სე ბუ ლი, 
სწო რედ ამ ნიჭს ეხ მა რე ბა გაღ ვი ვე ბა
ში. თუ სა ხელ მ წი ფო აწარ მო ებს ისეთ 
პო ლი ტი კას, სა დაც ადა მი ან სა და მის 
ხმას აქვს უპი რა ტე სო ბა და არა მის 
კონ ტ როლს, მა შინ ის ხე ლოვ ნე ბა სა და 
ადა მი ა ნის შე მოქ მე დე ბი თო ბას აუცი
ლებ ლად უნ და ახა ლი სებ დეს. 

F.P. კონ კ რე ტუ ლად რა აქ ტი ვებს მო ი
ცავს გა მარ თუ ლი კი ნო პო ლი ტი კა და 
რა ქმე დე ბე ბია სა ჭი რო? 
სხვა თა შო რის, ფორ მუ ლა ძა ლი ან 
მარ ტი ვად შეგ ვიძ ლია და ვი ნა ხოთ. 
უბ რა ლოდ, ავი ღოთ შე მოქ მე დე ბი თი 

ადა მი ა ნი და მივ ყ ვეთ მის გან ვი თა რე
ბას ეტა პობ რი ვად: ვთქვათ, ადა მი ანს 
აღ მო აჩ ნ და მუ სი კა ლუ რი ნი ჭი, ის 
შეგ ვ ყავს მუ სი კა ლურ სკო ლა ში, ასე არ 
არის? – ეს მუ სი კა ლუ რი სკო ლა უნ და 
არ სე ბობ დეს – აი, ეს არის სა ხელ მ წი
ფოს სა მუ შა ო. ასე ვეა კი ნო შიც, უნ და 
არ სე ბობ დეს ამ სფე რო ში მოქ მე დი 
და წე სე ბუ ლე ბე ბი, კი ნო კავ ში რე ბი, 
კლუ ბე ბი. კი ნო თე ატ რებ ში მის ვ ლა 
ხელ მი საწ ვ დო მი უნ და იყოს ყვე ლას
თ ვის, იმი სათ ვის, რომ ადა მი ან მა 
და იკ მა ყო ფი ლოს და გა იღ რ მა ვოს ინ
ტე რე სი. ამის შემ დეგ სწო რი პო ლი ტი კა 
გვაძ ლევს გან ვი თა რე ბულ კი ნოს კო
ლას – უმაღ ლეს სას წავ ლებ ლებს უნ და 
ჰქონ დეთ შე საძ ლებ ლო ბა, მაქ სი მა
ლუ რი ცოდ ნა მის ცენ სტუ დენ ტებს: 
მოგ ზა უ რო ბე ბი, უორ ქ შო ფე ბი, სა ჭი რო 
ლი ტე რა ტუ რა და პრაქ ტი კე ბი, ძლი ე რი 
პე და გო გე ბი და ა.შ. მათ ცოდ ნის შე ძე
ნა ში და ეხ მა რე ბა. პრო ფე სი ო ნა ლად 
ჩა მო ყა ლი ბე ბის შემ დეგ სა ხელ მ წი ფომ 
უნ და იზ რუ ნოს მა ვა ნის კვა ლი ფი კა ცი ის 
ამაღ ლე ბა ზე. სხვა დას ხ ვა რე ზი დენ ცი
ი თა თუ სა ფეს ტი ვა ლო აქ ტი ვო ბე ბით, 
წა ხა ლი სე ბით და ა.შ. იმი სათ ვის, რომ 
რომ მან ინ ს პი რა ცია მი ი ღოს, შე ი ძი ნოს 
გა მოც დი ლე ბა, წა ი კითხოს კრი ტი კოს
თა წე რი ლე ბი მი სი ვე ნა მუ შევ რებ ზე, 
გა ი ა როს ტრე ნინ გე ბი. სა ხელ მ წი ფო 
ხე ლო ვან ზე მა ში ნაც უნ და ზრუ ნავ დეს, 
რო ცა შე მოქ მე დი კლა სი კო სად იქ ცე ვა, 
რეტ როს პექ ტი ვე ბი თა და გა მო ფე
ნე ბით, რომ მან გა მოც დი ლე ბა უკ ვე 
ახალ გაზ რ დებს გა უ ზი ა როს. 
შე მოქ მე დე ბი თი პრო ცე სი ერ თი ა, 
ხო ლო მხატ ვ რუ ლი ნა წარ მო ე ბი უკ ვე 
ავ ტო ნო მი უ რი და და მო უ კი დე ბე ლი 
სამ ყა რო ა. მას კო მერ ცი უ ლი პო
ტენ ცი ა ლიც აქვს; და რად გან ასე ა, 

ხე ლოვ ნე ბის ნა წარმს უნ და შე ექ მ ნას 
ბა ზარ ზე გას ვ ლის პი რო ბე ბი, ჰქონ დეს 
შე საძ ლებ ლო ბა, კო მერ ცი უ ლი პო ტენ
ცი ა ლი აამოქ მე დოს. ბო ლოს, რო ცა 
ნა მუ შე ვა რი უკ ვე ძველ დე ბა, მას მოვ
ლა სჭირ დე ბა – ეს უკ ვე კულ ტუ რუ ლი 
მემ კ ვ დიდ რე ო ბის დაც ვა ა, და არ ქი ვე ბა, 
და საწყო ბე ბა, კლა სი ფი კა ცი ა. გარ კ ვე
უ ლი პე რი ო დის შემ დეგ ძველ ფილმს 
აღ დ გე ნა უნ და, რომ კლა სი კა ისევ 
ხელ მი საწ ვ დო მი იყოს და ა.შ. 

F.P. რა ეტაპ ზეა ქარ თუ ლი კი ნო და 
ზო გა დად, რო გორ შე ა ფა სებ დით 
მო ცე მულ სუ რათს კი ნო პო ლი ტი კის 
კონ ტექ ს ტი დან?
 ქარ თულ კი ნოს დღეს მა ინც აკ ლია 
სიღ რ მე, ჯერ ჯე რო ბით საკ მა ოდ ზე და
პი რუ ლი ა. ეს შე მოქ მე დის მომ ზა დე ბა
ზეა და მო კი დე ბუ ლი, რამ დე ნა დაა ის 
კვა ლი ფი ცი რე ბუ ლი, რამ დე ნად გაზ რ
დი ლი ა. ეს კი პირ და პირ უკავ შირ დე ბა 
კულ ტუ რის პო ლი ტი კას. 
ვერ ვიტყო დი ერ თ მ ნიშ ვ ნე ლოვ ნად, 
რომ კულ ტუ რის სტრა ტე გია ცუ დია ან 
სა ერ თოდ არ არ სე ბობს. კონ ცეფ ცია 
და სტრა ტე გი უ ლი გეგ მა მრა ვა ლი შე იქ
მ ნა და დღე საც სა ჯა როდ ხელ მის წავ
დო მია – მი სი კითხ ვი სას შე უძ ლე ბე ლია 
არ და ე თან ხ მო თი თო ე ულ პუნ ტ ქ სა 
და მას ში გა მოთ ქ მულ დე ბუ ლე ბებს, 
მაგ რამ მთა ვა რი მა ინც ინ პ ლე მენ ტა
ცი ა ა. იყო და პი რე ბა, რომ კულ ტუ რის 
ბი უ ჯე ტი მთლი ა ნი ეროვ ნუ ლი შე მო სავ
ლის სა მი პრო ცენ ტი უნ და ყო ფი ლი
ყო, რაც და ახ ლო ე ბით სა მოც და ა თი 
მი ლი ო ნი ლა რი ა. დღეს კი კულ ტუ რის 
ბი უ ჯე ტი ოთხ მოც და ხუ თი მი ლი ო ნით 
არის გან საზღ ვ რუ ლი; ანუ კულ ტუ რა ზე 
სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის ერთ პრო ცენ ტ
ზე ნაკ ლებს ხარ ჯავს. 

გაგა ჩხეიძე
კინოს პოლიტიკური სტრატეგია
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„ქართულ ოც ნე ბას“ ხე ლი სუფ ლე
ბა ში მოს ვ ლი სას უკ ვე მზა კულ ტუ რის 
კონ ცეფ ციია უნ და ჰქო ნო და, რად გან 
ხალ ხი ხმას კონ კ რე ტულ პარ ტი ას მი სი 
პროგ რა მის მი ხედ ვით აძ ლევს. კულ ტუ
რის პო ლი ტი კა ზე რე ა ლუ რად მუ შა ო ბა 
ხე ლი სუფ ლე ბა ში მოს ვ ლის მე სა მე 
წელს და იწყო – ეს უკ ვე დაგ ვი ა ნე ბუ ლი ა, 
მაგ რამ ჯობს გვი ან ვიდ რე არას დ როს, 
იმე დი მაქვს, რა ღაც გა კეთ დე ბა.

F.P. რა კონ კ რე ტუ ლი წერ ტი ლე ბი უნ და 
გაძ ლი ერ დეს , თ ქ ვე ნი აზ რით, და რა 
ინი ცი ა ტი ვე ბია სა ჭი რო?
მთა ვა რი აქ ტო რი აქ ალ ბათ მა ინც 
ეროვ ნუ ლი კი ნო ცენ ტ რი ა. სა ხელ მ წი
ფომ 2000 წელს უკ ვე მი ი ღო გა დაწყ
ვე ტი ლე ბა, რომ ის უნ და და ეხ მა როს 
კი ნოს. წეს დე ბით კი, კი ნოს პო ლი ტი კის 
გან მ საზღ ვ რე ლი, შემ მუ შა ვე ბე ლი და 
გამ ტა რე ბე ლი კი ნო ცენ ტ რი ა. დღეს 
მი სი მთა ვა რი აქ ტი ვო ბა თით ქოს სუბ
სი დი რე ბაა მხო ლოდ. შთა ბეჭ დი ლე ბა 
იქ მ ნე ბა, რომ ამ ხე ლა ორ გა ნი ზა ცია 
მხო ლოდ ფილ მე ბის და სა ფი ნან სებ
ლად და შემ დ გომ მათ საზღ ვარ გა რეთ 
გა სა ტა ნა დაა შექ მ ნი ლი. კი ნო ცენ ტ რის 
მთა ვა რი ფუნ ქ ცი ა, ზო გა დად, არ არის 
მხო ლოდ ფუ ლის გა ნა წი ლე ბა. ფუ ლის 
გა და ცე მა კო მი სი ის სა შუ ა ლე ბით უშუ
ა ლოდ სა მი ნის ტ რო საც ხომ შე უძ ლი ა. 
კი ნო ცენ ტ რი უნ და იაზ რებ დეს კი ნოს 
პო ლი ტი კას, უნ და იყოს კი ნო აქ ტი ვო ბე
ბის მთა ვა რი წერ ტი ლი, სახ ლი ყვე ლა 
კი ნოპ რო ფე სი ო ნა ლის თ ვის, ინ ფორ
მა ცი უ ლი ცენ ტ რი და გზამ კ ვ ლე ვი. აქ 
უნ და იყოს მუდ მი ვი მუ შა ო ბა გან მა ნათ
ლებ ლო ბის კუთხით, უნ და კეთ დე ბო
დეს კვლე ვე ბი, უორ ქ შო ფე ბი და ტრე
ნინ გე ბი, პრო ფე სი უ ლი გა დამ ზა დე ბე ბი, 
უნ და შე იქ მ ნას სი ნე მა ტე კა და არ ქი ვი, 

კი ნო ცენ ტ რ მა ასე ვე უნ და იზ რუ ნოს 
კი ნო თე ატ რე ბის ქსე ლის აღ დ გე ნა გან
ვი თა რე ბა ზე და ა.შ. ამას თან, კი ნო
ცენ ტ რი უნ და ახ დენ დეს სხა ვა დას ხ ვა 
კი ნო ინ ს ტი ტუ ცი ას შო რის ურ თი ერ თო
ბის კო ორ დი ნა ცი ას. თუ სად მე რა ღაც 
პრობ ლე მა გაჩ ნ და, მან უნ და და უ ძა
ხოს თა ვის თან ყვე ლას, რომ სა უ კე თე
სო გა დაწყ ვე ტი ლე ბა იქ ნას მი ღე ბუ ლი 
და გა მო სა ვა ლი ერ თად მო ძებ ნონ. არ 
შე იძ ლე ბა თვა ლი და ხუ ჭო კი ნო თე ატრ 
„აპოლოს“ გა ყიდ ვა ზე, ან რო დე საც 
ეკო ნო მი კის სა მი ნის ტ რო რა ღა ცას უპი
რებს კი ნოს ტუ დი ას, არ შე იძ ლე ბა, რომ 
კი ნო ცენ ტ რ მა არ გა ა სა ჯა რო ოს, თუ რა 
ხდე ბა და რე ა გი რე ბა არ მო ახ დი ნოს. 
კი ნო ცენ ტ რის მუ შა ო ბის შე ფა სე ბი სას 
ვიტყო დი, რომ აუცი ლებ ლად უფ რო 
მე ტად უნ და იაქ ტი უ როს. კი ნო პო ლი
ტი კა სხვას არ უნ და და უთ მონ. უნ და 
ჰქონ დეთ ის ამ ბი ცი ა, რომ ისი ნი არი ან 
მი სი გან მ საზღ ვ რე ლე ბი და გან მა ხორ
ცი ე ლებ ლე ბი.

F.P. რა შე იძ ლე ბა გა ა კე თოს კი ნოს 
სფე რო ში მო მუ შა ვე ადა მი ან მა იმი
სათ ვის, რომ, თა ვის მხრივ, კი ნო ინ
დუს ტ რი ის წინ ს ვ ლას შე უწყოს ხე ლი?
რა თქმა უნ და, თვი თორ გა ნი ზე ბა 
ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, ვგუ ლის
ხ მობ საპ რო დუ სე რო კომ პა ნი ე ბის, 
გილ დი ე ბის თუ სხვა გა ერ თი ა ნე ბე ბის 
ჩა მო ყა ლი ბე ბას და არა მხო ლოდ 
პროფ კავ ში რულ ინი ცი ა ტი ვებს. ერთ 
დროს უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი ინ ს ტი ტუ ცია 
– სა ქარ თ ვე ლოს კი ნე მა ტოგ რა ფის ტ
თა კავ ში რი – სრუ ლი ად ბუნ დო ვან და 
გა ურ კ ვე ველ ორ გა ნოდ იქ ცა, და კარ გა 
ის ფუნ ქ ცი ა, რო მე ლიც ჰქონ და ათ წ ლე
უ ლე ბის გან მავ ლო ბა ში. სა მას ოცი კა ცი 
ვართ კავ ში რის წევ რი, და არც ვი ცით, 

რას ვა კე თებთ, მხო ლოდ უძ რა ვი ქო
ნე ბა გვა ერ თი ა ნებს. თვი თონ წევ რებ მა 
უნ და გა ი აზ რონ თა ვი დან თა ვი ან თი 
ფუნ ქ ცი ე ბი და შე საძ ლებ ლო ბე ბი. სა ერ
თოდ, ასე თი შე მოქ მე დე ბი თი კავ ში რე
ბი მე ტად უნ და იქ მ ნე ბო დეს. თვი თორ
გა ნი ზე ბის ინი ცი ა ტი ვა ნამ დ ვი ლად 
გვაკ ლი ა, მე ტი უნ და მო ვინ დო მოთ. 

F.P. ჩვე ნი ნომ რის თე მაა „კინო ხალ
ხის ხელთ“, რამ დე ნად დი დი წვდო მა 
აქვს ხალხს კი ნო ზე?
მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სა ხელ მ
წი ფოს დეკ ლა რი რე ბუ ლი აქვს, რომ 
კი ნო ზე წვდო მა უნ და ჰქონ დეთ მა სებს, 
და ხალ ხ მა კი ნო უნ და ნა ხოს, ბა რი ე რი 
მა ინც არ სე ბობს. რო დე საც ბი ლე
თის ფა სი ათი და თხუთ მე ტი ლა რი ა, 
არ სე ბულ ეკო ნო მი კურ პი რო ბებ ში, რა 
წვდო მა ზეა სა უ ბა რი? რო გორც კი შენ 
ამა ვე დროს ითხოვ, რომ კი ნო იყოს 
კო მერ ცი უ ლი და მომ გე ბი ა ნი, ცდი ლობ 
და ა საქ მო ადა მი ა ნე ბი, ამ სის ტე მა ში 
შენ უკ ვე ვე ღარ უზ რუნ ველ ყოფ თა ნას
წორ წვდო მას. სამ წუ ხა როდ ასე ა. მე 
მგო ნი, აქაც თვი თორ გა ნი ზე ბის მნიშ
ვენ ლო ბა ზე უნ და ვი სა უბ როთ. მუ ნი ცი
პა ლუ რი კი ნო თე ატ რე ბის, კი ნოკ ლუ ბე
ბის და სას წავ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბის, 
ასე ვე ღია ჩვე ნე ბე ბის ინი ცი ა ტი ვა 
აუცი ლებ ლად უნ და იქ ცეს რე ა ლო
ბად. ხალხს უნ და შე ეძ ლოს ფილ მის 
უფა სოდ ან შე და რე ბით იაფად ნახ ვა 
კი ნო ში. თუმ ცა ჩვენ კი ნო თე ატ რე ბი საკ
მა რი სი არ გვაქვს. სა შუ ა ლო ევ რო პულ 
სტა ტის ტი კას თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ, 
წე სით, თბი ლის ში ასი კი ნო თე ატ რი 
მა ინც უნ და იყოს. ბერ ლინ ში, მა გა ლი
თად, სა მა სი კი ნო თე ატ რი ა. 

> >  ე ლ ე ნ ე  ფ ა ს უ რ ი
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ქარ თუ ლი კი ნო ინ დუს ტ რი ის ოც წ ლი
ა ნი კრი ზი სის შემ დეგ ბო ლო წლებ ში 
სულ უფ რო მე ტად ვხე დავთ ქარ თულ 
კი ნოს დიდ ეკ რა ნებ ზე. ქარ თუ ლი 
ფილ მე ბი გა დის სა ერ თა შო რი სო ფეს
ტი ვა ლებ ზე და წარ მა ტე ბებ საც ხში რად 
აღ წევს სხვა დას ხ ვა სექ ცი ა ში. რამ გა ნა
პი რო ბა, რომ პო ლი ტი კუ რი, ეკო ნო მი
კუ რი და კულ ტუ რუ ლი კრი ზის შემ დეგ 
ქარ თუ ლი კი ნო ნელ  ნე ლა რე ნე სანსს 
გა ნიც დის? ამის მი ზე ზი სწო რედ ის 
პო ლი ტი კა ა, რა ზეც სა ქარ თ ვე ლოს 
ეროვ ნუ ლი კი ნო ცენ ტ რია ორი ენ ტი რე
ბუ ლი. სა ავ ტო რო კი ნოს გან ვი თა რე
ბა ში ჩა დე ბუ ლი თან ხე ბი რე ა ლუ რად 
იძ ლე ვა შე დეგს, რომ მა ყუ რე ბე ლი 
ეკ რან ზე ხე დავს კი ნოს, რო მე ლიც 
შორს არის კო მერ ცი ის გან და ფაქ ტობ
რი ვად არც არის გათ ვ ლი ლი ფარ თო 
მა სებ ზე. თბი ლი სის მე15 კი ნო ფეს ტი
ვალ ზე ნაჩ ვე ნებ მა ქარ თულ მა ფილ მებ
მა გა მოკ ვე თა ახა ლი ტენ დენ ცი ა, რომ 
რე ჟი სო რე ბის თ ვის უფ რო სა ინ ტე რე სო 
გახ და სო ცი ა ლუ რი თე მა ტი კა, ნა ტუ
რა ლუ რი სტი ლის ტი კა და ზო გა დად 
სა ავ ტო რო კი ნოს „კეთება.“ თუმ ცა 
რამ დე ნად სა ინ ტე რე სოა უახ ლე სი ქარ
თუ ლი კი ნო რი გი თი და არა არტ ჰა უს 
კი ნოს მა ყუ რებ ლის თ ვის? რა შე დე გი 
მო აქვს სა ავ ტო რო კი ნოს და ფი ნან სე
ბას, გარ და ფეს ტი ვა ლებ ზე მიღ წე უ ლი 
წარ მა ტე ბე ბი სა და ზო გა დად, რო გორ 
აფა სებს ქარ თ ვე ლი მა ყუ რე ბე ლი რე ჟი
სო რე ბის მცდე ლო ბას, რომ გა და ი ღონ 
ფილ მე ბი სო ცი ა ლურ რე ა ლო ბა ზე და 
უარი თქვან კო მერ ცი ა ზე ორი ენ ტი რე
ბუ ლი კი ნოს კე თე ბა ზე. ამ კითხ ვებ ზე 
პა სუ ხის გა სა გე ბად „ფილმპრინტი“ 

ეწ ვია კი ნო თე ატრ „რუსთაველსა“ და 
„ამირანს“ და ფილ მებ ზე მი სულ მა ყუ
რე ბელს წი ნას წარ შედ გე ნი ლი კითხ ვა
რე ბი და უ რი გა. რო გორც აღ მოჩ ნ და 50 
გა მო კითხუ ლი ადა მი ა ნი დან უმ რავ ლე
სო ბა სკეპ ტი კუ რად უყუ რებს ქარ თულ 
კი ნოს და ამის მი ზე ზად მის მდა რე 
ხა რისხს ან მო მა ბეზ რე ბელ ერ თ ფე
როვ ნე ბას ასა ხე ლებს – რაც გა მოვ ლე
ნი ლია ნარ კო ტი კე ბის, აფხა ზე თის და 
90იანი წლე ბის თე მის მა ნი პუ ლი რე ბით 
კი ნო ში. თუმ ცა, ერ თა დერ თი ქარ თუ ლი 
ფილ მი, რაც გა მო კითხულ თა აბ სო ლუ
ტურ უმ რავ ლე სო ბას ნა ნა ხი ჰქონ და 
და და დე ბით შე ფა სე ბას აძ ლევ და, 
ეს იყო ზა ზა ურუ შა ძის „მანდარინები“. 
ეს ალ ბათ გა მომ დი ნა რე ობს იქი დან, 
რომ მა ყუ რებ ლე ბი ამ ფილმს რე ა
ლო ბის ზუსტ ასახ ვად თვლი ან, თუმ ცა 
აქ ვე უნ და აღი ნიშ ნოს , რომ ფილ მის 
ასე თი პო პუ ლა რო ბა გარ კ ვე ულ წი ლად 
„ოსკარის“ ნო მი მან ტ თა სი ა ში მის მა 
მოხ ვედ რა მაც გა ნა პი რო ბა. მან და
რი ნე ბის გარ და, გა მო კითხუ ლე ბი 
ასე ვე ასა ხე ლებ დენ „გაღმა ნა პირს,“ 
„სიმინდის კუნ ძულს“ „ზღვარს,“გრძელ 
ნა თელ დღე ებს“ და და დე ბი თად აფა
სებ დ ნენ. გარ და ამი სა, აღ სა ნიშ ნა ვი ა, 
რომ მო ქა ლა ქე ე ბი უახ ლეს ქარ თულ 
ფილ მებს არა კი ნო თე ატ რებ ში, არა
მედ ქარ თულ ვებ გ ვერ დებ ზე უყუ რე ბენ. 
ამას ისიც ადას ტუ რებს, რომ კითხ ვა ზე, 
„რა ფილ მ ზე ხართ ახ ლა მო სუ ლი“, 
მხო ლოდ ოთხ მა ადა მი ან მა უპა სუ ხა, 
რომ ლა შა ცქვი ტი ნი ძის ფილ მის „მე 
ვარ ბე სოს“ სა ნა ხა ვად იყო მო სუ ლი, 
მა შინ, რო ცა და ნარ ჩენ გა მო კითხულ
თა უმ რავ ლე სო ბა კი ნო ში „ბრიყვი და 

უფ რო ბრიყ ვის“ ან „იუპიტერის აღ ზე ვე
ბის“ სა ნა ხა ვად იყო მი სუ ლი. გა მო კითხ
ვის სა შუ ა ლე ბით ასე ვე გა მო იკ ვე თა, 
რომ ქარ თ ვე ლი მა ყუ რებ ლის თ ვის 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ფილ მის გრა ფი კა, 
სპე ცე ფექ ტე ბი, ბი უ ჯე ტი და ხა რის ხი. 
სწო რედ ამი ტომ ასა ხე ლე ბენ ისი ნი 
საყ ვა რელ ფილ მე ბად „ჰარი პო ტერს,“ 
„ჰობიტის“ ტრი ლო გი ას, „ბეჭდების 
მბრძა ნე ბელს,“ „ინტერსტელარს,“ 
„ლუსის“ და ა.შ. ახა ლი ქარ თუ ლი ფილ
მე ბი დან ასე ვე და დე ბი თაც შე ა ფა სეს 
„რაც ყვე ლა ზე ძა ლი ან გიყ ვარს“ და 
„ბამბაზიის სა მოთხე.“ მი ზე ზად კი ფილ
მის ემო ცი უ რო ბა და სა ხელ და. გარ და 
ამი სა, კითხ ვა ზე – თუ რამ დე ნად ხში
რად და დი ან კი ნო ში, გა მო კითხუ ლე ბი 
გვპა სუ ხო ბენ, რომ თვე ში ერ თხელ ან 
უფ რო იშ ვი ა თად და მი ზე ზად ბი ლე თის 
მა ღალ ფასს ასა ხე ლე ბენ. გან სა კუთ
რე ბით უკ მა ყო ფი ლო ე ბი აღ მოჩ ნ დ ნენ 
სტუ დენ ტე ბი, რომ ლე ბიც ამ ბო ბენ, რომ 
მას შემ დეგ, რაც ბი ლე თებ ზე შე ღა ვა
თის პი რო ბე ბი შე იზღუ და, სულ უფ რო 
იშ ვი ა თად ახერ ხე ბენ კი ნო ში სი ა რულს. 
„ფილმპრინტი“ და ინ ტე რეს და ასე ვე, 
რამ დე ნად ერ თ ვე ბა რი გი თი მა ყუ რე
ბე ლი ქვეყ ნის კი ნოცხოვ რე ბა ში და 
თვალყურს ადევ ნებს თუ არა ბო ლო 
დროს სულ უფ რო ფეხ მო კი დე ბულ 
კი ნო ფეს ტი ვა ლებს. თუმ ცა აღ მოჩ ნ და, 
რომ 50 გა მო კითხუ ლი ადა მი ა ნი დან 
მხო ლოდ ერ თი ადა მი ა ნი ერ თ ვე ბა 
აქ ტი უ რად კი ნო ფეს ტი ვა ლებ ში. 

>> მ ა  რ ი  ა მ  ჯ ა ჭ  ვ ა  ძ ე

10 კითხ ვა ქარ თუ ლი კი ნოს შე სა ხებ
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სულ ცო ტა ხნის წი ნათ, 2014 წლის 
ივ ლის ში 70 წლის რე ჟი სო რი, ჰა რუნ 
ფა რო კი გარ და იც ვა ლა. ფა რო კის შე
მოქ მე დე ბი სა და მი სი მნიშ ვ ნე ლო ბის 
გან ხილ ვას ერ თი სტა ტია ვერ და ი ტევს, 
მით უმე ტეს, თუ მი სი გან სა კუთ რე ბუ ლი 
მე თო დო ლო გი ი სა და ფორ მის შე სა
ხე ბაც ვიმ ს ჯე ლებთ. თუმ ცა, რე ჟი სო რის 
100ზე მე ტი ნა მუ შევ რის, მი სი მრა ვა
ლი ინ ს ტა ლა ცი ის მთა ვა რი მა ხა სი ა
თებ ლი სა და თე მის გა მო ყო ფა მა ინც 
შეგ ვიძ ლი ა. ეს არის ბრძო ლა, მე დი ის 
რო გორც ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მ დეგ. 
„მედიის ძა ლა დო ბის არ სი, რო მე ლიც 
ვრცელ დე ბა რო გორც სათ ვალ თ ვა ლო 
კა მე რებ ზე, ისე ტე ლე ვი ზო რებ ში, იმა ში 
მდგო მა რე ობს, რომ ის მა ყუ რე ბელს ან 
წამ ქე ზებ ლად ან პო ტენ ცი ურ მსხევ რ
პ ლად გარ დაქ მ ნის – რო გორც ომის 
დროს“, – ამ ბობ და რე ჟი სო რი. 
ჰა რუნ ფა რო კი 1944 წელს გერ მა ნი
ის მი ერ ოკუ პი რე ბულ ჩე ხე თის ქა ლაქ 
ახალ იჩინ ში და ი ბა და. მან ბავ შო ბა 
ინ დო ნე ზი ა ში გა ა ტა რა, ხო ლო გა ნათ
ლე ბა გერ მა ნი ა ში მი ი ღო. 1966 წელს 
ის აბა რებს ბერ ლი ნის გერ მა ნუ ლი 
კი ნო სა და ტე ლე ვი ზი ის აკა დე მი ა ში, 
სა ი და ნაც მას პო ლი ტი კუ რი აქ ტი ვიზ

მის თ ვის აგ დე ბენ. ამ პე რი ოდ ში (1967), 
ის მოკ ლემეტ რა ჟი ან „აგიტპოპ“ ფილმს 
იღებს, სა ხელ წო დე ბით „თავ მჯ დო
მა რის სიტყ ვე ბი.“ ფა რო კი კრი ტი კულ 
წე რი ლებ საც აქ ვეყ ნებ და ჟურ ნალ 
Filmkritikში (1974 – 1984). შე მო სავ ლი
სათ ვის ტე ლე ვი ზი ებ სა და სხვა დას ხ ვა 
კო მერ ცი ულ პროგ რა მა ზე მუ ა ო ბაც 
უწევ და, თუმ ცა ეს მის თ ვის სა მუ შაო მა
სა ლის ძი ე ბის პრო ცე სიც იყო, რად გან 
მოგ ვი ა ნე ბით სა ტე ლე ვი ზიო და კო მერ
ცი უ ლი ინ დუს ტ რი ის მა სა ლას ის თა ვის 
ფილ მებ ში იყე ნებ და.
60იანი წლე ბის სო ცი ა ლურ მა 
დი ნა მი კამ, კა პი ტა ლის ტუ რი წარ მო
ე ბი სა და დის ციპ ლი ნის მე თო დე ბის 
რა დი კა ლუ რი გა ნახ ლე ბა მო ახ დი ნა. 
დის ციპ ლი ნა რუ ლი სა ზო გა დო ე ბი დან 
კონ ტ რო ლის სა ზო გა დო ე ბა ზე გა დას
ვ ლა, რო მე ლიც უფ რო და უფ რო დე
პერ სო ნი ზე ბუ ლი ხდე ბო და, სა ბო ლო
ოდ ტექ ნო ლო გი ებ ში გან ს ხე უ ლე ბუ ლი 
ძა ლა უფ ლებ რი ვი მატ რი ცის სა ხით 
მოგ ვევ ლი ნა. ფა რო კის შე მოქ მე დე
ბაც მუდ მი ვად მსჯე ლობს ადა მი ა ნუ რი 
ინ ტე ლექ ტის ტექ ნო ლო გი უ რი გა მოვ
ლი ნე ბის გარ შე მო, გო ნე ბის, რო მე ლიც 
კონ ტ რო ლის და დის ციპ ლი ნის სამ

სა ხურ ში ა. მი სი ინ ტე რე სის ძი რი თა დი 
სა გა ნი წარ მო ე ბი სა და დეს ტ რუქ ცი ის 
დი ა ლექ ტი კუ რი ურ თი ერ თო ბა ა. 
ფილ მ ში „იდენტიფიკაცია და დაკ ვირ
ვე ბა“ (2003წ), ერ თი მხრივ ასა ხუ ლია 
წარ მო ე ბის მან ქა ნას თან მუ შა ო ბა, მე ო
რე მხრივ კი, გაშ ვე ბუ ლი დის ტან ცი უ რი 
რა კე ტა. ამ კად რე ბის პა რა ლე ლუ რად, 
ის მის მთხრო ბე ლის ხმა „უნდა არ სე
ბობ დეს რა ღაც კავ ში რი წარ მო ე ბა სა 
და გა ნად გუ რე ბას შო რის.“ 
ფა რო კი „სურათხატების“ არ ქე ო ლო
გი ა, რო გორც მას ხში რად უწო დე ბენ 
და „არა მწარ მო ე ბე ლი“, რო გორც ის 
ერ თ ერთ ინ ტერ ვი უ ში ამ ბობს. „რადგან 
მრა ვა ლი სუ რათ  ხა ტი უკ ვე არ სე ბობს, 
მე და კარ გუ ლი მაქვს ახ ლის შექ მ ნის 
მო ტი ვა ცი ა, მე მა ნამ დე არ სე ბუ ლი 
სუ რა თე ბის გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი და ნიშ ნუ
ლე ბით გა მო ყე ნე ბას ვამ ჯო ბი ნებ დი.“ 
თით ქოს მი სი შე მოქ მე დე ბა არა ახ ლის 
შექ მ ნა, არა მედ მი სი ვე ნა მუ შევ რე ბის 
გაც ნო ბა და დაკ ვირ ვე ბა ა. სუ რათ  ხა
ტებ თან ურ თი ერ თო ბი სას არ სი სა და 
გა მოვ ლი ნე ბის არა თან ხ ვედ რო ბის 
ხაზ გას მა ფა რუ კის შე მოქ მე დე ბის ერ თ 
ერ თი მთა ვა რი მე თო დი ა.
სა მო ცი ა ნე ბის რე ვო ლუ ცი ე ბის 

ჰა რუნ ფა რო კის 
ჩა უქ რო ბე ლი ცეცხ ლი — 
ომი, რო მე ლიც 
დღე საც გრძელ დე ბა
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და მარ ცხე ბის მი უ ხე და ვად, სხვა 
ახალ გაზ რ და ინ ტე ლექ ტუ ა ლე ბი სა
გან გან ს ხ ვა ვე ბით, ჰა რუნ ფა რო კი ამ 
ტალ ღე ბის იმედ გაც რუ ე ბას ახა ლი 
კრი ტი კუ ლი ინ ს პი რა ცი ის წყა როდ 
აქ ცევს და უფ რო მეტ დროს უთ მობს 
პო ლი ტი კუ რი ხე ლოვ ნე ბის შექ მ ნას. 
1969 წელს ფა რო კი „ჩა უქ რო ბელ 
ცეცხლს“ იღებს, რო მე ლიც ამე რი კის 
მი ერ ვი ეტ ნამ ში „ნა პალმბ“ იარა ღის 
გა მო ყე ნე ბას ეხე ბა. ეს კრი ტი კუ ლი 
ნა მუ შე ვა რია დო კუ მენ ტუ რი ფილ მის 
შე სა ხებ, რო მელ საც არ შე უძ ლია სუ
რათ  ხა ტე ბით გად მოს ცეს ომის არ სი. 
ცალ კე აღე ბუ ლი, იზო ლი რე ბუ ლი 
სუ რათ  ხა ტე ბი, რა საც მე ინ ს ტ რი მუ
ლი დო კუ მენ ტა ლიზ მი გვთა ვა ზობს, 
არა ფერს გვე უბ ნე ბა იმ კომ პ ლექ სურ 
გა რე მო ე ბებ ზე, რო მელ შიც მა თი ვე 
წარ მო ე ბა მოხ და. რო გორც მარ ქ სი აკ
რი ტი კებს ვულ გა რულ ეკო ნო მის ტებს, 
რომ ლე ბიც ღი რე ბუ ლე ბის გა მოვ ლი
ნე ბა ზე დაკ ვირ ვე ბით  მის სუბ ს ტან ცი ას, 
სო ცი ა ლურ შრო მას ივიწყე ბენ – ისე აკ
რი ტი კებს ფა რო კი დო კუ მენ ტა ლის ტი
კას, რო მე ლიც გვაჩ ვე ნებს რე ა ლო ბას, 
სა კუ თა რი გა მოვ ლი ნე ბის სა წარ მოო 
პი რო ბე ბის გა რე შე. 

ჟილ გოდ მი ლოუ თა ვის ესე ში „რა 
სჭირს ლი ბე რა ლურ დო კუ მენ ტა ლის
ტი კას“ ფა რო კის ნა მუ შევ რებს პოს ტ  რე
ა ლის ტურ დო კუ მენ ტა ლის ტი კას უწო
დებს. რაც გუ ლის ხ მობს „რეალობის 
სტრუქ ტუ რის შე მო ხაზ ვას“ რე ა ლო ბის 
ასახ ვის სა პი რის პი როდ. ფა რო კი 
ძირს უთხ რის მე ინ ს ტ რი მუ ლი მე დი ის 
მი ერ პე რი ო დუ ლად შე მო თა ვა ზე ბულ 
ვი ენ ტა მის გა მო ტი რე ბას. მის მო რა ლი
ზა ცი ას და კულ ტუ რი ზა ცი ას სა ბო ლოო 
ჯამ ში კი მის დე პო ლი ტი ზა ცი ას, მარ
ქ სის ტუ ლი გა გე ბით. ფა რო კი ალ ბათ 
ხელს მო ა წერ და ფრან გი სი ტუ ა ცი ო
ნის ტე ბის გან ცხა დე ბას, – „მთავარი 
სა კითხი ის კი არა ა, გა მო ვუცხა დოთ 
ვი ეტ კონგს პი რო ბი თი მხარ და ჭე რა, 
არა მედ ის, რომ ვიბ ძო ლოთ ამე რი
კულ იმ პე რი ა ლიზ მ თან თან მიმ დევ
რუ ლად და ყო ველ გ ვა რი დათ მო ბის 
გა რე შე, ვი ეტ ნა მის ომის მი ზე ზე ბი 
ამე რი კა შია და მარ ხუ ლი და ის ამე რი
კი დან ვე უნ და ამო ი ძირ კ ვოს.“ „როცა 
ჩვენ გაჩ ვე ნებთ ნა პალ მის მსხვერ პ
ლებს – თქვენ და ხუ ჭავთ თვალს ამ 
სუ რა თებ ზე. შემ დეგ თქვენ და ხუ ჭავთ 
თვალს მეხ სი ე რე ბა ზე. შემ დეგ თქვენ 
და ხუ ჭავთ თვალს ფაქ ტებ ზე, შემ დეგ კი 

მთლი ან კონ ტექ ს ტ ზე.“ „რო ცა ნა პალ მი 
იწ ვის მი სი ჩაქ რო ბა გვი ა ნი ა. ნა პალმს 
უნ და ებ რ ძო ლო იქ, სა დაც ის იწარ მო
ე ბა – ქარ ხ ნებ ში“. ფა რო კი გვაჩ ვე ნებს, 
თუ რო გორ გან საზღ ვ რავს კა პი ტა ლის
ტუ რი გა უცხო ვე ბუ ლი შრო მა და წარ
მო ე ბის უშუ ა ლო პრო ცე სი ნა პალ მის 
ბომ ბის დამ ზა დე ბა სა და გა მო ყე ნე ბას. 
იმას, რომ მწარ მო ებ ლებს არ გა აჩ ნი ათ 
არც ცოდ ნა, თუ რას აკე თე ბენ და არც 
კონ ტ რო ლი სა კუ თა რი ნა წარ მი სა. ჩვენ 
ვხე დავთ მუ შე ბის, სტუ დენ ტე ბი სა და 
ტექ ნი კო სე ბის მო ნა წი ლე ო ბას იარა
ღის დამ ზა დე ბა ში. თუმ ცა, რე ჟი სო რი 
გვაჩ ვე ნებს იმა საც, რომ მშრო მე ლე ბის 
ინ ტე რე სე ბი ნი ვე ლი რე ბუ ლია შრო მის 
გა უცხო ვე ბუ ლი პრო ცე სით ძა ლა უფ ლე
ბის სა სარ გებ ლოდ. ამი ტომ, სა კითხის 
პრობ ლე მი ზე ბა ხდე ბა კა პი ტა ლის ტუ რი 
წარ მო ე ბი თი ურ თი ერ თო ბე ბი დან და 
არა უშუ ა ლოდ ბომ ბის გა მო ყე ნე ბის 
ბო რო ტე ბი დან.

> >  თ ო რ ნ ი კ ე  ჩ ი ვ ა ძ ე
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„კინო სკო ლა ში“, მთე ლი სა ქარ თ
ვე ლო ლა პა რა კობს მას ზე, რო გორც 
ერ თ ერთ წარ მა ტე ბულ პრო ექ ტ ზე. 
არა ერ თხელ გა შუ ქე ბუ ლა ერ თი წლის 
გან მავ ლო ბა ში გა მარ თუ ლი სხვა დას
ხ ვა ღო ნის ძი ე ბის შე სა ხებ, მათ შო რის 
ჩვენს ჟურ ნალ შიც; მაგ რამ ახ ლა სულ 
სხვა სი ახ ლე ზე მინ და გე სა უბ როთ, 
რო მე ლიც ამ პრო ექ ტის ფარ გ ლებ
ში მოხ და და რო მელ საც მძაფ რი 
შეგ რ ძ ნე ბე ბი მოჰ ყ ვა თი თო ე უ ლი 
კი ნოს კო ლე ლი სათ ვის. ორი თვის 
გან მავ ლო ბა ში პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში 
მო ნა წი ლე რე გი ო ნებ ში ეგ რეთ წო დე
ბუ ლი „გადასაღები ფრონ ტი“ გა იხ ს ნა, 
სა დაც „კინოსკოლის“ ბავ შ ვე ბი იღებ დ
ნენ მო ნა წი ლე ო ბას. ახალ გაზ რ დებ მა, 
კუ რა ტო რი რე ჟი სო რე ბის დახ მა რე ბით, 
სა კუ თა რი სცე ნა რე ბის მი ხედ ვით შექ მ
ნეს ხუ თი ფილ მი. ხუ თი ერ თ მა ნე თის გან 
გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი მოკ ლე მეტ რა ჟი ა ნი ჩა
ნა ხა ტი. პრო ცე სი, რო მე ლიც სხვა დას
ხ ვა რე გი ონ ში წა რი მარ თა, ერ თ გ ვა რი 
დაგ ვირ გ ვი ნე ბა ა, სკო ლის მოს წავ
ლე ე ბის ერ თ წ ლი ა ნი კი ნოს წავ ლე ბის 
გა მოც დი ლე ბი სა.
მოს წავ ლე ებ მა წარ მოგ ვიდ გი ნეს 
ჩა ნა ხა ტე ბი, რო მელ თა სა ფუძ ველ

ზეც, სე ლექ ცი ის შე დე გად და ი წე რა 
სცე ნა რე ბი. ერ თი თვის გან მავ ლო ბა ში 
მო სამ ზა დე ბე ლი პე რი ო დის დროს 
პრო ექ ტ ში მო ნა წი ლე სკო ლის მოს წავ
ლე ებ მა გა ი ნა წი ლეს რო ლე ბი, შე არ ჩი
ეს გა და სა ღე ბი ად გი ლე ბი, ჩა ა ტა რეს 
ქას თინ გი, და ხა ტეს კად რი რე ბე ბი, 
ფსი ქო ლო გი უ რად გა ნეწყ ვ ნენ სე რი ო
ზუ ლი საქ მი სათ ვის. მათ შე საძ ლებ ლო
ბა მი ე ცათ, თა ვი სი ძა ლე ბის მო სინ ჯ ვის 
დიდ ხე ლოვ ნე ბა ში, რა საც კი ნო ჰქვი ა. 
ახალ გაზ რ დებ მა გა მო ავ ლი ნეს ის 
უნარჩვე ვე ბი, რომ ლე ბიც ერ თი წლის 
მან ძილ ზე პრო ექ ტ ში მო ნა წი ლე ო ბის 
შე დე გად შე ი ძი ნეს. ექ ს პე რი მენ ტი არა 
მარ ტო სკო ლის მოს წავ ლე ე ბი სათ ვის 
იყო რთუ ლი, არა მედ მა თი კუ რა
ტო რი რე ჟი სო რის თ ვი საც ერ თ გ ვარ 
გა მოწ ვე ვად იქ ცა, რად გან თი თო ე უ ლი 
„ახალბედა“ რე ჟი სო რი, ოპე რა ტო
რი, მსა ხი ო ბი, მხატ ვა რი თუ გრი მი ო
რი ინ ტენ სი უ რად გა დი ო და მათ თან 
კონ სულ ტა ცი ებს. მცხე თა მ თი ა ნე თი, 
იმე რე თი, აჭა რა, ში და ქარ თ ლი, ქვე მო 
ქარ თ ლი, ეს ის რე გი ო ნე ბი ა, რო მელ
თა სკო ლის მოს წავ ლე ებ მაც თა ვი სი 
კუთხის სა ხე ლით წარ მოგ ვიდ გი ნეს 
მოკ ლე მეტ რა ჟი ა ნი ფილ მე ბი. სწო რედ 

სხვა კუთხით და ნა ხუ ლი, ახალ გაზ რ დუ
ლი შე მარ თე ბი თა და საკ მა ოდ სე რი ო
ზუ ლი თე მე ბით.
მცხე თა მ თი ა ნე თის მი ერ წარ მოდ გე
ნილ ფილ მ ში „შეხვედრამდე“ სხვა დას
ხ ვა სოფ ლის ორი მე გობ რის ურ თი ერ
თო ბა არის აღ წე რი ლი, რომ ლე ბიც 
ერ თ მა ნეთ თან შე სახ ვედ რად შორ გზას 
გა ივ ლი ან. აჭა რის რე გი ო ნის – ფილ
მ ში (სათაური) ბავ შ ვე ბი მო ძა ლა დე 
მშობ ლებს ასა ხი ე რებ დ ნენ და სი უ ჟე
ტი მა თი თა მა შის პრო ცესს ასა ხა ვა ა. 
თით ქოს ყვე ლა ფე რი „სახლობანას“ 
თა მაშს ჰგავს, რო მე ლიც სი ცი ლით 
მთავ რ დე ბა, თუმ ცა ბო ლოს ნამ დ ვი ლი 
მშობ ლე ბი ჩნდე ბი ან მკაც რი სა ხით 
და რე ა ლო ბას ვუბ რუნ დე ბით. იმე რე
თის რე გი ო ნის წარ მო მად გე ნელ თა 
მი ერ გა და ღე ბულ ფილ მ ში, (სათაური) 
გო გო ნა გა სუ ლი სა უ კუ ნის და საწყის ში 
ამე რი კა ში და ბა დე ბა ზე ოც ნე ბობს და 
რე ჟი სო რი კონ ტ რას ტებს გვთა ვა ზობს 
დღე ვან დელ ქარ თულ სი ნამ დ ვი ლე სა 
და 30იანი წლე ბის ამე რი კულ ყო
ფას შო რის. ში და ქარ თ ლ მა ფილ მით 
„ტალახი“ – სო ცი ა ლურ პრობ ლე მებ ზე 
გა ა მახ ვი ლა ყუ რადღე ბა და დე დით 
ობო ლი გო გო ნას ერ თი დღის ის ტო

ახალგაზრდა კი ნო მა ნე ბი
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რია გვიჩ ვე ნა, რო მელ საც სკო ლა ში 
პრობ ლე მე ბი აქვს, თუმ ცა მა მას მი სი 
კარ გად ეს მის. ქვე მო ქარ თ ლ მა, ფილმ 
„ბანალური სიმ ღე რით“ გარ და ტე ხის 
პე რი ოდ ში წა მოჭ რილ ფსი ქო ლო გი ურ 
პრობ ლე მებ ზე მოგ ვითხ რო. მთა ვა რი 
გმი რი ვერ ბე დავს მი სი მუ სი კა ლუ რი 
ნი ჭის სა ჯა როდ გამ ჟ ღავ ნე ბას, რად გან 
სკო ლის „ყოჩის“ ძა ლა დო ბის გავ ლე
ნის ქვე შა ა... მას არც სა სიყ ვა რუ ლო 
ურ თი ერ თო ბე ბი გა მოს დის, მაგ რამ 
ფი ნალ ში „ბუნტის თავს“ ეხ მა რე ბა სა
კუ თა რი ახა ლი სიმ ღე რით, რო მე ლიც 
„ყოჩის“ გა და სარ ჩე ნად საქ ველ მოქ მე
დო აქ ცი ა ზე შეს რულ დე ბა.
მოს წავ ლე ე ბი თა ვად გვი ზი ა რე ბენ 
ფილ მ ზე მუ შა ო ბის შთა ბეჭ დი ლე ბებს:

მა რი ამ ფალ ქო სა ძე

ძეგ ვის სა ჯა რო სკო ლა 

[ 16 წლის ]

ფილ მის გა და ღე ბა სა ოც რად სა პა სუ
ხის მ გებ ლო და სა სი ა მოვ ნო პრო ცე სი ა. 
ამ დროს უამ რა ვი იდეა გიტ რი ა ლებს 
თავ ში, მაქ სი მა ლუ რად ცდი ლობ, იპო
ვო სა უ კე თე სო, შექ მ ნა სა კუ თა რი და არ 
მი ამ ს გავ სო სხვას. იმ დრო ის გან მავ
ლო ბა ში, რო დე საც ფილმს ვი ღებ დით, 

ძა ლი ან ბევ რი ვის წავ ლეთ, გა ვი ჩი ნეთ 
ახა ლი მე გობ რე ბი და უფ რო ღრმად 
შე ვი ჭე რით კი ნო ხე ლოვ ნე ბა ში. კი ნო ზე 
მუ შა ო ბის შემ დეგ უფ რო მე ტად აფა სებ 
სხვის ნა მუ შე ვარს, რად გან უკ ვე კარ
გად აც ნო ბი ე რებ, თუ რამ ხე ლა შრო მაა 
ჩა დე ბუ ლი იმ ფილ მ ში, რო მელ საც შენ 
გა ნი ხი ლავ. ყვე ლას არ ეძ ლე ვა სა შუ
ა ლე ბა გა და ი ღოს მოკ ლე მეტ რა ჟი ა ნი 
ფილ მი ან თუნ დაც ჩა ნა ხა ტი. მე ძა ლი
ან ბედ ნი ე რი ვარ, რომ ასეთ პრო ექ ტ ში 
მოვ ხ ვ დი და გა მი მარ თ ლა.

თა მარ ზა რი ძე 

ანა ნუ რის სა ჯა რო სკო ლა 

[ 15 წლის ]

კი ნოს გა და ღე ბა შე და რე ბით ად ვი
ლი მე გო ნა, ხში რად ვკითხუ ლობ დი, 
მაგ რამ მა ინც ვერ ვი ჯე რებ დი, რომ გა
და ღე ბის პრო ცე სი ასე თი რთუ ლი იყო. 
გა და ღე ბებ ზე ძა ლი ან ბევ რი ვი ნერ
ვი უ ლე და ერთ ადა მი ანს ვაწყე ნი ნე, 
ბო დი ში მინ და მო ვუ ხა დო მას. იმე დი ა, 
უფ რო სე ბიც არ ჩხუ ბო ბენ გა და ღე ბის 
დროს და ეს ჩე მი ბავ შ ვუ რი სი სუს ტე 
იყო. რაც შე ე ხე ბა მუ შა ო ბის პრო ცესს, 
ერ თი სიტყ ვით შე მიძ ლია ვთქვა – სა
ოც რე ბა ა!

გი ორ გი გარ და ვა

რუს თა ვის 12ე სა ჯა რო სკო ლა 

[ 14 წლის ]

ჩვე ნი ფილ მის გა და ღე ბე ბი რთუ ლი, 
მაგ რამ ამავ დ რო უ ლად სა სი ა მოვ ნო 
იყო. ამ ფილ მ მა ძა ლი ან ბევ რი რამ 
მას წავ ლა; მას წავ ლა ის, რომ 7 სა ა თი 
შე იძ ლე ბა ყინ ვა ში გა რეთ იდ გე, მაგ რამ 
სახ ლ ში მა ინც კმა ყო ფი ლი დაბ რუნ
დე. ჩვე ნი გა დამ ღე ბი ჯგუ ფი ძა ლი ან 
მე გობ რუ ლი აღ მოჩ ნ და, რო დე საც 
ფილ მის გა და ღე ბე ბი და ვას რუ ლეთ, 
მივ ხ ვ დი, თუ რო გორ გა მი ჭირ დე ბო და 
ამ ყვე ლაფ რის გა რე შე ცხოვ რე ბა. მად
ლო ბას ვუხ დი პრო ექტ „კინო სკო ლა ში“ 
შემ ქ მ ნე ლებ სა და მო ნა წი ლე ებს, ასე ვე 
ყვე ლა ახალ გაზ რ დას, ვინც მო ნა წი ლე
ო ბა მი ი ღო ჩვე ნი ფილ მის გა და ღე ბა ში.

მა რი მარ გ ვე ლაშ ვი ლი

ქუ თა ი სის 25ე სა ჯა რო სკო ლა 

[ 13 წლის ]

მე, რო გორც ამ პრო ექ ტის მო ნა წი ლეს, 
არას დ როს მი ფიქ რია რომ, ოდეს მე 
კი ნო ში გა და მი ღებ დ ნენ. ეს რა ღაც 
წარ მო უდ გე ნე ლი და არა რე ა ლუ რი 
იყო, მაგ რამ აღ მოჩ ნ და, რომ შე საძ ლე
ბე ლი ყო ფი ლა და გან ხორ ცი ე ლე ბა დი. ფ
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რო დე საც ფილ მ ზე მუ შა ო ბა და ვიწყეთ, 
პირ ვე ლი მე გა და მი ღეს. ეს მა გა რი შეგ
რ ძ ნე ბა ა. არ იყო მარ ტი ვი. ბევ რი სირ
თუ ლე შეგ ვ ხ ვ და, მაგ რამ დავ ძ ლი ეთ. 
მუ შა ო ბის დროს ბევ რი და სა მახ სოვ რე
ბე ლი ამ ბა ვი და ვი დე ოც კი დაგ ვ რ ჩა 
კუ რი ო ზე ბის სა ხით. მად ლო ბას ვუხ დი 
პრო ექ ტის წა მომ წყე ბებს და მის გან მა
ხორ ცი ე ლებ ლებს.

თა მარ მა რი დაშ ვი ლი

ქვე მო გო მის სა ჯა რო სკო ლა 

[ 15 წლის ]

ყო ველ თ ვის ვოც ნე ბობ დი, რომ ფილ
მ ში მე თა მა შა. მსა ხი ო ბო ბა მსურ და 
და ხში რად წარ მო ვიდ გენ დი ხოლ მე 
კა მე რე ბის წინ მო თა მა შე ჩემს თავს. 
პრო ექ ტი „კინო სკო ლა ში“ს ფარ გ
ლებ ში ფილ მი „ტალახი“ს გა და ღე ბა 
და იწყო, და და იწყო ჩე მი ოც ნე ბის 
ას რუ ლე ბაც. პირ ვე ლი რო ლი. სიზ მ რე
ბი დან რე ა ლო ბა ში აღ მოვ ჩ ნ დი და მე 
ვი ყა ვი დამ წყე ბი, პა ტა რა, გა მო უც დე ლი 
მსა ხი ო ბი. ვერც კი ვაც ნო ბი ე რებ დი, 
რომ ცხად ში ხდე ბო და ყო ვე ლი ვე. იმ 
დღეს ვი ხი ლე კა მე რე ბი, მიკ რო ფო ნი, 
სცე ნა რის ავ ტო რი, რე ჟი სო რი, მსა ხი ო
ბი, ფილ მის შემ ქ მ ნე ლი მოს წავ ლე ე ბი. 
დუბ ლი პირ ვე ლი, მე ო რე, მე სა მე... და 
მე ბედ ნი ე რე ბით აღ სავ სეს მსურ და, 
ყო ვე ლი წა მი აღე ბეჭ და ჩემს გო ნე ბას, 

რა თა აღა რას დ როს გამ ქ რა ლი ყო 
მეხ სი ე რე ბა ში ეს სა ო ცა რი დღე... ჩემს 
მი ერ ნა თა მა შე ბი კად რი წა მი ე რი უნ და 
ყო ფი ლი ყო, თუმ ცა დრო ის გა ზომ ვას 
დი დი მნიშ ვ ნე ლო ბა აღარ მი ე ნი ჭა ჩემს 
ცნო ბი ე რე ბა ში. დი დი მად ლო ბა.

ქე თი მი ქე ლა ძე

ძეგ ვის სა ჯა რო სკო ლა 

[ 17 წლის ]

უყუ რო კარგ ფილმს, ეს ერ თი დი დი 
სი ა მოვ ნე ბა ა, რო მე ლიც ორი სე ზო ნის 
მან ძილ ზე არ მოგ ვ კ ლე ბი ა. მაგ რამ გა
და ი ღო თა ვად?! ეს უკ ვე სა ოც რე ბა ა! ამ 
პრო ექ ტ მა მე და ჩემს მე გობ რებს, ჩვე ნი 
პე და გო გის დახ მა რე ბით, სა შუ ა ლე ბა 
მოგ ვ ცა, ისე თი უნი კა ლუ რი ხე ლოვ ნე
ბის ნა წი ლად გვეგ რ ძ ნო თა ვი, რო
გო რიც კი ნო ა. ფილ მის გა და ღე ბის 
პრო ცე სი საკ მა რი სი აღ მოჩ ნ და იმის
თ ვის, რომ დაგ ვე ნა ხა და გვეგ რ ძ ნო 
ის სირ თუ ლე ე ბი, და უ ღა ლა ვი შრო მა 
და სა ბო ლოო კმა ყო ფი ლე ბის გრძნო
ბა, რო მე ლიც კადრს მიღ მა რჩე ბა. 
ემო ცი ე ბი ჯე რაც არ გამ ნე ლე ბი ა. მა თი 
სიტყ ვე ბით გად მო ცე მა ძა ლი ან რთუ
ლი ა. კი ნო ხომ ცოცხა ლი ორ გა ნიზ მი ა, 
რო მე ლიც მუდ მი ვად ვი თარ დე ბა და 
იხ ვე წე ბა. მად ლო ბა ორ გა ნი ზა ტო რებს 
– თქვენ, ჩვენ – ახალ გაზ რ დე ბი ერთ 
დიდ ოჯა ხად გაგ ვა ერ თა ნეთ, რო მელ

მაც კი ნოს ჭეშ მა რი ტი და ნიშ ნუ ლე ბა , 
შე საძ ლებ ლო ბე ბი და ფა სი ის წავ ლა.

ნა ტა ლია მან გოშ ვი ლი

ჟინ ვა ლის სა ჯა რო სკო ლა 

[ 18 წლის ]

„კინოსკოლამდე“ არ მქო ნია შე
საძ ლებ ლო ბა ფილ მის გა და ღე ბას 
დავ ს წ რე ბო დი და თვი თონ მი მე ღო მო
ნა წი ლე ო ბა. ჩემ თ ვის ეს პა ტა რა გა მოც
დი ლე ბა წარ მო უდ გენ ლად სა სი ა მოვ ნო 
აღ მოჩ ნ და. ნა წი ლი გავ ხ დი იმ ორომ
ტ რი ა ლი სა, რო მე ლიც კი ნო სამ ყა რო
შია და გა ვი გე, რომ არც ისე ად ვი ლი 
ყო ფი ლა აქამ დე შო რი დან და ნა ხუ ლი 
და შე ფა სე ბუ ლი საქ მი ა ნო ბა. მივ ხ ვ დი, 
რომ რე ჟი სო რე ბი სა და მსა ხი ო ბე ბის 
გარ და, ფილ მის ხა რის ხი და მო კი დე ბუ
ლია მთელ სა მუ შაო ჯგუფ ზე.
 მარ თ ლაც, რომ სა ო ცა რი შთა ბეჭ
დი ლე ბე ბის ქვეშ აღ მოჩ ნ და პრო ექ ტ ში 
მო ნა წი ლე ორ მო ცი სკო ლის მოს წავ
ლე ე ბი. „კინო სკო ლა ში“ ჩარ თუ ლი 
ბავ შ ვე ბის მი ერ ხუთ რე გი ონ ში გა და ღე
ბუ ლი, ხუ თი მოკ ლე მეტ რა ჟი ა ნი ფილ
მის პრე მი ე რა 31 იან ვარს თბი ლის ში, 
კი ნო თე ატრ „ამირანში“გაიმართა.

>> დ ა  ვ ი თ  ჭ ი  კ ა  ძ ე
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სა ქარ თ ვე ლოს ჰქონ და სა ავ ტო რო დო კუ მენ ტუ რი კი ნო 

გამოხმაურება ჟურ ნა ლი ფილ მ პ რინ ტის №13 ნო მერ ზე

ამ წე რილს „ფილმპრინტის“ №3ში 
გა მოქ ვ ყ ნე ბუ ლი ინ ტერ ვი უს გა მო 
ვწერ. ანა ძი აპ ში პა ესა უბ რე ბა და
ნი ელ რე ჟი სორ ტუე სტენ მი უ ლერს, 
დო კუ მენ ტუ რი კი ნოს დიდ მცოდ ნეს, 
თე ო რე ტი კოს სა და პრაქ ტი კოსს. სა ინ
ტე რე სო ინ ტერ ვიუა და ბევრ სა კითხ ში 
ვე თან ხ მე ბი. მაგრამ, არ ვე თან ხ მე ბი 
და სრუ ლი ად გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი აზ რი 
მაქვს ერთ თე მას თან და კავ ში რე ბით. 
ძი აპ ში პა წერს: „საქართველოში ჩვენ 
არ გვქო ნია სა ავ ტო რო დო კუ მენ ტუ რი 
კი ნოს ტრა დი ცი ა. თუმ ცა მხატ ვ რულ 
კი ნო ში დი დი წარ მა ტე ბე ბი გვქონ და.“ 

– ეს არის არას წო რი შე ფა სე ბა, სრუ
ლი ად მი უ ღე ბე ლი და მცდა რი. 
თა ვი დან ვე შევ თან ხ მ დეთ, რომ შე უძ
ლე ბე ლი ა, ხე ლოვ ნე ბა იყოს არა ინ
დი ვი დუ ა ლუ რი და არა ავ ტო რი სე უ ლი. 
ნა წარ მო ე ბი, სა დაც არც ავ ტო რის 
ხელ წე რა ჩანს და არც ინ დი ვი დუ ა ლუ
რი და მო კი დე ბუ ლე ბა, ხე ლოვ ნე ბა არ 
არის. გა ვიხ სე ნოთ თუნ დაც საბ ჭო თა 
დო კუ მენ ტა ლის ტი ძი გა ვერ ტო ვი. ასე
თი თე ო რია ჰქონ და: დად გი კა მე რა, 
აფიქ სი რე უწყ ვე ტად, რაც ხდე ბა და ეს 
ობი ექ ტუ რი ფიქ სი რე ბაა დო კუ მენ ტუ რი 
კი ნო. ეს ტყუ ი ლი ა! თვით ძი გა ვერ ტო

ვის ფილ მე ბი არ იყო ასე თი. რო დე საც 
კა მე რის და სად გ მელ ად გილს ირ ჩევ, 
უკ ვე ინ დი ვი დუ ა ლუ რი გა დაწყ ვე ტა ა, 
რო დე საც მონ ტა ჟი სას ერთ კადრს 
აგ დებ და მე ო რეს ტო ვებ, ინ დი ვი დის 
და მო კი დე ბუ ლე ბა ა. მით უმე ტეს, რო ცა 
ადებ მუ სი კას და ამ ძაფ რებ ამა თუ იმ 
ხაზს. სხვა საქ მე ა, რომ ავ ტო რი შე იძ
ლე ბა იყოს სა ინ ტე რე სო ან უინ ტე რე
სო, იყოს მიმ ბაძ ვე ლი ან არა მიმ ბაძ ვე
ლი, ნი ჭი ე რი ან ნაკ ლე ბად ნი ჭი ე რი და 
ფილ მიც გა მო ვი დეს კარ გი ან ცუ დი.
ჯერ კი დევ 20იანი წლე ბის ბო ლოს 
და 30იან წლებ ში სა ო ცა რი ავ ტოფ
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რი სე უ ლი ფილ მე ბი შე იქ მ ნა. მი ხე ილ 
კა ლა ტო ზო ვის, ნუ ცა ღო ღო ბე რი ძის 
ფილ მებ ში ავ ტო რი ძა ლი ან მკა ფი ოდ 
ჩანს. შემ დეგ, 50იან წლებ ში, გან სა
კუთ რე ბით 60იან წლებ ში ქარ თულ 
დო კუ მენ ტურ კი ნო ში მო ვიდ ნენ ახალ
გაზ რ დე ბი, რო მე ლე ბიც სწო რედ ასეთ 
ინ დი ვი დუ ა ლურ ფილ მებს ქმნიდ ნენ. 
ვახ ტანგ მი ქე ლა ძის, გია ჭუ ბაბ რი ას, 
სო სო ჩხა ი ძის, გუ რამ ჟვა ნი ას სა მეც ნი
ე რო ფილ მე ბი, მთლი ა ნად ავ ტო რი
სე უ ლი ფილ მე ბი ა. დო კუ მენ ტურ მა სა
ლას ისე თი რა კურ სი თა და გან წყო ბით 
იღებ დ ნენ, იმ გ ვა რად ამონ ტა ჟებ დ ნენ, 
რომ თა ვი ანთ პო ზი ცი ას, სათ ქ მელს 
გად მოს ცემ დ ნენ. კარ გად არის ცნო ბი
ლი ოთარ იოსე ლი ა ნის დო კუ მენ ტუ რი 
ფილ მი „საპოვნელა“. ის მთლი ა ნად 
ერთ პა ტა რა ყვა ვილს ეძღ ვ ნე ბა, მაგ
რამ გა ნა ზუს ტად არ გა მო ხა ტავს იმ 
ფი ლო სო ფი ას, რაც ოთარ იოსე ლი
ან მა შემ დეგ მხატ ვ რულ ფილ მებ ში 
გა მო ამ ჟ ღავ ნა? 
ახ ლა გა ვიხ სე ნოთ, რო გო რი ავ
ტო რი სე უ ლი ფილ მე ბი იყო 60იანის 

ბო ლის, 70იანის და საწყის ში. რა გზა 
გა მო ი ა რა და რა შე დე გამ დე მი ვი და. 
რი სი წყა ლო ბით არის დო კუ მენ ტუ რი 
კი ნო ასე თი დღეს, 21ე სა უ კუ ნე ში. 
არ სე ბობ და დო კუ მენ ტუ რი და სა
მეც ნი ე რო პო პუ ლა რუ ლი ფილ მე ბის 
სტუ დია და შე იქ მ ნა მე ო რე კე რა, სა ტე
ლე ვი ზიო ფილ მე ბის სტუ დი ა, სა დაც 
იქ მ ნე ბო და რო გორც მხატ ვ რუ ლი, 
ასე ვე დო კუ მენ ტუ რი ფილ მე ბი. გა მორ
ჩე უ ლად რამ დე ნი მე ფილმს ჩა მო გით
ვ ლით: ბუ ბა ხო ტი ვა რის „დარიალის 
ჩა ნა ხა ტე ბი“, მა სა ლა დო კუ მენ ტუ რი ა, 
მაგ რამ ისე თი ავ ტო რი სე უ ლი ხედ ვა ა, 
რომ ნამ დ ვი ლი პო ე ზია იქ მ ნე ბა. ლე
რი სი ხა რუ ლი ძი სა და გე ლა კან დე
ლა კის „ფეხბურთი უბურ თოდ“, სა დაც 
ფეხ ბურ თი და ნა ხუ ლი იყო სრუ ლი ად 
გან ს ხ ვა ვე ბუ ლად. დო კუ მენ ტუ რი, 
რე ა ლუ რად არ სე ბუ ლი მა სა ლი დან ის 
აიღეს და ისე და ა მონ ტა ჟეს, თით ქოს 
ფეხ ბურ თე ლე ბი მინ დორ ზე ცეკ ვა ვენ. 
ეს ფილ მიც პო ე ტუ რად არის მო წო
დე ბუ ლი ავ ტორ თა მი ერ. თან და თან 
გარ თულ და ფორ მე ბი. ლე რი სი ხა

რუ ლი ძის „უსასრულობა“ ჩემ თ ვის 
სა ო ცა რი აღ მო ჩე ნა ა. დო კუ მენ ტუ რი 
ფიქ სა ცი ი თა და გარ კ ვე უ ლი პრო ვო ცი
რე ბით მან შექ მ ნა ფილ მი, რო მელ ზეც 
მკა ფი ოდ ვერ იტყ ვი, დო კუ მენ ტუ რია 
თუ მხატ ვ რუ ლი. 
ძა ლი ან სა ინ ტე რე სოა გო გი ლე ვა
შოვ  თუ მა ნიშ ვი ლის შე მოქ მე დე ბა, 
რომ ლის ანა რეკ ლი დღე ვან დელ 
დო კუ მენ ტურ ფილ მებ ში ჩანს. ზეს ტა
ფო ნის სა ხალ ხო თე ატ რის მსა ხი ო ბებ
ზე გა და ღე ბულ ფილ მ ში „პრემიერა“ 
რე ჟი სორ მა დი ა ლო გი, კითხ ვა პა
სუ ხი დად გ მი თი სცე ნე ბის პრო ვო
ცი რე ბის თ ვის გა მო ი ყე ნა და შექ მ ნა 
დო კუ მენ ტურ  მ ხატ ვ რუ ლი ფილ მი. 
„პრემიერაში“ პო ე ტუ რო ბა ნაკ ლე ბი ა, 
მაგ რამ მე ო რე ფილ მ ში, „მთვარის 
გლო ბუ სი“, გვაჩ ვე ნა, რა არის ადა მი
ნის ოც ნე ბა და შემ დეგ ჩვენ თვალ წინ 
ის ოც ნე ბა გა ნა ხორ ცი ე ლა და პო ე ტუ
რად გად მოს ცა. ეს უკ ვე პრინ ცი პუ ლი 
მიდ გო მაა თა ვი სუ ფა ლი, დო კუ მენ ტუ
რი სა ავ ტო რო კი ნოს მი მართ. 
შე მოქ მე დე ბი თი თა ვი სუფ ლე ბის ფ
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უდი დეს მიღ წე ვად მი მაჩ ნია სო სო 
ჩხა ი ძის „თუში მეცხ ვა რე“, ჩემ თ ვის უკ
ვ და ვი ფილ მი. მან მხატ ვ რულ კი ნო ში 
ისე თი ხერ ხე ბი შე მო ი ტა ნა, დო კუ მენ
ტი და მხატ ვ რუ ლო ბა ისე შე ურ წყა 
ერ თ მა ნეთს, რომ მა თი და ცალ კე ვე ბა 
შე უძ ლე ბე ლი ა. მხატ ვ რულ მა სუ რათ
მა დო კუ მენ ტუ რი კი ნოს თვი სე ბე ბი, 
მე თო დე ბი შე ი ძი ნა. ასე თი ვე ა, მი სი 
და უმ თავ რე ბე ლი „შვიდკაცა“. ავ ტო რი 
გა და ღე ბი სას ისეთ ბუ ნებ რივ პი რო
ბებ სა და სი ტუ ა ცი ას ქმნი და, რომ 
არამ სა ხი ო ბე ბი მა ღალ არ ტის ტიზმს 
ავ ლე ნენ და მა ყუ რე ბე ლი გა ო ცე ბუ ლი 
შეჰ ყუ რებს. ინ დი ვი დუ ა ლუ რი, ავ ტო რი
სე უ ლი და მო კი დე ბუ ლე ბა პრინ ცი პად 
იქ ცა და მხატ ვ რულ კი ნო ში სრუ ლი ად 
სხვა შე მოქ მე დე ბი თი გა დაწყ ვე ტა მოგ
ვ ცა. ეს იმი ტომ, რომ ეს რე ჟი სო რე ბი 
მხატ ვ რულ ფილ მებსც იღებ დ ნენ და 
დო კუ მენ ტურ საც. ეს ჩემს თვალ წინ 
ხდე ბო და, მა შინ სა ტე ლე ვი ზიო ფილ
მე ბის სტუ დი ის სამ ხატ ვ რო ხელ მ ძღ ვა
ნე ლი ვი ყა ვი.
ეს უკ ვე პრინ ცი პია და ამ გზით მი

დი ო და ქარ თუ ლი სა ტე ლე ვი ზიო 
დო კუ მენ ტა ლის ტი კა. ალე კო ცა ბა ძის 
„ლაქა“ მხატ ვ რუ ლი ფილ მი ა, მაგ რამ 
ეს დო კუ მენ ტა ლიზ მი დევს სი უ ჟეტ შიც 
და გან ხორ ცი ე ლე ბა შიც. მი ხო ბო რაშ
ვი ლის ფილ მებ შიც არის დად გ მი თი 
ეპი ზო დე ბი. ასე რომ, ყვე ლა ფილ მ ში, 
რო მე ლიც სა ტე ლე ვი ზიო ფილ მე ბის 
სტუ დი ა ში იქ მ ნე ბო და, ჩან და ავ ტო რის 
და მო კი დე ბუ ლე ბა. ეს ჩე მი პრინ ცი პიც 
იყო. მი მაჩ ნ და, რომ ამის გა რე შე არ 
შე იძ ლე ბა აკე თო ფილ მი. 
შე მო ვი და კი დევ ერ თი პრინ ცი პი, 
კა მე რა, მიკ რო ფო ნი, ადა მი ა ნი, რო
მე ლიც იღებს, უნ და ჩან დეს, არ უნ და 
და მა ლო. ჩემს ყვე ლა ფილ მ ში ეს 
პრინ ცი პი და ცუ ლი ა. ზოგ ჯერ, ჩემ გან 
და მო უ კიდ ლე ბად, ნამ დ ვი ლი ორ გა ნუ
ლი სი ტუ ა ცია იქ მ ნე ბა. „ღვინის აკ ვან
ში“ ქვევრს გახ ს ნი ან და რო ცა ღვი ნოს 
ამო ი ღე ბენ, აწ ვ დი ან ოპე რა ტორს. 
ისიც არ თ მევს ჭი ქას და ერ თი ხე ლით 
კა მე რა უჭი რავს, მე ო რით სას მი სი. ასე
თი მო ნა წი ლე ო ბა აუცი ლე ბე ლია და 
ზოგ შემ თხ ვე ვა ში პრინ ცი პად იქ ცა. ეს 

პრინ ცი პი გვქონ და „გზაში“, სა დაც უწყ
ვე ტი ძი ე ბაა და ავ ტო რი შენ თვალ წინ 
არ კ ვევს, ვინ ხარ, სა ი დან მო დი ხარ, 
რა გზა გა მო ია რა შენ მა ქვე ყა ნამ. 
გუ რამ პა ტა რა ი ა სა და რე ზო თა
ბუ კაშ ვი ლის ფილ მე ბიც ხომ ძი ე ბა ა. 
რე ზო თა ბუ კაშ ვი ლის ფილ მებ ში გან
სა კუთ რე ბით მკა ფი ოდ ჩანს ავ ტო რის 
ინ დი ვი დუ ა ლიზ მი. ფიქ სი რე ბა და 
ძი ე ბა ერ თად სა ინ ტე რე სო სინ თე ზი ა, 
ხში რად თვი თონ ცხოვ რე ბა გიქ მ ნის 
ეპი ზოდს და შენ უნ და ჩა ავ ლო ხე ლი 
და და ა ფიქ სი რო. 
კი დევ ერ თი პრინ ცი პი, დრო თა ერ
თი ა ნო ბა, დრო თა აღ რე ვა, წარ სუ ლი, 
თა ნა მედ რო ვე ო ბა, ეს ერ თი სივ რ ცე ა. 
ფილ მ ში „სახლი სი ხა რუ ლი სა“ თა ნა
მედ რო ვედ ჩაც მუ ლი რა მაზ ჩხიკ ვა ძე 
ძველ მა ტა რე ბელ ში, ჩო ხი ა ნებ თან 
სრუ ლი ად ორ გა ნუ ლად ზის და მოქ
მე დებს. ესეც პრინ ცი პი ა, რო მელ საც 
დღეს თა ვი სუ ფა ლი კი ნო იყე ნებს. 
იმის გა მო, რომ იდე ო ლო გი უ რი ზე
წო ლა არ სე ბობ და, უფ რო მე ტად იყო 
სა ჭი რო ახა ლი ფორ მი სა და ხერ ხის 

ყვე ლა ფილ მ ში, რო მე ლიც სა ტე ლე ვი ზიო 
ფილ მე ბის სტუ დი ა ში იქ მ ნე ბო და, ჩან და 
ავ ტო რის და მო კი დე ბუ ლე ბა
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მო ძებ ნა. მრა ვალ ფე როვ ნე ბა იყო ჟან
რობ რი ვა დაც.
უამ რა ვი დი დი თუ პა ტა რა ფილ მის 
ჩა მოთ ვ ლა შე იძ ლე ბა, რო მელ თაც 
თე მას თან ერ თად სწო რედ ავ ტო რის 
ხედ ვით მი იპყ რეს ყუ რადღე ბა. დი მა 
ბა თი აშ ვილ მა გა და ი ღო ორი შე სა ნიშ
ნა ვი ფილ მი „ავლიპ ზუ რა ბიშ ვი ლი და 
„სერგო ზა ქა რი ა ძე“. აქაც, გმი რის ხა სი
ა თის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ში ხე დავ ავ ტო
რის ინ დი ვი დუ ა ლო ბას. ზა ალ კა კა ბა ძე 
მუ სი კა ლუ რი გან ხ რით მუ შა ობ და, ეს 
იყო მი სი სფე რო. ბი ძი ნა რაჭ ვე ლიშ ვი
ლის „ხაბაზები“. თით ქოს ძი რი თა დად 
ფიქ სა ცი ა ა, მაგ რამ ისე თი პი რო ბა 
შე იქ მ ნა, რომ ადა მი ა ნე ბი გახ ს ნი ლიყ
ვ ნენ, რე ჟი სორ მა იმას მი აღ წი ა, რაც 
უნ დო და. უნი კა ლუ რი იყო ირაკ ლი 
მა ხა რა ძის, პა ა ტა ტა ბა ღუ ა სა და ლე რი 
სი ხა რუ ლი ძის „ლელოს შე მობ რუ ნე ბა“. 
აქ არის ფიქ სი რე ბუ ლი რე ა ლო ბა და 
არის დად გ მუ ლი სცე ნე ბი, შე სა ნიშ ნა
ვად შერ წყ მუ ლი სხვა დას ხ ვა მე თო დი. 
ახა ლი პე რი ო დის შე მოქ მე დია სან დ
რო ვახ ტან გო ვი, მა საც გა მორ ჩე უ ლი 
ხელ წე რა აქვს, ძა ლი ან ინ დი ვი დუ ა
ლუ რი ა. 
ქარ თუ ლი კი ნო სა ინ ტე რე სო იმი
ტომ არის, რომ აქ ავ ტო რე ბი სა და 
ინ დი ვი დე ბის დიდ მრა ვალ ფე როვ
ნე ბას ხე დავ. მინ და თა ნა მედ რო ვე 
დო კუ მენ ტ ლის ტებ მა იცოდ ნენ, რომ 
ეს ტრა დი ცი ე ბი მთე ლი სა უ კუ ნე, ასი 
წლის გან მავ ლო ბა ში ყა ლიბ დე ბო და. 
ყვე ლა ფე რი მხო ლოდ უცხო ე თი დან 
მო ტა ნი ლი და გად მო ღე ბუ ლი არ 
ყო ფი ლა, აქაც იქ მ ნე ბო და თხრო ბის 
ხერ ხე ბი.
დღე საც მი მაჩ ნი ა, რომ 2005 წელს 
სა ტე ლე ვი ზიო ფილ მე ბის სტუ დი ის 
გა უქ მე ბა იყო დი დი და ნა შა უ ლი. სტუ
დი ას ჰქონ და სრუ ლი ად გან ს ხ ვა ვე
ბუ ლი ხელ წე რა, რო მე ლიც და კარ გა 

ქარ თულ მა კი ნომ და დღე ვან დელ მა 
ახალ გაზ რ დებ მა არ იცი ან, რომ არ სე
ბობ და გან სა კუთ რე ბუ ლი ხელ წე რით 
შექ მ ნი ლი ფილ მე ბი.
ბევ რი სა ყუ რადღე ბო თე მაა წა მოჭ
რი ლი ამ სტა ტი ა ში. ტუე სტენ მი უ ლე რი 
ამ ბობს: „დღეს აღარ არი ან ფუნ და
მენ ტა ლის ტე ბი და აღა რა ვინ ამ ბობს, 
რომ დო კუ მენ ტუ რი კი ნოს კე თე ბის 
მხო ლოდ ერ თი გზა არ სე ბობს. დღეს 
შე საძ ლებ ლო ბე ბის ძა ლი ან ფარ თო 
არ ჩე ვა ნი ა.“ ვე თან ხ მე ბი, მაგ რამ გა ვი
მე ო რებ: დღეს დამ კ ვიდ რე ბუ ლი სა ავ
ტო რო დო კუ მენ ტუ რი კი ნოს ძი რი თად 
მე თო დებ თან ერ თად (ფიქსირება, 
თხრო ბა და მონ ტა ჟი), ყვე ლა დამ
ხ მა რე სა შუ ა ლე ბა – პრო ვო ცი რე ბა, 
დად გ მი თი ეპი ზო დე ბი, ხმა უ რი სა და 
ხმის ლა ვი რე ბა, რო მელ საც ავ ტო რის 
და მო კი დე ბუ ლე ბა მო აქვს, გა დამ
ღე ბი ჯგუ ფის კად რ ში შე მოყ ვა ნა – ეს 
ყვე ლა ფე რი ჩა ფიქ რე ბუ ლიც იყო და 
რე ა ლი ზე ბუ ლიც ქარ თულ სა ტე ლე ვი
ზიო დო კუ მენ ტურ კი ნო ში.
ამ ჟურ ნალ ში სა უ ბა რია აგ რეთ ვე 
რამ დე ნი მე თა ნა მედ რო ვე დო კუ მენ ტა
ლის ტ თან. ამ სა უბ რე ბის სა ფუძ ველ თა 
სა ფუძ ვე ლი არის ის, რომ თა ნა მედ
რო ვე დო კუ მენ ტურ კი ნო ში ავ ტო რის 
და მო კი დე ბუ ლე ბა, ინ დი ვი დის 
და მო კი დე ბუ ლე ბა გან სა კუთ რე ბით 
არის გამ ძაფ რე ბუ ლი. ამას ხელს ისიც 
უწყობს, რომ ვი დე ო ტექ ნი კა სა ოც რად 
გა მარ ტივ და, კა მე რა ძა ლი ან მსუ ბუ
ქი ა, შე იძ ლე ბა შე უმ ჩ ნევ ლად იარო და 
გა და ი ღო, არ დარ დობ, რომ ფი რი 
გა თავ დე ბა. 
სტა ტი ა ში სა უ ბა რი ეხე ბა აგ რეთ ვე 
ვორ ქ შო ფის სის ტე მას და მის მი ერ 
დამ კ ვიდ რე ბულ ჩარ ჩო ებს. მე ასე თი 
აზ რი მაქვს: თუ მო ნუ რად მო ის მენ ამ 
ვორ ქ შოპს, თუ ნე ბის მი ე რი პე და გო გი
სა და ოს ტა ტის რჩე ვას ზუს ტად გა ით

ვა ლის წი ნებ და თა ვი სუ ფა ლი არ იქ ნე
ბი, სტე რე ო ტი პამ დე მიხ ვალ. ეს არის 
გა დამ წყ ვე ტი. დღეს ბევ რად ფარ თოდ 
შე იძ ლე ბა ლა პა რა კი კარ გ ზეც და ცუდ
ზეც. ბევ რი კარ გიც ხდე ბა, მხო ლოდ 
ცუდ ზე აქ ცენ ტის გა კე თე ბაც ტენ დენ
ცი უ რი ა. კი ნოს პრინ ცი პი ხომ ასე თი ა: 
და პი რის პი რე ბის შე დე გად ჭეშ მა რი
ტე ბის პოვ ნა. აქე დან გა მომ დი ნა რე 
იქ მ ნე ბა მძაფ რი დრა მა ტურ გი ა.
კი დევ ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი თე
მა. სა ზო გა დო ებ რი ვი მა უწყებ ლის 
ჩარ თუ ლო ბა ზე ტუე სტენ მი უ ლე რი 
ამ ბობს: „ბევრ ქვე ყა ნა ში, მათ შო რის 
და ნი ა შიც, არ სე ბობს თა ნა წარ მო ე
ბის შე თან ხ მე ბა... კი ნო ინ ს ტი ტუ ტე ბი სა 
და სა ზო გა დო ებ რი ვი მა უწყებ ლის 
წარ მო მად გენ ლე ბი თა ნამ შ რომ ლო
ბენ ფილ მე ბის და ფი ნან სე ბა ში.“ ვი ცი, 
რომ სხვა ქვეყ ნებ შიც ასე ა. ეს ძა ლი ან 
კარ გია და ჩვენ თ ვი საც გა სათ ვა ლის
წი ნე ბე ლი. 
და ბო ლოს, მინ და ვთქვა: პირ ვე ლი 
– სამ წუ ხა როდ, ჩვე ნი კი ნომ ცოდ ნე ე ბი, 
ნაკ ლე ბად მოგ ვითხ რო ბენ იმის შე სა
ხებ, თუ რა იყო ქარ თუ ლი დო კუ მენ
ტუ რი კი ნო. ეს სა ში ნე ლე ბა ა; მე ო რე 
– სრუ ლი ად მი ვიწყე ბუ ლია ქარ თუ ლი 
დო კუ მენ ტუ რი კი ნოს მნიშ ვ ნე ლო ვა
ნი ფილ მე ბი, აღარ სად აჩ ვე ნე ბენ. 
ეს და ნა შა უ ლი ა. უნ და ვაჩ ვე ნოთ; და 
მე სა მე – ქარ თუ ლი კი ნო ცენ ტ რი უფ
რო აქ ტი უ რად უნ და იბ რ ძო დეს, რომ 
შე იქ მ ნას ამ ფილ მე ბის ციფ რუ ლი 
ვერ სი ე ბი. ფილ მე ბის ნა წი ლი ინა ხე ბა 
მოს კოვ ში, ნა წი ლი სა ქარ თ ვე ლო ში. 
იქამ დე მი ვე დით, რომ ახალ გაზ რ და 
კი ნე მა ტოგ რა ფის ტებს ჰგო ნი ათ, თით
ქოს ქარ თუ ლი დო კუ მენ ტუ რი კი ნო არ 
იყო ავ ტო რი სე უ ლი. ეს შეც დო მა ა.

> >  ნ ი ნ ო  ნ ა ტ რ ო შ ვ ი ლ ი



ს პ ე ც ი ა ლ უ რ ი

რ ე პ ო რ ტ ა ჟ ი



/   6 0   

ვე ნის სა ერ თა შო რი სო კი ნო ფეს
ტი ვალ ზე 21 წლის მი ხე ილ (მიშო) 
ან თა ძის ფილ მი „ამხანაგ გე ლო ვა ნის 
მრა ვა ლის სა ხე“ მთა ვარ პროგ რა მა ში 
ფეს ტი ვა ლის მე ო რე დღე სა და და
ხურ ვა ზე იყო ნაჩ ვე ნე ბი. კი ნო თე ატრ 
„ურანიაში“ ყვე ლა ბი ლე თი გა ი ყი და: 
სე ანსს 200ზე მე ტი ადა მი ა ნი ეს წ რე
ბო და, რაც დე ბი უ ტან ტი რე ჟი სო რის 
საკ მა ოდ დი დი წარ მა ტე ბა ა.
მი შო კა ლი ფორ ნი ის ხე ლოვ ნე ბის 
უნი ვერ სი ტე ტის მე ოთხე კურ სის სტუ
დენ ტი ა. ის ამ ეტაპ ზე ექ ს პე რი მენ ტულ 
და დო კუ მენ ტურ კი ნო ზე მუ შა ობს, 
პა რა ლე ლუ რად კი მა ლე და ას რუ
ლებს ფილმს, რო მე ლიც 2014 წლის 
ზაფხულ ში ჭი ა თუ რა ში გა და ი ღო. 
ფილ მის სა მუ შაო სა ხე ლი „მანგანუმია“ 
და თა ვის თავ ში აერ თი ა ნებს ავ თენ
ტურ ად გი ლობ რივ სივ რ ცე ში ასა ხულ 
ყვე ლა იმ ფაქ ტორს, რო მე ლიც მუ შა თა 
კლა სის თ ვის სპე ცი ა ლუ რად აშე ნე ბულ 
ქა ლაქს ახა ლი ეკო ნო მი კუ რი და პო
ლი ტი კუ რი რე ა ლო ბის წი ნა შე აყე ნებს. 

F.P. რა იყო ამ თე მის შერ ჩე ვის სა ფუძ
ვე ლი და გქონ და თუ არა კონ კ რე ტუ
ლი წი ნას წა რი წარ მოდ გე ნა გა და ღე
ბის მი მარ თუ ლე ბა ზე?
იდეა საკ მა ოდ მო უ ლოდ ნე ლად 
გა მიჩ ნ და, ჭი ა თუ რა ში მიმ დი ნა რე 
მოვ ლე ნებ ზე ვკითხუ ლობ დი რა ღა ცას. 
გა და ღე ბას რაც ეხე ბო და, ყვე ლაფ რის 
მო ძი ე ბა მო ვა ხერ ხეთ ფორ მა ლუ რო
ბის გა რე შე... სა ქარ თ ვე ლო ში არც 
იმ დე ნად ბი უ როკ რა ტი უ ლი სის ტე მა ა. 
ფორ მა ლუ რო ბა თვი თონ კორ პო რა
ცი ას თან კავ შირ ში იყო, რო მელ საც არ 
უნ დო და, რომ მა ღა რო ში ჩავ სუ ლი

ყა ვით. სა ნამ არ და ვარ წ მუ ნეთ იმა ში, 
რომ მათ ზე არ ვა პი რებ დით იერი შის 
მი ტა ნას. არ ვი ცი, რამ დე ნად და ვი
ცავ ამ პი რო ბას. კონ კ რე ტუ ლად ამ 
კორ პო რა ცი ის წი ნა აღ მ დეგ მი მარ თუ
ლი, რა თქმა უნ და, ეს არ არის, აქ იმ 
სის ტე მა ზეა ორი ენ ტი რი, რო მე ლიც 
აქ გა ბა ტო ნე ბუ ლია და რე სურ სე ბის 
და ხალ ხის ექ ს პ ლუ ა ტა ცი ას ეწე ვა, 
იმი ტომ, რომ სხვა ნა ი რად იქ მუ შა ო ბა 
წარ მო უდ გე ნე ლი ა. 

F.P. რის ჩვე ნე ბას შეძ ლებს ფილ მი მა
ყუ რებ ლის თ ვის და შენ თ ვის რო გორც 
ავ ტო რის თ ვის რა არის მნიშ ვ ნე ლო ვა
ნი ამ ფილ მ ში? 
ძა ლი ან სა ინ ტე რე სო იყო გა და ღე ბა 
მი წის ქ ვე შაც და ზე და პირ ზეც, გა და
ღე ბა თვი თონ მა ღა რო ებ შიც და ასე ვე 
სა ბა გი რო ებ ზეც, რო მე ლიც თა ვის 
მხრივ ძა ლი ან სა ინ ტე რე სო რე ლიქ
ვიაა ქა ლა ქის. 
ჭი ა თუ რა იმით არის სა ინ ტე რე სო, 
რომ ის ტო რია ზე და პირ ზე ა: შე ნო
ბებ ზე ჩანს, არ ქი ტექ ტუ რა ზე, ხალ ხის 
მა ნე რიზ მებ ზე. რე ა ლუ რი დღე ვან
დე ლო ბის სუ რა თი კი დევ პი რი ქით, 
მა ღა რო ებ ში ა. 
მინ დო და მეჩ ვე ნე ბი ნა ჭი ა თუ რა ისე თი, 
რო გო რიც არის: სივ რ ცე, რო მელ ზეც 
მო უ ლოდ ნე ლი ეკო ნო მი კუ რი ცვლი
ლე ბე ბი აისა ხა. სო ცი ა ლიზ მის რა ღა ცა 
ფორ მი დან კლა სი კუ რი და სავ ლუ რი 
კა პი ტა ლიზ მ ში გა დას ვ ლამ მო ი ტა ნა 
უცხო უ რი კორ პო რა ცი ე ბი, რომ ლე ბიც 
იყე ნე ბენ ნაკ ლე ბად შემ ძ ლე ქვეყ ნის 
რე სურ სებს. ეს აისა ხე ბა არამ ხო ლოდ 
ადა მი ან ზე და მუ შა ხელ ზე, არა მედ სა ჯა
რო და კერ ძო სივ რ ცე ზეც. 

F.P. რამ გა ნა პი რო ბა კონ კ რე ტუ ლად 
ამ თე მის არ ჩე ვა და შე ძე ლი თუ არა 
შე ნი წი ნას წა რი ამო ცა ნე ბის ფილ მ ში 
გან ხორ ცი ე ლე ბა? 
სა ერ თოდ, დო კუ მენ ტუ რი კი ნო არ 
არის მა ინ ც და მა ინც ფორ მა ლის ტუ
რი ან კონ ს ტ რუქ ტი ვის ტუ ლი, უფ რო 
ყო ველ დღი უ რო ბის სპონ ტა ნუ რო ბის 
და ჭე რა ზე ა. ამი ტომ სუ რა თიც საკ მა ოდ 
შე იც ვა ლა. მი ვი ღე ის, რაც მინ დო
და მი მე ღო, მაგ რამ რა თქმა უნ და, 
შეც ვ ლილ ფორ მატ ში. დო კუ მენ ტურ 
ფილ მ ზე მუ შა ო ბი სას გა დაწყ ვე ტი ლე
ბებს ავ ტო რი მონ ტა ჟის დროს იღებს. 
რამ დენ ჯერ მე ვცა დე მონ ტა ჟის დაწყე
ბა და მე რე ეს პრო ექ ტე ბი წავ შა ლე, 
რად გან უფ რო დი დი დის ტან ცია მჭირ
დე ბო და ჩე მი ვე პრო ექ ტის გან, ჩე მი ვე 
და ნა ხუ ლის გან. უნ და მი ვუდ გე ისე, 
თით ქოს მა სა ლა ჩე მი გა და ღე ბუ ლი 
არა ა, რაც საკ მა ოდ რთუ ლი ა. 

F.P. რო გო რი იყო ფილ მის თ ვის მო სამ
ზა დე ბე ლი პე რი ო დი, რა სა ჭი რო ე ბე ბი 
გქონ და ფილ მის გა და სა ღე ბად და რო
გორ შე ძე ლი რე სურ სე ბის მო ძი ე ბა?
მი ნი მა ლუ რი რე სურ სე ბი გვქონ და. 
სა ერ თოდ ვთვლი, რომ რაც უფ რო ნაკ
ლე ბი რე სურ სი გაქვს, მით უფ რო უკე
თე სად და სუფ თად იღებ. ჩვენ გვქონ და 
შტა ტი ვი, კა მე რა, რამ დე ნი მე ლინ ზა, 
ხმის ჩამ წე რი და საკ მა ოდ ცუ დი მიკ
რო ფო ნი. დი დი მად ლო ბა GDSს, რომ 
გვათხო ვა ტექ ნი კა. არ ვი ცი, რა ტომ 
უნ და სჭირ დე ბო დეს დო კუ მენ ტა ლისტს 
ყვე ლა ზე კარ გი ხა რის ხის კა მე რით 
გა და ღე ბა. არას დ როს არ არის სწო რი, 
ტექ ნი კუ რი მხა რე უფ რო მაღ ლა და ა ყე
ნო, ვიდ რე კონ ცეპ ტუ ა ლუ რი მხა რე. 

მი ხე ილ ან თა ძის
„მანგანუმი“
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F.P. ფილ მის გა და ღე ბის პრო ცეს ში რა 
იყო გან სა კუთ რე ბით სა ინ ტე რე სო შენ
თ ვის და რა ტექ ნი კურ თუ სხვა სა ხის 
ბა რი ე რებ თან გქონ და შე ხე ბა?
ჭი ა თუ რა ში ყვე ლა ზე დი დი პრობ ლე
მე ბი შეგ ვექ მ ნა მა შინ, რო ცა გვე უბ ნე
ბოდ ნენ, რომ არ გვქონ და გა და ღე ბის 
უფ ლე ბა. არა და სრუ ლი უფ ლე ბა 
გვქონ და და ყვე ლა სა ჭი რო ნე ბარ
თ ვა წი ნას წა რ აღე ბუ ლი. ცდი ლობ დ
ნენ, რომ შე ეც ვა ლათ გრა ფი კი, რაც 
არა ერ თხელ მოხ და, არა და გან საზღ
ვ რუ ლი დრო გვქონ და ყვე ლაფ რის 
გა და ღე ბის თ ვის: მხო ლოდ ერ თი 
კვი რა. მად ლო ბე ლი ვარ, რომ მა
ღა რო ში უსაფ რ თხო ე ბის ექ ს პერ ტი 
გაგ ვა ყო ლეს, მაგ რამ მქონ და იმის 
შეგ რ ძ ნე ბა, რომ აკ ვირ დე ბო და, რას 
ვი ღებ ან რა მე ფა რუ ლი მო ტი ვი ხომ 
არ მქონ და, რომ რა მე ან ვინ მე ცუდ 
შუქ ზე და მე ნა ხე ბი ნა. ეს არას დ როს 
ყო ფი ლა ჩე მი მო ტი ვი. მე მინ დო და 
მეჩ ვე ნე ბი ნა ის, რაც ჩანს და იმას ვერ 
გა და ვი ღებ დი, რაც იქ არ არის.

F.P. ატა რებს თუ არა შე ნი ფილ მე ბი 
შე ნი პო ლი ტი კუ რი პო ზი ცი ის /ი დე
ო ლო გი ის მკვეთ რად გა მო ხა ტულ 
მი მარ თუ ლე ბას? 
პო ლი ტი კა ისე არ უნ და გან ვ საზღ
ვ როთ , რო გორც სტან დარ ტუ ლი 
სა პარ ლა მენ ტო ან პარ ტი ულ პო ლი
ტი კა. მკვეთრ პო ლი ტი კურ პო ზი ცი ას 
ფილ მი არ ატა რებს, თუმ ცა სა ზო გა
დო ე ბის ურ თი ერ თო ბის ჩვე ნე ბა უკ ვე 
პო ლი ტი კუ რი აქ ტი ა. ჩე მი მი ზა ნი არ 
არის, ვინ მეს ვუთხ რა, თუ რო გორ 

უნ და იფიქ რონ; მთა ვა რი ა, ვაჩ ვე ნო, 
თუ რა ზე მინ და, რომ იფიქ რონ. მე ო
რე მხრივ, შე უძ ლე ბე ლი ა, გა ა კე თო 
ასეთ თე მა ზე ფილ მი და არ გქონ დეს 
შე ნი პო ლი ტი კუ რი პო ზი ცი ა. რა ღაც 
დო ნე ზე ეს არის სო ცი ა ლუ რი კი ნო, 
იმი ტომ, რომ ეს ეხე ბა იმას, რაც მარ
თ ლა პრობ ლე მაა და ეს ფაქ ტი ა. ჩვენ 
მი ვე დით იქ და გა ვი ცა ნით ამ დე ნი 
ხალ ხი, ვინც მძი მედ, თავ და უ ზო გა ვად 
შრო მობს, თუმ ცა სა ზო გა დო ე ბის თ ვის 
უმე ტე სი ნა წი ლის თ ვის ისი ნი და მა თი 
პრობ ლე მე ბი უხი ლა ვი ა. 

F.P. რამ დე ნად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია სო ცი
ა ლუ რი კი ნო თა ნა მედ რო ვე ო ბა ში და 
რამ დე ნად აპი რებ ამ მი მარ თუ ლე ბით 
მუ შა ო ბას?
არ მგო ნი ა, რომ კი ნომ თა ვი სი ად რინ
დე ლი პო ლი ტი კუ რი ძა ლა, რო მე ლიც 
ჰქონ და და საწყის ში, და კარ გა. პი რი ქით, 
მგო ნი, უფ რო გა ნი ვი თა რა. სო ცი ა ლუ რი 
კი ნო ახ ლა უფ რო გვჭირ დე ბა, ვიდ რე 
ოდეს მე. შე იძ ლე ბა არ კითხუ ლობ დე 
არა ფერს თა ნა მედ რო ვე მოვ ლე ნებ ზე, 
მაგ რამ ცო ტა მა ინც თუ გეს მის რა მე, 
ხვდე ბი, რომ მსოფ ლიო არის გარ და
ტე ხის მო მენ ტ ში და დრო ა, ყვე ლამ 
და ვიწყოთ კო ლექ ტი უ რად ფიქ რი, თუ რა 
უნ და გა ვა კე თოთ. ლო კა ლუ რი პა ტა რა 
სა ზო გა დო ე ბი დან დაწყე ბუ ლი, უფ რო 
დი დი სა ზო გა დო ე ბე ბით დამ თავ რე ბუ
ლი ყვე ლამ რა ღაც უნ და მო ი მოქ მე დოს. 
იმის თ ვის, რომ რა ღაც მო ი მოქ მე დოს, 
უნ და ვი ფიქ როთ, რომ ვი ფიქ როთ უნ და 
ვი ცო დეთ, რა ზე უნ და ვფიქ რობ დეთ – ეს 
არის სო ცი ა ლუ რი კი ნოს ფუნ ქ ცი ა. 

მე არ მგო ნი ა, რომ რა ღაც მი სია 
მაქვს, რომ უნ და ვი ღებ დე სო ცი ა ლურ 
ფილ მებს და სხვას არა ფერს, მაგ რამ 
რა თქმა უნ და, მინ და გა ვაგ რ ძე ლო ამ 
მი მარ თუ ლე ბით მუ შა ო ბა. 

F.P. რა გეგ მე ბი გაქვს სა მო მავ ლოდ 
და რა მი მარ თუ ლე ბით აპი რებ, რომ 
გა აგ რ ძე ლო მუ შა ო ბა?
ბო ლო რამ დე ნი მე ფილ მი, რო მელ
ზეც ვი მუ შა ვე, დო კუ მენ ტუ რი იყო. თუმ
ცა, რომ ვთქვა დო კუ მენ ტა ლის ტი ვარ  
თ ქო, ცო ტა ხმა მა ღა ლი ნათ ქ ვა მი ა; ჯერ 
მა ინ ც და მა ინც რე ჟი სო რიც არ ვარ. ჯერ 
უბ რა ლოდ ვსწავ ლობ. შემ დე გი ფილ
მიც, რაც მაქვს თავ ში, ისიც დო კუ მენ ტუ
რი ა. ვა კე თებ ხოლ მე ექ ს პე რი მენ ტულ 
ვი დე ო ებს, რო მელ ზეც ძი რი თა დად 
ნა პოვ ნი მა სა ლით ვმუ შა ობ. მსოფ ლი
ო ში იმ დე ნი ვი ზუ ა ლის წარ მო ე ბა ხდე
ბა, არც არის აუცი ლე ბე ლი, რომ შე ნი 
ფილ მის თ ვის შენ თვი თონ ვე გა და ი ღო 
რა მე. ზედ მე ტი გა მო სა ხუ ლე ბე ბი ნელ 
 ნე ლა ხმა უ რი ხდე ბა. ძა ლი ან ხში რად 
ვპო უ ლობ სხვე ბის გა და ღე ბულ მა სა
ლას, ინ ტერ ნეტ ში და იქი დან ვაწყობ 
ჩემს ნა მუ შევ რებს. არ ქი ვებ თან ვმუ შა ობ 
ძა ლი ან ხში რად. 
წელს ვამ თავ რებ უნი ვერ სი ტეტს და 
ვიწყებ სამ სა ხუ რის ძებ ნას – მე ინ ს ტი
ტუ ტის და სა ხელ მ წი ფოს ვა ლი მაქვს 
და, შე სა ბა მი სად, მი წევს მის და საბ რუ
ნებ ლად მუ შა ო ბა, სა ნამ ამას მო ვაგ
ვა რებ, სა ქარ თ ვე ლო ში დაბ რუ ნე ბა 
ალ ბათ გა მი ჭირ დე ბა.
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ცო  ტა ხნის წი  ნათ გა  ვი  გე, რომ ზა  ზა 
ურუ  შა  ძე და  ი  ნიშ   ნა „კინოს სახ   ლის“ 
დი  რექ   ტო  რად და მას დი  დი დარ   ბა  ზის 
აღ   დ   გე  ნა სურ   ს, თუმ   ცა ამ ეტაპ   ზე ეს 
ვერ მო  ხერ   ხ   და. მას   თან სა  უ  ბა  რი ვერ 
შევ   ძე  ლი, რად   გან დრო  ე  ბით ამე  რი  კა 
ში  ა. დი  რექ   ტო  რის მო  ად   გი  ლედ ნი  ნო 
ან   ჯა  ფა  რი  ძე და  ი  ნიშ   ნა, ადა  მი  ა  ნი, რო 
მე  ლიც წლე  ბი  ა, თბი  ლი  სის სა  ერ   თა  შო 
რი  სო კი  ნო  ფეს   ტი  ვა  ლის მე  ნე  ჯე  რია – 
ყვე  ლა  ზე მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნი მოვ   ლე  ნი  სა 
ქარ   თულ კი  ნოცხოვ   რე  ბა  ში. პი  რა  დად 
ვი  ცი, თბი  ლი  სის კი  ნო  ფეს   ტი  ვა  ლის 
წარ   მა  ტე  ბა მი  სი მმარ   თ   ვე  ლე  ბის კონ  
ტაქ   ტე  ბი  სა და სწო  რი მე  ნეჯ   მენ   ტის 
დამ   სა  ხუ  რე  ბაა და არა დი  დი ფი  ნან  
სე  ბის. ამი  ტომ გა  დავ   წყ   ვი  ტე, კი  ნოს 

სახ   ლის ახალ სამ   ზა  რე  უ  ლო  ში ჩა  მე  ხე 
და. მო  ვი  ნა  ხუ  ლე კი  ნოს მუ  ზე  უ  მიც და, 
სი  მარ   თ   ლე გითხ   რათ, აღ   მო  ვა  ჩი  ნე, 
რომ ბევრ რამ არ მცოდ   ნია ქარ   თუ  ლი 
კი  ნოს დღე  ვან   დელ ქო  ნე  ბა  ზე. 
კი  ნო  სახ   ლის ხელ   მ   ძღ   ვა  ნე  ლებ   მა 
დიდ დარ   ბაზ   შიც შე  მა  ხე  დეს, რო  მელ  
ზეც აქამ   დე მხო  ლოდ ლე  გენ   დე  ბი 
მსმე  ნი  ა. სა  ოც   რად შთამ   ბეჭ   და  ვი 
სივ   რ   ცეა და ვისაუბრეთ იმაზე, რო  გორ 
შე  იძ   ლე  ბა აქ, საკ   მა  ოდ მომ   გე  ბი  ან ად  
გი  ლას, თუნ   დაც ასეთ მდგო  მა  რე  ო  ბის 
დარ   ბაზ   ში კი  ნო არ გა  დი  ო  დეს? უფ   რო 
სი თა  ო  ბის კი  ნე  მა  ტოგ   რა  ფის   ტე  ბი სხვა 
ყა  ი  დის და დი  ზა  ი  ნის დარ   ბა  ზებს არი  ან 
მიჩ   ვე  ულ   ნი. არ მიკ   ვირს, თუ სო  ცი  ა 
ლის   ტუ  რი სა  ხელ   მ   წი  ფო  დან, სა  დაც 

ახ   ლან   დელ   თან შე  და  რე  ბით, სა  სათ  
ბუ  რე პი  რო  ბებ   ში მოღ   ვა  წე  ობ   დ   ნენ, 
მო  უ  ლოდ   ნე  ლად ვე  ლუ  რი კა  პი  ტა  ლიზ  
მის პი  რო  ბებ   ში ქვეყ   ნის გა  დას   რო  ლამ 
და  აბ   ნია მა  თი უმ   რავ   ლე  სო  ბა. უც   ბად 
ჩა  მო  ი  შა  ლა სა  ელ   მ   წი  ფო სის   ტე  მე  ბი 
და აღა  რა  ვინ ზრუ  ნავ   და კულ   ტუ  რა  ზე. 
მი  უ  ხე  და  ვად იმი  სა, რომ პა  ტი  ოს   ნად 
შე  მოგ   ვი  ნა  ხეს ეს ქო  ნე  ბა, სრუ  ლად ვერ 
დატ   ვირ   თეს ფუნ   ქ   ცი  უ  რად და რა  ღაც 
ფარ   თის წლე  ბის მან   ძილ   ზე გა  ქი  რა 
ვე  ბაც მო  უ  წი  ათ, მაგ   რამ ეს, რო  გორც 
ამ   ბო  ბენ, ერთადერთი გა  მო  სა  ვა  ლი 
იყო ამ სივ   რ   ცის გა  და  სარ   ჩე  ნად. ჩვე  ნი 
თა  ო  ბა, რო  მე  ლიც არა  სა  სათ   ბუ  რე 
პი  რო  ბებს კარ   გად იც   ნობს, რად   გან 
სხვა ქვე  ყა  ნა  ში გა  ვი  ზარ   დეთ და ჭუჭყი 

აუთ ვი სე ბე ლი კი ნო სივ რ ცე ე ბი
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ან ბა  რებ   შიც ბედ   ნი  ე  რად ვერ   თო  ბით, 
მიკ   ვირს, რა  ტომ არ ინ   ტე  რეს   დე  ბა ამ 
სივ   რ   ცით, რა  ი  მე პროექტის შექმნით 
კი  ნო  სივ   რ   ცის სა  სარ   გებ   ლოდ... ალ   ბათ 
იმა  ვე მი  ზე  ზით, რო  გორც მე, უბ   რა 
ლოდ, აქამ   დე რომ არ მი  ნა  ხავს ეს 
სივ   რ   ცე და არ ვი  ცო  დი... რომ ის ჩე  მი  ა. 

პი  რა  დად და  ვა  ლე  ბუ  ლად ვიგ   რ   ძე  ნი 
თა  ვი, რო  ცა გა  ვი  გე, რომ ეს სივ   რ   ცე 
არ ეკუთ   ვ   ნის სა  ხელ   მ   წი  ფოს. ის ჩე  მი 
და თქვე  ნი, ზო  გა  დად კი  ნე  მა  ტოგ   რა 
ფის   ტე  ბის სა  კუთ   რე  ბა  ა. ამ მოკ   რ   ძა 
ლე  ბუ  ლი, მაგ   რამ მა  ინც კრი  ტი  კუ  ლი 
რე  პორ   ტა  ჟის ად   რე  სა  ტე  ბი, პირ   ველ 
რიგ   ში, ჩე  მი თა  ო  ბის კი  ნოს გულ   შე 
მატ   კივ   რე  ბი არი  ან. ამ მო  მენ   ტამ   დე, 
შე  საძ   ლო  ა, მათ ჩემ   სა  ვით შე  იძ   ლე  ბა 
არ იცოდ   ნენ კარ   გად, რა ტი  პის ორ   გა 
ნი  ზა  ციაა „კინოკავშირი“. იმე  დი მაქვს, 
ამ რე  პორ   ტა  ჟის წა  კითხ   ვის შემ   დეგ 
თქვენც ჩემ   სა  ვით ბევ   რი კითხ   ვა და 
იდეა გა  გიჩ   ნ   დე  ბათ.
„უპატრონო საყ   დარს ეშ   მა  კე  ბი და  ე 
პატ   რო  ნე  ბი  ა  ნო“
და  ახ   ლო  ე  ბით ასე  თია ჩე  მი ასო  ცი 
ა  ცია იმ სიმ   დიდ   რის ნახ   ვი  სას, რაც 
კი  ნოს სახლს აქვს. აბ   სურ   დუ  ლი  ა, 

გა  ურ   კ   ვევ   ლო  ბა – თუ რო  გორ ნა 
ხოს ქარ   თულ   მა კი  ნომ იმ ქო  ნე  ბით 
სარ   გე  ბე  ლი, რაც აქვს. უუნა  რო  ბის 
აღი  ა  რე  ბაა იმა  ზე ლა  პა  რა  კი, რომ 
ეს „მაინც ცო  ტა  ა“... რომ „უფრო მე  ტი 
გვქონ   და და გა  ყი  დეს“, ან „ქართულ 
კი  ნოს არაფ   რად აგ   დე  ბენ“...„ კა  პი  კის 
გა  ღე  ბა არ უნ   და სა  ხელ   მ   წი  ფოს“ – ეს 
არ   გუ  მენ   ტე  ბი მეტ      ნაკ   ლე  ბად სწო  რი  ა, 
მაგ   რამ მდგო  მა  რე  ო  ბას ვერ ცვლის, 
და ჩემ   თ   ვის არ არის სა  ინ   ტე  რე  სო. 
ეს უძ   რა  ო  ბა უკ   ვე სა  ხი  ფა  თო  ა. ინ   ვეს  
ტო  რის ლო  დინ   ში წლე  ბი შე  იძ   ლე  ბა 
გა  ვი  დეს და არც არა  ვინ გა  მოჩ   ნ   დეს   .   .   .  
დ   რო, ვა  ღი  ა  როთ, არ გვყავს მე  ცე  ნა  ტი, 
რო  მე  ლიც ერ   თი  ა  ნად დაგ   ვა  ბერ   ტყავს 
ყვე  ლა სა  შუ  ა  ლე  ბა  სა და სი  კე  თეს, 
ხო  ლო თა  ვად არა  ფერს მო  ითხოვს 
მსხვერ   პ   ლად, არა  ფერს „შეგვიჭამს“– 
და ისე მოგ   ვ   ცემს ჭა  მის სა  შუ  ა  ლე  ბას 
– ასე  თი თუ სად   მე არ   სე  ბობს, აქამ   დეც 
გა  მოჩ   ნ   დე  ბო  და. ასე ლმო  ბი  ე  რად 
სა  ხელ   მ   წი  ფოც კი არ იქ   ცე  ვა; მა  გა  ლი 
თად, თუ აფი  ნან   სებს კი  ნო  ცენტრს, სა 
მა  გი  ე  როდ აქი  რა  ვებს აღ   მა  შე  ნე  ბელ   ზე 
სა  ხელ   მ   წი  ფოს სა  კუთ   რე  ბა  ში არ   სე  ბულ 
კი  ნო  თე  ატ   რის შე  ნო  ბას იხ. მა  ღა  ზია 
„სინემა ტე  რა  ნო  ვა“; იხ. უკ   ვე გა  ყი  დუ 

ლი „აპოლო“; ახ   ლად აფეთ   ქე  ბუ  ლი 
საყ   დ   რი  სიც ზუს   ტად მიგ   ვა  ნიშ   ნებს, რა 
იმე  დი უნ   და გვქონ   დეს კულ   ტუ  რუ  ლი 
ხელ   შეწყო  ბის მთავ   რო  ბის   გან...

ჩვენ ვერ ვი  ყე  ნებთ იმ შე  ნო  ბებს, რაც 
ჩვენ, კი  ნე  მა  ტოგ   რა  ფის   ტებს გვე  კუთ  
ვ   ნის. ამ შე  ნო  ბა  ში საკ   მა  ოდ მდა  რე 
ხა  რის   ხის მე  დი  ა  გა  მო  ცე  მე  ბი ქი  რა  ო 
ბენ ოფი  სებს და სამ   წუ  ხა  როდ, ისი  ნი 
იზი  და  ვენ სპონ   სო  რებს, მათ უამ   რა  ვი 
მომ   ხ   მა  რე  ბე  ლი ჰყავთ. ვერ ვწერთ 
პრო  ექ   ტებს, ვერ ვი  ზი  დავთ თან   ხებს, 
რომ ამ სივ   რ   ცე  ებს სი  ცოცხ   ლე და 
მო  გე  ბა მო  ვუ  ტა  ნოთ. არა  და, ამა  ზე ად  
ვი  ლი არა  ფე  რი  ა, მხო  ლოდ მუ  შა  ო  ბა 
და ინი  ცი  ა  ტი  ვაა სა  ჭი  რო. ჩვენ შეგ   ვიძ  
ლია ვი  ყოთ მო  მა  ვა  ლი მუ  ნი  ცი  პა  ლუ 
რი კი  ნო  თე  ატ   რის, „კინოს მუ  ზე  უ  მის“ 
ხელ   მ   ძღ   ვა  ნე  ლე  ბი, კი  ნო  სახ   ლის დი  დი 
და პა  ტა  რა დარ   ბა  ზის მმარ   თ   ვე  ლე  ბი, 
მო  ვაწყოთ აქ ფეს   ტი  ვა  ლე  ბი, რეტ   როს  
პექ   ტი  ვე  ბი, რომ   ლე  ბიც უფ   რო იაფი 
იქ   ნე  ბა, ვიდ   რე ამას კო  მერ   ცი  უ  ლი კი 
ნო  თე  ატ   რე  ბი გვი  ფა  სე  ბენ. ამ სა  შუ  ა  ლე 
ბას იძ   ლე  ვა „კინოს სახ   ლის“ უზარ   მა 
ზა  რი შე  ნო  ბა და მომ   გე  ბი  ა  ნი ად   გი  ლი 
– რუს   თა  ვე  ლის გამ   ზი  რი.

იმის, მტკი  ცე  ბა, რომ „ინვესტორის გა  რე  შე 
არა  ფე  რი გა  მო  ვა“ უკ   ვე ნიშ   ნავს, რომ 
ვა  ღი  ა  რებთ ინ   ვეს   ტო  რის უნი  ვერ   სა  ლუ  რო  ბასა 
და შე  უც   ვ   ლე  ლო  ბას
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იმის, მტკი  ცე  ბა, რომ „ინვესტორის 
გა  რე  შე არა  ფე  რი გა  მო  ვა“ უკ   ვე ნიშ  
ნავს, რომ ვა  ღი  ა  რებთ ინ   ვეს   ტო  რის 
უნი  ვერ   სა  ლუ  რო  ბასა და შე  უც   ვ   ლე  ლო 
ბას. შემ   დეგ, ნუ  ღარ გვიკ   ვირს, რო  ცა 
ხე  ლი  სუფ   ლე  ბის   გან მუდ   მი  ვად ხდე  ბა 
ინ   ვეს   ტო  რის, რო  გორც „მხსნელისა“ 
და „მესიის“ წარ   მო  ჩი  ნე  ბა. ამ ყვე  ლა 
ფერ   ზე ჩვენ ვა  წერთ ხელს, რო  ცა არ 
ვი  ზი  დავთ თან   ხებს ალ   ტერ   ნა  ტი  უ  ლი 
წყა  რო  დან, არ ვა  ტა  რებთ ღო  ნის  
ძი  ე  ბებს იმ სივ   რ   ცე  ში, რაც ჩვე  ნი  ა. 
ხში  რად გა  მი  გია „კინოს მუ  ზე  უ  მი არ 
გვაქვს“, „აპოლო“ რომ გვქონ   დეს, 
მუ  ნი  ცი  პა  ლურ კი  ნო  თე  ატრს გა  ვა  კე 
თებ   დით“... ჟურ   ნალ   ზე მუ  შა  ო  ბი  სას 
მო  მი  წია კი  ნოს, თე  ატ   რი  სა და ბა  ლე 
ტის მუ  ზე  უმ   ში მის   ვ   ლა და ამ   ხე  ლა შე 
ნო  ბის და მცი  რე ექ   ს   პო  ნა  ტე  ბის ნახ   ვის 
შემ   დეგ ვი  ფიქ   რე, რო  გორ შე  იძ   ლე  ბა 
თქვა, რომ „კინოს მუ  ზე  უ  მი არ გვაქვს“, 
და კი  ნოს   თ   ვის არ არის არა  ნა  ი  რი 

სივ   რ   ცე თუ მა  ინ   ც   და  მა  ინც ბერ   ლი  ნის 
მსგავ   სი გლა  მუ  რუ  ლი კი  ნო  მუ  ზე  უ  მი არ 
გვაქვს და ევ   რო  პუ  ლი დო  ნის მუ  ნი 
ცი  პა  ლუ  რი კი  ნო  თე  ატ   რი? რო  გორ 
შე  იძ   ლე  ბა მშვი  დად ვუ  ყუ  როთ იმას, 
რო  გორ იყი  დე  ბა ამ დღე  ებ   ში ამ   ბ   რო 
ლა  ურ   ში კი  ნო  თე  ატ   რი და მის შე  ძე  ნას, 
მათ შო  რის ად   გი  ლობ   რი  ვე  ბის დახ   მა 
რე  ბით, არ ვე  ცა  დოთ? რო  გორ უნ   და 
და  ინ   ტე  რეს   დეს ვინ   მე, რომ გად   მოგ  
ვ   ცეს, „გვიყიდოს“ აპო  ლო, რო  მე  ლიც 
მარ   თ   ლა უნი  კა  ლუ  რი შე  ნო  ბა და სიმ  
დიდ   რე  ა, რო  დე  საც იმ სივ   რ   ცე  საც კი 
ვერ ვი  ყე  ნებთ და სხვა  ზე ვა  ქი  რა  ვებთ, 
რაც ჩვე  ნი  ა? რო  ცა „კინოს სახ   ლ   შიც“ 
(პატარა დარ   ბაზს ოდეს   მე უნ   და გავ   ც  
დეთ) და მუ  ზე  უმ   შიც უამ   რა  ვი ღო  ნის  
ძი  ე  ბის ჩა  ტა  რე  ბაა შე  საძ   ლე  ბე  ლი, მათ 
შო  რის დი  დი დარ   ბა  ზის მარ   ტი  ვად 
აღ   დ   გე  ნა, და ან   დერ   გ   რა  უნდ ეფექ   ტის, 
კი  ნო  სივ   რ   ცი  სა და ბა  რის შექ   მ   ნა?

რო  გორც „კინოს სახ   ლის“ დი  რექ   ტო 
რის მო  ად   გი  ლე ნი  ნო ან   ჯა  ფა  რი  ძე ჩვენ  
თან სა  უ  ბარ   ში აცხა  დებს, კი  ნო  კავ   ში  რი 
ღიაა ნე  ბის   მი  ე  რი და  ინ   ტე  რე  სე  ბუ  ლი 
ახალ   გაზ   რ   დას მი  სა  ღე  ბად და მზად 
არი  ან, ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ა  ში გა  ა  წევ   რი  ა  ნონ 
ის ადა  მი  ა  ნე  ბი, ვინც ახალ იდე  ებს, 
პრო  ექ   ტებს და სი  ცოცხ   ლეს შე  ი  ტანს 
ამ სივ   რ   ცის გა  სა  ვი  თა  რებ   ლად. თუ 
სა  კუ  თარ კერ   ძო კი  ნოპ   რო  ექ   ტებს ცო  ტა 
ხნით და  ვი  ვიწყებთ და უფ   რო გლო  ბა 
ლუ  რად დავ   ფიქ   რ   დე  ბით, თუ რა პლუ 
სე  ბი აქვს ქვე  ყა  ნა  ში და  მო  უ  კი  დე  ბელ, 
ძლი  ერ, კი  ნო  ინ   ს   ტი  ტუ  ცი  ის არ   სე  ბო  ბას, 
მივ   ხ   ვ   დე  ბით, რომ ეს ყვე  ლა  ფე  რი ჩვენს 
კერ   ძო პრო  ექ   ტებ   საც უდი  დეს გა  სა  ქანს 
მის   ცემს. კონ   სერ   ვ   ზე გაზ   რ   დი  ლი თა  ო 
ბის   თ   ვის, მგო  ნი, არა  ფე  რია შე  უძ   ლე  ბე 
ლი. მთა  ვა  რი კი  დევ ერ   თხელ ამ ფო 
ტო  ებ   ზე დაკ   ვირ   ვე  ბა და მონ   დო  მე  ბა  ა.

> >  თ ო რ  ნ ი  კ ე  ა დ ა  მ ა შ  ვ ი  ლ ი ფ
ო
ტო
: ხ
ათ
უნ
ა 
ხუ
ცი
შვ
ილ
ი



„ქართულ კი ნოს მო ბი ლი ზე ბუ ლი 
ფი ნან სუ რი და მო რა ლუ რი მხარ და ჭე
რა, პრო ფე სი ო ნალ თა გა ერ თი ა ნე ბა, 
მი ზან მი მარ თუ ლი ბიძ გი სჭირ დე ბა 
იმის თ ვის, რომ სა ერ თა შო რი სო ბა
ზარ ზე თა ვი სი ად გი ლი სტა ბი ლუ რად 
და იმ კ ვიდ როს“, – თბი ლის ში რამ დე
ნი მე დღით ჩა მო სუ ლი, ის რა ე ლის 
კი ნო ფონ დის დი რექ ტო რის, კატ რი
ელ შო რის შე ფა სე ბით, ჩვე ნი ქვეყ ნის 
კი ნე მა ტოგ რაფს დღეს საკ მა ოდ ძლი
ე რი და კარ გად მო ყო ლი ლი ამ ბე ბი 
აქვს. კი ნო ნა მუ შევ რე ბი, რო მელ თა 
შემ ჩ ნე ვაც მსოფ ლიო მა ყუ რე ბელ მა 
უკ ვე შეძ ლო... 
კატ რი ელ შო რი: ახ ლა ამ შე დე გის შე
ნარ ჩუ ნე ბა და უკე თე სი შე დე გის მიღ
წე ვაა სა ჭი რო. კარ გი რე ჟი სო რე ბის, 
ძლი ე რი ამ ბე ბის და საქ მის მცოდ ნე, 
პრო ფე სი ო ნა ლი პრო დუ სე რე ბის გა
ერ თი ა ნე ბით, არა ერ თი წარ მა ტე ბის 
მიღ წე ვაა შე საძ ლე ბე ლი...

F.P. სა ქარ თ ვე ლო ში უკ ვე მე ო რედ 
იმ ყო ფე ბით, ურ თი ერ თო ბა გაქვთ 
ეროვ ნულ კი ნო ცენ ტ რ თან და გაქვთ 
სა კუ თა რი შე ხე დუ ლე ბა თა ნა მედ რო
ვე ქარ თუ ლი კი ნოს შე სა ხე ბაც; რა 
მი ზანს ემ სა ხუ რე ბა თქვე ნი ვი ზი ტი?
ის რა ე ლი და სა ქარ თ ვე ლო, კი ნო
წარ მო ე ბის კუთხით , რა ღა ცით ჰგავს 
ერ თ მა ნეთს... ჩვე ნი თე მე ბი და მნიშ ვ
ნე ლო ვა ნი სა კითხე ბი საკ მა ოდ მსგავ
სი ა. ნე ბის მი ე რი კი ნო ფონ დის მი ზანo 
ძლი ე რი, ორ გა ნი ზე ბუ ლი სის ტე მის 
შექ მ ნა უნ და იყოს. კარ გად მო ტა ნი ლი 
ამ ბე ბის და პერ ს პექ ტი უ ლი რე ჟი სო
რე ბის გა მოვ ლე ნა და მხარ და ჭე რა. 
თბი ლის ში ჩე მი მოკ ლე ვა დი ა ნი 
ვი ზი ტი სწო რედ იმის თ ვის და ი გეგ მა, 
რომ აქა ურ კო ლე გებს გა ვუ ზი ა რო გა
მოც დი ლე ბა და თქვენ გა ნაც მი ვი ღო 
გარ კ ვე უ ლი ინ ფორ მა ცია გან ხორ ცი
ე ლე ბუ ლი წარ მა ტე ბუ ლი ნა ბი ჯე ბის 
შე სა ხებ. ჩვენ ვსა უბ რობთ იმა ზე, თუ 

რა ფი ლო სო ფი ით, რო გო რი მიზ ნით 
ვარ ჩევთ, ვა ფი ნან სებთ და ვუ წევთ 
პო პუ ლა რი ზა ცი ას წარ მა ტე ბულ პრო
ექ ტებს... 

F.P. სა ერ თა შო რი სო ბა ზარ ზე სტა
ბი ლუ რად დამ კ ვიდ რე ბის პრო ცე სი 
ის რა ე ლის კი ნე მა ტოგ რა ფის თ ვი საც 
ბო ლო პე რი ოდ ში და იწყო, რა საც 
თუნ დაც, გა სულ წელს კა ნის ფეს ტი
ვალ ზე წარ მოდ გე ნი ლი თქვე ნი ხუ თი 
ფილ მი მოწ მობს...
დი ახ, ჩვენც გვქონ და გა ჩე რე ბის პე რი
ო დი, რო დე საც დავ კარ გეთ აუდი ტო რია 
და მა ყუ რებ ლის ნდო ბა რე ჟი სო რე ბი
სად მი. მა შინ ბი უ ჯეტ შიც სე რი ო ზუ ლი 
გარ ღ ვე ვა გვქონ და და არც რე ჟი სო რე
ბის მი ერ მო ტა ნი ლი ამ ბე ბი გა მო ირ ჩე ო
და პერ ს პექ ტი უ ლო ბით. იყო ზედ მე ტად 
პი როვ ნულ გა მოც დი ლე ბა ზე და ფუძ
ნე ბუ ლი, ფარ თო აუდი ტო რი ის თ ვის 
ნაკ ლე ბად სა ინ ტე რე სო ის ტო რი ე ბი... 

ი ნ ტ ე რ ვ ი უ  /  6 7

ქართულ კინოს განსაკუთრებული მხარდაჭერა 
სწორედ ახლა სჭირდება

ფ
ო
ტო
: ნ
იკ
ა 
მდ
ივ
ან
ი



/   6 8   

უდი დე სი სა მუ შა ოს ჩა ტა რე ბა დაგ ვ ჭირ
და იმის თ ვის, რომ მა ყუ რე ბე ლი კი ნო ში 
მოგ ვებ რუ ნე ბი ნა, კვლავ მიგ ვე ცა მათ თ
ვის რწმე ნა და მოგ ვე პო ვე ბი ნა ნდო ბა, 
რო მე ლიც და კარ გუ ლი იყო... კრი ზი სი
დან გა მო სა ვა ლი რე გი ო ნებ ში გას ვ ლით 
და ქვეყ ნის ყვე ლა კუთხი დან ახა ლი 
გა და სა ღე ბი სი უ ჟე ტე ბის წა მო ღე ბა ში 
ვნა ხეთ. ის რა ე ლი საკ მა ოდ მულ ტი კულ
ტუ რუ ლი და მრა ვალ ფე რო ვა ნია თა ვი სი 
მო სახ ლე ო ბი თა თუ ცხოვ რე ბის წე სით, 
ამი ტომ მცდე ლო ბამ რე ა ლუ რი შე დე გი 
გა მო ი ღო. კარ გი ამ ბა ვი, ნი ჭი ე რი რე
ჟი სო რი და გა მოც დი ლი პრო დუ სე რი 
– უკ ვე ქმნის წარ მა ტე ბულ პრო დუქტს, 
კარგ ფილმს.
 

F.P. რა შე იძ ლე ბა და ა სა ხე ლოთ პრობ
ლე მად, რო მე ლიც კრი ზი სის შემ დეგ 
დღე საც აქ ტუ ა ლუ რია ის რა ე ლის 
კი ნო ფონ დისთ ვის? 
ყო ველ წ ლი უ რად საკ მა ოდ ბევ რი 
კარ გი პრო ექ ტი შე მო დის, სა ი და ნაც 
რამ დე ნი მეს არ ჩე ვა გვი წევს – მა გა
ლი თად, თუ არის ორას ორ მოც და ა თი 
გა ნაცხა დი, უნ და გან ხორ ცი ელ დეს 
ორ მოც და ა თი სა უ კე თე სო. ეს რიცხ ვი 
კი არ სე ბუ ლი ბი უ ჯე ტი დან გა მომ დი ნა
რეა მო ცე მუ ლი. ბევ რი რჩე ბა გაწ ბი
ლე ბუ ლი; თუმ ცა, ბევრს ეძ ლე ვა მე ტი 
მო ტი ვა ცია და სა კუ თარ თავ ზე თუ 
პრო ექ ტ ზე მუ შა ო ბის მე ტი დრო და შე
მარ თე ბა. ესეც ცხოვ რე ბის ნა წი ლი ა.  

F.P. კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნი პრო ექ ტის 
და წე რას სპე ცი ა ლუ რი ცოდ ნა და 
უნა რი სჭირ დე ბა. . .  კი ნო ფონ დ თან 
ურ თი ერ თო ბი სას გა მო უც დელ ავ
ტო რებს ხში რად უჭირთ საპ რო ექ ტო 
გა ნაცხა დის სწო რად და ჩა მო ყა ლი
ბე ბუ ლად მომ ზა დე ბა...
ჩვენ, რა თქმა უნ და ,ეს ვი ცით. ვაც ნო
ბი ე რებთ, რამ დე ნად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია 
ვორ ქ შო ფე ბი სა თუ სა ინ ფორ მა ციო 
შეხ ვედ რე ბის პე რი ო დუ ლად ორ გა ნი
ზე ბა იმის თ ვის, რომ ჩვე ნი კი ნოპ რო ფე
სი ო ნა ლე ბი უახ ლე სი ინ ფორ მა ცი ი თა 
და უნარ  ჩ ვე ვე ბით უზ რუნ ველ ვ ყოთ. 
რე ჟი სო რებ საც, პრო დუ სე რებ საც, სცე ნა
რის ტებ საც წარ მა ტე ბუ ლი მუ შა ო ბის თ ვის 

აუცი ლებ ლად სჭირ დე ბათ პრო ფე სი უ
ლი უნა რე ბის დახ ვე წა და გან ვი თა რე
ბა. მა თი მხარ და ჭე რა, ამ მხრივ, ჩვე ნი 
პირ და პი რი პა სუ ხის მ გებ ლო ბა ა. ჩ ვე ნი 
ქვეყ ნის კი ნე მა ტოგ რა ფის დღე ვან დე ლი 
წარ მა ტე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვან სა ფუძ ვ ლად 
შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს ისიც, რომ ის რა
ე ლის ორას ორ მო ცი სკო ლის მე თერ თ
მე ტე მე თორ მე ტე კლა სის მოს წავ ლე ებს 
აქვთ შე საძ ლებ ლო ბა, სას წავ ლო საგ
ნად აირ ჩი ონ კი ნო წარ მო ე ბა და გა ი ა
რონ სრუ ლი კურ სი. ეს კი ნოს სფე როს 
მო მა ვა ლი წარ მო მად გენ ლე ბის აღ ზ რ
დის ერ თ გ ვა რი წი ნა პი რო ბა ა. თი თო ე
ულ სკო ლა ში ფუნ ქ ცი ო ნი რებს პა ტა რა 
კი ნოს ტუ დია სრუ ლი აღ ჭურ ვი ლო ბით, 
გა ნა თე ბი თა და გა და სა ღე ბი ტექ ნი კით. 
გაკ ვე თი ლებს კი კი ნოს სფე რო დან მო
სუ ლი, სპე ცი ა ლუ რი პე და გო გის ლი ცენ
ზი ის მქო ნე მას წავ ლებ ლე ბი უძღ ვე ბი ან. 
ას წავ ლი ან დად გ მას, გა და ღე ბას, კი ნოს 
ის ტო რი ას, დრა მა ტურ გი ას...
 
F.P. რე გი ო ნე ბის სკო ლებ ში კი ნოს შე
ტა ნა პრო ექ ტის, „კინო სკო ლა ში“ ფარ
გ ლებ ში, სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნულ მა 
კი ნო ცენ ტ რ მაც მო ა ხერ ხა. ამ პრო ექ
ტის შე სა ხებ თუ გაქვთ ინ ფორ მა ცი ა?
რო გორც ვი ცი, თქვენ ძი რი თა დად, 
კი ნოკ ლუ ბის პრინ ცი პის შეხ ვედ რე ბი 
გაქვთ. მე ექ ვ სე მე ა თე კლა სე ლებ თან. 
ჩვენც მსგავ სი სის ტე მით ვურ თი ერ თობთ. 
ეს ბევ რად გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი პრო ექ ტია იმ 
ინი ცი ა ტი ვის გან, რო მელ ზეც ზე მოთ ვი სა
უბ რეთ. ვაჩ ვე ნებთ ფილ მებს, შეძ ლე ბის
დაგ ვა რად, ავ ტო რე ბის და მსა ხი ო ბე ბის 
თან დას წ რე ბით, და ვმარ თავთ დის კუ
სი ებს, ისე ვე რო გორც პრო ექ ტ ში „კინო 
სკო ლა“. ჩვენ ვაყ ვა რებთ ათა სო ბით 
ბავშვს კი ნოს, მა ღალ კლა სებ ში კი ისი ნი 
თა ვად ირ ჩე ვენ, რამ დე ნად სურთ უფ რო 
ღრმად გა ეც ნონ ამ პრო ფე სი ას.  

F.P. რამ დე ნად ხში რია პო ლი ტი კუ რი 
ქვე ტექ ს ტი ის რა ე ლის თა ნა მედ რო ვე 
კი ნო ში?
ბო ლო პე რი ო დის ფილ მე ბი, ძი რი თა
დად, უფ რო ოჯა ხის თე მა ზე და ადა მი
ა ნურ ურ თი ერ თო ბებ ზე გა და ღე ბუ ლი 
ნა მუ შევ რე ბი ა. არის ავ ტო რე ბის სუ ბი

ექ ტუ რი ამ ბე ბი და სა ზო გა დო ე ბის თ ვის 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სო ცი ა ლუ რი თე მე
ბიც . 2014 წლის ყვე ლა ზე წარ მა ტე ბულ 
ფილ მე ბად, მა გა ლი თად, შე იძ ლე ბა და
ვა სა ხე ლო ის რა ე ლის ჯარ ში ქა ლე ბის 
მსა ხუ რო ბის აბ სურ დუ ლო ბის თე მა ზე 
გა და ღე ბუ ლი „ნულოვანი მო ტი ვა ცი ა“; 
„გაყრა“ – რო მე ლიც ცოლ  ქ მ რის და შო
რე ბას თან და კავ ში რე ბულ პრობ ლე მებ
სა და რთუ ლად გა და სა ლახ სა კითხებ
ზეა გა და ღე ბუ ლი ( მო გეხ სე ნე ბათ, 
ის რა ელ ში ქალს ოჯა ხი დან წას ვ ლის 
უფ ლე ბა მხო ლოდ მა მა კაც მა შე იძ ლე ბა 
მის ცეს, სხვა მხრივ, მა თი ცალცალ კე 
ცხოვ რე ბა თით ქ მის წარ მო უდ გე ნე ლი ა); 
და ევ თა ნა ზი ის მძი მე თე მა ზე კო მე
დი უ რი, მსუ ბუ ქი ხა ზით გა და ღე ბუ ლი 
ფილ მი, რო მელ მაც ჩა მოთ ვ ლილ ორ 
ნა მუ შე ვარ თან ერ თად, მი ლი ო ნო ბით 
დო ლა რი მო უ ტა ნა კი ნო თე ატ რებს. 

F.P. თქვენ მი ერ ჩა მოთ ვ ლი ლი სა მი ვე 
ფილ მის რე ჟი სო რი ქა ლი ა...
დი ახ, ყო ველ წე ლი წადს, მი ნი მუმ 
სა მი ქა ლი რე ჟი სო რის პრო ექ ტი მა ინც 
ფი ნან ს დე ბა. შარ შან თოთხ მე ტიც კი 
იყო. ის რა ე ლის კი ნო ფონდს არ აქვს 
პრი ო რი ტე ტუ ლი სა კითხე ბი და თე
მე ბი, რომ ლებ ზეც აქ ცენტს აკე თებს. 
ჩვენ, უბ რა ლოდ, ვარ ჩევთ სა უ კე თე
სო პრო ექ ტებს. ვხე დავ და ვი ცი, რომ 
სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი კი ნო ცენ
ტ რიც მაქ სი მა ლუ რად ზრუ ნავს და 
ცდი ლობს ყვე ლა არ სე ბუ ლი რე სურ სი
სა და შე საძ ლებ ლო ბის გა მო ყე ნე ბას 
იმის თ ვის, რომ ხელ შე სა ხებ შე დე გებს 
მი აღ წი ოს. დღეს ქარ თუ ლი კი ნო ისევ 
ჩანს მსოფ ლი ო ში. და ზუს ტად ახ ლა 
გჭირ დე ბათ სე რი ო ზუ ლი ფი ნან სუ რი 
თუ მო რა ლუ რი ბიძ გი, მხარ და ჭე რა 
სა ერ თა შო რი სო დო ნე ზე თა ნა მედ
რო ვე ქარ თ ვე ლი ავ ტო რე ბი სა და 
ფილ მე ბის და სამ კ ვიდ რებ ლად. თქვენ 
უნ და და გეხ მა რონ მსოფ ლიო ბა ზარ ზე 
მოხ ვედ რა ში, რაც სურ ვი ლის, სა ჭი რო 
რე სურ სის გა მო ყო ფი სა და, პრო ფე
სი ო ნა ლუ რად მუ შა ო ბის შემ თხ ვე ვა ში, 
სუ ლაც არ არის რთუ ლი.  
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ზღაპრად მოყოლილი ამბავი 
კლასობრივი დიფერენციაციის 
შესახებ – ასეთია იულიან 
რადლმაიერის ფილმის, 
„პროლეტარული ზამთრის ზღაპრის“ 
(Ein proletarisches Wintermärchen) 
მოკლე აღწერა. სამი მთავარი გმირი 
ზამთრის ცივ დღეს კოლექციონერის 
სასახლეს ალაგებს. ფილმი 2014 
წელს გამოვიდა. პროლეტარული 
ზამთრის ზღაპრის ფილმის 64 
წუთიან ფილმში მთავარი გმირები 
ქართველები არიან და მთავარ 
როლებსაც ქართველი მსახიობები: 
ნათია ბახტაძე, სანდრო კობერიძე 
და ილია ქორქაშვილი ასრულებენ. 
ფილმის შექმნისა და საინტერესო 

დეტალების შესახებ, გთავაზობთ 
ინტერვიუს რეჟისორ იულიან 
რადლმაიერთან. 

F.P. საიდან გაჩნდა ფილმის 
შექმნის იდეა?
მაინტერესებდა, როგორი 
ამბავი შეიძლებოდა მომეყოლა 
და მეჩვენებინა იმისთვის, რომ 
კაპიტალისტურ საზოგადოებაში 
ამბოხების სურვილი გამეღვიძებინა. 
გამეჩინა კაპიტალიზმისა და 
კლასობრივი უთანასწორობის 
წინააღმდეგ ბრძოლის 
შესაძლებლობები, იმ დროს, როცა 
ასეთი ისტორიები იმედგაცურებითა 
და კრახით სრულდება. ჩემთვის 

თავიდანვე ცხადი იყო, რომ ჩემი 
გამოწვევისათვის არარეალისტური 
ფორმით უნდა მეპასუხა. ამ დროს 
ბულგაკოვს, ჰაშეკსა და გრაბალს 
ვკითხულობდი და სწორედ მათ 
იქონიეს გავლენა ამბის ტონზე; ასევე, 
სურვილი მქონდა „ფორმალისტური“ 
კომედია გადამეღო, გრიფიტის 
„ხორბლით სპეკულაციის“ სტილში.

F.P. რატომ არიან ფილმის გმირები 
ქართველები?
რეალურად, ფილმი ჩემი 
სამი მეგობრისთვის დაიწერა, 
რომლებიც უბრალოდ ქართველები 
აღმოჩნდენ: ბერლინში მცხოვრები 
სანდრო კობერიძე – რეჟისორი, 

პროლეტარული ზამთარი ბერლინში
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ილია ქორქაშვილი – მსახიობი 
თბილისიდან და ნათია ბახტაძე, 
მსახიობი და დიზაინერი, რომელიც 
ბერლინში ცხოვრობს. ჩემი აზრით, 
ისინი განსაკუთრებულები არიან და 
უბრალოდ მათი გადაღება მინდოდა. 
ამიტომაც მოხდა ასე და არა მათი 
ეროვნების გამო. კიდევ ერთი რამაა, 
ძალიან მომწონს ქართული ენის 
ხმოვანება. ამან რაღაც მომენტში 
იოსელიანის ფილმების გარკვეული 
ასპექტი მისცა ფილმს. ეს ის 
რეჟისორია, რომლის შემოქმედებაც 
ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. 

F.P. ფილმის თხრობა ძალიან ჰგავს 
ზღაპრისას, რამ გადაგაწყვეტინათ 
აგერჩიათ თხრობის ეს სტილი?
ზღაპრებს ყოველთვის აქვს 
ძლიერი მორალური ასპექტი, მათი 
პედაგოგიურობა ფანტასტიკური 
ტრანსპოზიციითაა შეფარული: 
სადაც ბავშვებმა ქცევა ისე უნდა 
ისწავლონ, რომ სწავლის პროცესი 
ვერ შეამჩნიონ. პრობლემა, 
რომელიც ფილმის გმირებს 
აქვთ, იმ გზის პოვნაა, რომლითაც 
კლასობრივ განსხვავებას 
დაუპირისპირდებიან. მაგრამ, 
როდესაც კი ამ დაპირისპირების 
სხვადასხვა მოდელზე ფიქრობენ, 
მათ მხოლოდ ზღაპრული ამბები 

ახსენდებათ, რომლებიც მათ თმენისა 
და დამორჩილებისაკენ მოუწოდებს. 
ზღაპრული თხრობის ფორმას დიდი 
სამოქმედო პოტენციალი აქვს, და 
მინდოდა ეს აბსურდის წერტილამდე 
მიმეყვანა. ფრანგი ფილოსოფოსი 
ჟაკ რანსერი ამბობდა, – „იმისთვის, 
რომ რეალობაზე იფიქრონ, მას 
პოეტური სახე უნდა მიეცეს“. როცა 
საქმე პოლიტიკურ თემას ეხება, მე 
ნატურალური ესთეტიკის მიმართ 
სკეპტიკური ვხდები, რადგან ის 
ცდილობს, სამყარო გადმოსცეს 
ისეთი, როგორიც არის და არა 
ისეთი, როგორიც შეიძლება იყოს. 
ვფიქრობ, ეს ზღუდავს აზროვნებასა 
და გამოხატვას.

F.P. ხედავთ თუ არა 
კინემატოგრაფიას, როგორც 
კლასობრივ განსხვავებებთან 
ბრძოლის იარაღს?
არ ვფიქრობ, რომ კინოს 
ამხელა პოლიტიკური ზეგავლენის 
მოხდენა შეუძლია. მას მხოლოდ 
შეუძლია მაყურებელს ხედვის 
ალტერნატივა შესთავაზოს. 
აჩვენოს შესაძლებლობა იქ, სადაც 
დომინანტური იდეოლოგია ამბობს, 
რომ შესაძლებლობა არ არსებობს. 
კინოს შეუძლია ხაზი გაუსვას ყველა 
სახის აზროვნების თანასწორობას 

და გვიჩვენოს კონტრასტი ჩვენს მიერ 
შესისხლხორცებულ , დასწავლულ 
იერარქიებთან. კინოს უბრალოდ 
შეუძლია გაილაშქროს უმრავლესობის 
წინააღმდეგ. ამით ის სამყაროს 
სრული გამოსულელებისგან დაიცავს. 

F.P. თუ აგრძელებთ ამ თემაზე 
მუშაობას?
დიახ, ვაგრძელებ და ეს ჩემთვის 
ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანი თემაა. 
მეორე ფილმი კომედიაა, მაიაკოვსკის 
აჩრდილს ნეოლიბერალურ 
ბერლინში არეულობა შემოაქვს და 
ემიგრანტ მუშას უმეგობრდება. ორ 
მთავარ როლს ისევ ქართველები 
თამაშობენ – პოეტი ზურა 
რთველიაშვილი და გიო ქორქაშვილი 
(რეჟისორი, რომელიც ჩემთან ერთად 
სწავლობდა ბერლინში). მომდევნო 
ფილმიც პოლიტიკური კომედია 
იქნება, საოცარი ელემენტებით! ამ 
ფილმში მეც ვასრულებ ერთერთ 
როლს. ფილმის ფაბულა ერთგვარი 
სპეკულაციია ჟან რენუარის 
დიალოგისა Le Crime de Mr. Lange, 
რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი 
ჩემი ქართველი მეგობრების 
თანამონაწილეობით!
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კი ნო თე ატ რე ბი რომ გა ნათ ლე ბის და 
დას ვე ნე ბა გარ თო ბის სა უ კე თე სო სა შუ ა
ლე ბა ა, უკ ვე დი დი ხა ნია ცნო ბი ლი ა, არც 
ის არის ახა ლი ამ ბა ვი, რომ სა ღა მოს კი
ნო ში გა ტა რე ბის კულ ტუ რა და ტრა დი ცია 
სა ქარ თ ვე ლოს რე გი ო ნებ ში თით ქ მის არ 
არ სე ბობს. ამის შე სა ხებ, ბო ლო პე რი
ო დი ა, კი ნოწ რე ებ ში აქ ტი უ რად სა უ ბა
რო ბენ და მეც არა ერ თხელ და მი წე რია 
ამ ჟურ ნა ლის ფურ ცელ ბ ზე პრობ ლე მის 
შე სა ხებ. კი ნო დის ტ რი ბუ ცი ის სა კითხებ ზე 
პრო დუ სერს და რე ჟი სორს, კი ნე მა ტოგ
რა ფი ის ეროვ ნუ ლი ცენ ტ რის რე გი ო ნუ
ლი პრო ექ ტე ბის დე პარ ტა მენ ტის ხელ მ
ძღ ვა ნელს, კო ტე ჩლა ი ძეს გა ვე სა უბ რეთ.

F.P. რა მდგო მა რე ო ბაა ახ ლა რე გი ო
ნებ ში დის ტ რი ბუ ცი ის მხრივ? 
 დღე ვან დელ კი ნო წარ მო ე ბა ში ყვე
ლა ზე სუს ტი რგო ლი არის დის ტ რი ბუ
ცი ა. ათი წლის წი ნათ თუ კი ნოს ფე რო ში 
იყო პრობ ლე მე ბი, დღეს მეტ–ნაკ ლე ბად 
სა კითხითხე ბის უმ რავ ლე სო ბა მოგ
ვა რე ბუ ლი ა, მაგ რამ კი ნო თე ატ რე ბის 
მხრივ ათი წლის წი ნან დე ლი უძ რა ო ბა ა. 
კი ნო თე ატ რე ბის რა ო დე ნო ბას არ მო უ
მა ტი ა, წლე ბი ა, სა კითხი ერთ ად გილ ზე 
იტ კეპ ნე ბა. ად რე ,,რუსთაველის’’ ჯგუფ მა 
სცა და რე გი ო ნებ ში კი ნო თე ატ რე ბის ქსე
ლის შექ მ ნა, მაგ რამ ამ მხრივ არა ფე რი 
გა მო ვი და. 

F.P. რო მე ლი მე რე გი ო ნი თუ გა მო
ირ ჩე ვა და რა სა ხით აჩ ვე ნე ბენ იქ 
ფილ მებს?
რუს თა ვე ლის ჯგუ ფის დაქ ვემ დე ბა რე
ბის ქვეშ არის ბა თუ მის კი ნო თე ატ რი, 
რო მე ლიც ფუნ ქ ცი ო ნი რებს. ბა თუ მის 
გარ და, რე გი ო ნებ ში მოქ მე დი კი ნო თე
ატ რი არ არ სე ბობს. ძვე ლი კი ნო თე
ატ რე ბის შე ნო ბე ბი ან გა ყი დუ ლია და 
ფუნ ქ ცია აქვს და კარ გუ ლი ან გა პარ ტა
ხე ბუ ლი ა. 
შე ნო ბე ბი, სა დაც არის შე მორ
ჩე ნი ლი, უმ თავ რე სად კულ ტუ რის 
სახ ლე ბის სა ხით, ათას ში ერ თხელ 
პი რა დუ ლი  სა ხის კულ ტუ რუ ლი ღო
ნის ძი ე ბე ბი ეწყო ბა ხოლ მე, შე იძ ლე ბა 
თვე ში სა მი ხუ თი დღე ან ცო ტა მე ტი 
იყოს დატ ვირ თუ ლი, სა ერ თო ჯამ ში 
წე ლი წად ში ერთ თვე ზე მეტ ხანს არც 
ერ თი არ მუ შა ობს. ამ სახ ლებს კი ნო
თე ატრს ნამ დ ვი ლად ვერ და არ ქ მევ, 
მაგ რამ რა მო ცე მუ ლო ბაც გვაქვს, 
იქი დან უნ და გა მო ვი დეთ. დის ტ რი ბუ
ცი ას რო გორც ბიზ ნესს თუ შევ ხე დავთ, 
უნ და ვთქვათ, რომ ერ თ დარ ბა ზი ა ნი 
კი ნო თე ატ რე ბი, უკ ვე დი დი ხა ნი ა, 
წარ სულს ჩა ბარ და და აღარ არის 
რენ ტა ბე ლუ რი. მომ ხ მა რებ ლებ ლის 
მთა ვა რი მოთხოვ ნა არ ჩე ვა ნის მრა
ვალ ფე როვ ნე ბა ა. არ სე ბობს მე ო რე 
ალ ტერ ნა ტი ვა, ევ რო პის მუ ნი ცი პა ლუ

რი კი ნო თე ატ რე ბის სა ხით, რო მე ლიც 
უფ რო არა კო მერ ცი ულ კი ნო ზე არი ან 
ორი ენ ტი რე ბუ ლე ბი. ამ ეტაპ ზე რო ცა 
ვფიქ რობთ კი ნო წარ მო ე ბა ში დის ტ
რი ბუ ცი ის რგო ლის შექ მ ნა ზე, მსგავ სი 
ტი პის რან ჟი რე ბის მოხ დე ნა წი ნას წა
რი გათ ვ ლე ბით ძა ლი ან რთუ ლი ა. 

F.P. ფილ მე ბის დის ტ რი ბუ ცი ამ რამ
დე ნი მე რე გი ონ ში ერ თად ,შეიძლება 
თუ არა, კო მერ ცი უ ლი მო გე ბა მის ცეს 
დის ტ რი ბუ ტორს, პრო დუ სერს?
სა ქარ თ ვე ლო ში დის ტ რი ბუ ცი ით 
პრო დუ სე რი ვერ გამ დიდ რ დე ბა. 
ვროპის მრა ვალ ქვე ყა ნა ში არ სე
ბობს სხვა დას ხ ვაგ ვა რი სის ტე მა, რაც 
კარ გად მუ შა ობს. ვე ლო სი პე დის 
გა მო გო ნე ბა არ არის სა ჭი რო. ალ ბათ 
ჯობს, ჩა მო ყა ლიბ დეს სა დის ტ რი ბუ ციო 
კომ პა ნი ა. ჩვენ შემ თხ ვე ვა ში, აუცი ლე
ბე ლი ა, სა ხელ მ წი ფო რა მე ფორ მით 
შე ვი დეს დის ტ რი ბუ ცი ის წილ ში. ეს იქ
ნე ბა სა დის ტ რი ბუ ციო კომ პა ნი ის მხარ
და ჭე რა, ად გილ ზე კი ნო თე ატ რე ბის 
მხარ და ჭე რა, ავ ტო რე ბის მხარ და ჭე რა 
ან სა მი ვე სი ერ თად, თუ კი დევ რა ი მე 
სხვა ტი პის ხელ შეწყო ბა – მო ფიქ რე
ბის პრო ცეს შა. სქე მა რამ დე ნი მეა და 
ვფიქ რობთ და ვმუ შა ობთ ამ იდე ებ ზე. 
მთა ვა რი ა, ნავ სი გატყ დეს და კი ნო
თე ატ რებ მა და იწყონ რე გუ ლა რუ ლი 

კი ნო დის ტ რი ბუ ცი ის 
პერ ს პექ ტი ვე ბი რე გი ო ნებ ში



ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა. არც ისე თი ჩა მორ ჩე
ნი ლი ქვე ყა ნა ვართ, რო გო რი მოშ ლი
ლი სის ტე მაც გვაქვს.

F.P. ქარ თუ ლი ფილ მე ბის გარ და, რა 
ფილ მე ბის ჩვე ნე ბა (დისტრიბუცია) 
შე იძ ლე ბა მოხ დეს ?
ა რის ტექ ნი კუ რი პრობ ლე მე ბი, მთე
ლი მსოფ ლიო ფი რი დან გა და ვი და 
დი სი პი ზე, დი სი პის აპა რა ტი ძა ლი ან 
ძვი რი ღირს. რე გი ო ნებ ში კი ნო თე ატ
რე ბის დი სი პით აღ ჭურ ვა ამ ეტაპ
ზე უზარ მა ზარ თან ხებს მო ითხოვს. 
ამდენად, კო მერ ცი უ ლად წარ მა ტე ბუ
ლი ფილ მე ბის რე გი ო ნებ ში შე ტა ნა, 
ტექ ნი კუ რი აპა რა ტის უქონ ლო ბის 
გა მო, შე უძ ლე ბე ლი ა. ამიტომ, ქარ თუ
ლი ფილ მე ბი არის დღეს სა უ კე თე სო 
გა მო სა ვა ლი. მა ყუ რე ბელს უყ ვარს 
ქარ თუ ლი კი ნო. უბრალოდ, გა სათ
ვა ლის წი ნე ბე ლია ერ თი ფაქ ტო რი: 
ამ ჟა მად რო გორც კი ფილ მი მო იხ ს ნე
ბა კი ნო თე ატ რე ბის ეკ რა ნე ბი დან, მა
შინ ვე ტე ლე ვი ზი ით უჩ ვე ნე ბენ ხოლ მე. 
რე გი ო ნებ ში დის ტ რი ბუ ცი ის შემ თხ ვე
ვა ში, ეს ტრა დი ცია ვერ იცოცხ ლებს. 
ამით მა ყუ რე ბელს აჩ ვევ, რომ კი ნო ში 
წას ვ ლის სა ნაც ვ ლოდ, ის ტე ლე ვი
ზორ ში ნა ხავს ამ ფილმს. ფილ მი მი ნი
მუმ ექ ვ სი თვე მა ინც არ უნ და გა ვი დეს 
ტე ლე ვი ზი ით. 

F.P. რა კულ ტუ რუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი 
შე უძ ლია გა მო იწ ვი ოს ამ პრო ცეს
მა რე გი ო ნებ ში? რო გორ შე იძ ლე ბა 
და იტ ვირ თოს და გან ვი თა რე დეს ეს 
კი ნო სივ რ ცე ე ბი პერ ს პექ ტი ვა ში?
ამ ჟა მად კულ ტუ რის სახ ლებ ში დგას 
პრო ექ ტო რე ბი, რომ ლე ბის ფილ მის 
გა საშ ვე ბად გა მო ყე ნე ბა შე იძ ლე ბა. 
კი ნო თე ატ რე ბის პერ ს პექ ტი ვა, რა საც 
ნამ დ ვი ლი კი ნო თე ატ რი ჰქვი ა, ჯერ 
არ ჩანს. ჩე მი ფე ხით მო ვი ა რე და ვი
ცი, იქ რა მდგო მა რე ო ბა ა. „არაფერი 
არ ხდე ბა“ – ჰქვია მა გას. წე ლი წად ში 
სა შუ ა ლოდ ათი ქარ თუ ლი ფილ მი 
გა მო დის. ეს ფილ მე ბი თუ შე ვი და ამ 
“კინოთეატრებში”, შე ავ სებს სი ცა რი ე
ლეს. ზოგ ფილმს შე იძ ლე ბა მა ყუ რე ბე
ლი არ ჰყავ დეს და სამ დღე ში მო იხ ს
ნას ეკ რა ნე ბი დან და ზო გი შე იძ ლე ბა 
ორი კვი რაც გა დი ო დეს. ამას წი ნას წარ 
ვერ იტყ ვი, მაგ რამ ეს არ ნიშ ნავს, რომ 
სე ან სე ბი არ უნ და და იწყო. ამით რე გი
ონ ში კულ ტუ რულ ცხოვ რე ბას გა ა ცოცხ
ლებ. ეს ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია რე
გი ო ნის და კი ნოს გან ვი თა რე ბის თ ვის. 

F.P. მდა რე ხა რის ხის შო უ ე ბი სა და 
ფილ მე ბის ერ თ ნა ი რად ხელ მი საწ ვ
დო მო ბა ხომ არ უწყობს ხელს იმას, 
რომ სა ბო ლო ოდ მა ყუ რებ ლის თ ვის 
ერ თი ფა სე უ ლო ბა გახ დეს? რო დე

საც არ ხდე ბა ფილ მე ბის ანა ლი ზი, 
ფილ მ თან შე სახ ვედ რად წი ნას წა რი 
გან წყო ბა.
ჩე მი აზ რით, სა დის ტ რი ბუ ციო კომ პა
ნია უნ და ჩა მო ყა ლიბ დეს, რო მე ლიც 
თა ვის თავ ზე აიღებს დის ტ რი ბუ ცი ის 
სა კითხებს, მო ახ დენს ორ გა ნი ზე ბას 
და ამ რის კ ფაქ ტო რებს გა ით ვა ლის
წი ნებს. ჩემს ბავ შო ბა ში სულ ორი 
სა ტე ლე ვი ზიო არ ხი იყო და შუ ადღეს 
ზო ლი ან ბა დეს უჩ ვე ნებ დ ნენ. ტე ლე ვი
ზია უბ რა ლოდ არ ფუნ ქ ცი ო ნი რებ და. 
ასეთ დროს მა ყუ რე ბე ლი მი დი დო და 
კი ნო ში. ახ ლა უამ რა ვი ალეტ რ ნა
ტი უ ლი გა სარ თო ბი ა, და რო დე საც 
მა ყუ რე ბე ლი მი დის კი ნო თე ატ რ ში, მას 
იქ ელე მენ ტა რუ ლი კომ ფორ ტი უნ და 
და ახ ვედ რო. დარ ბა ზის გათ ბო ბა არის 
პირ ვე ლი პი რო ბა. თუ სი ცი ვე ში დას ვამ 
მა ყუ რე ბელს, კი ნოს კი არ შე აყ ვა რებ, 
არა მედ შე ა ძუ ლებ. შე იძ ლე ბა რა ღაც 
გარ კ ვე უ ლი ხარ ჯი გას წიო და რე გი ო
ნებ ში ატა რო მსა ხი ო ბე ბი და რე ჟი სო
რი, ფილ მის სე ან სის შემ დეგ შეხ ვედ
რა მო აწყო მა ყუ რე ბელ თან და ა.შ. 
რა საც სა ბო ლო ოდ და დე ბი თი ეფექ ტი 
შეიძლება ჰქონ დეს.
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 1967 წელს მონ რე ალ ში კა ნა დის 
კონ ფე დე რა ცი ის ასი წლის თავ ზე World 
Expo’ 67ზე უჩ ვე ნეს ჩე ხოს ლო ვა კი ის 
კი ნოპ რო დუქ ტი Kinoautomat. მა ყუ რე ბე
ლი აღ ფ რ თო ვა ნე ბუ ლი იყო ფილ მით, 
რომ ლის მსვლე ლო ბის დროს მთა ვა
რი გმი რის შემ ს რუ ლე ბე ლი სცე ნი დან 
მა ყუ რე ბელს ეკითხე ბო და მოვ ლე ნე ბის 
გან ვი თა რე ბის შე სა ხებ. ამე რი კე ლებ ს 
ფილ მის და ტექ ნო ლო გი ის ლი ცენ ზი ის 
ყიდ ვა სურ დათ, მაგ რამ ჩე ხოს ლო ვა კი
ის კო მუ ნის ტუ რი პარ ტია წი ნა აღ მ დე გი 
იყო. ტექ ნი კის გან ვი თა რე ბას თან ერ
თად კი ნე მა ტოგ რა ფის ტებ მა და იწყეს 
პირ ვე ლი ექ ს პე რი მენ ტე ბი. 90იან 
წლე ბის და საწყის ში გა მო ვი და რამ
დე ნი მე ექ ს პე რი მენ ტუ ლი ფილ მი. I'm 
Your Man 1992, და MR. Payback (1995) 
ფილ მის სი უ ჟე ტის მარ თ ვა დარ ბაზ ში 
პულ ტით შე იძ ლე ბო და, მაგ რამ ამას არ 
მოჰ ყო ლია წარ მა ტე ბა. მა ყუ რე ბელს 
უფ რო ხმის მი ცე მის პრო ცე სი მოს წონ
და, ვიდ რე მოქ მე დე ბის გან ვი თა რე ბის 
ყუ რე ბა. Kinoautomatის წარ მა ტე ბის 
გა მე ო რე ბა ვერ შეძ ლეს და ექ ს პე რი
მენ ტე ბი შეწყ და.
 დღეს უკ ვე ცნო ბი ლი გა მოც დი ლე
ბაა კი ნო თე ატ რ ში შე სა ბა მის მო მენ ტ ში, 
გა მო სა ხუ ლე ბის ადეკ ვა ტუ რი სურ ნე
ლის გაშ ვე ბა. იაპო ნი ა ში ჰო ლი ვუ დუ რი 
,,ახალი სამ ყა როს’’ პრე მი ე რა ზე გა მოს
ცა დეს სუ ნის გე ნე რა ტო რი, რო მე ლიც 32 
არო მატს შე ი ცავ და. მა ყუ რე ბე ლი არა 
მხო ლოდ თვა ლის და ყუ რის მეშ ვე ო ბით 
იაზ რებს ფილმს, არა მედ ყნოს ვი თაც. 
სა სიყ ვა რუ ლო სცე ნე ბის დროს ყვა ვი
ლე ბის არო მა ტი იფ რ ქ ვე ო და დარ ბაზ

ში, როზ მა რი ნის და პილ პი ლა პიტ ნის 
სურ ნე ლის დროს მა ყუ რე ბელს ცრემ ლი 
მოს დი ო და, რო მან ტი უ ლი მო მენ ტე ბის 
დროს ციტ რუ სის სუ ნი იდ გა, პერ სო
ნა ჟე ბის მი ერ ბრა ზის გა მო ხატ ვი სას 
კი ევ კა ლიპ ტის სუ ნი ვრცელ დე ბო და 
დარ ბაზ ში. სუ ნის გე ნე რა ტო რი იაპო ნურ
მა კომ პა ნი ამ „მირაპრომ“ და ამ ზა და. 
მა თი შემ ქ მ ნე ლე ბი თავ და პირ ვე ლად 
ფიქ რობ დ ნენ, რომ მოწყო ბი ლო ბა შე
საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბო და გა მო ე ყე ნე ბი ნათ 
რეს ტო რან ში, კლი ენ ტე ბის მო სა ზი დად. 
კი ნო თე ატ რ ში კი მსგავ სი რამ პირ ვე
ლად 1960 წელს გა მო ცა დეს. მაგ რამ ამ 
იდე ამ ვერ იცოცხ ლა. მა ყუ რე ბელ მა არ 
მი ი ღო არო მა ტი კი ნო ში. 
 პა რა ლე ლუ რად, ვი თარ დე ბა 4D 
კი ნო თე ატ რე ბი სი მუ ლა ცი უ რი სის ტე
მე ბით: ნი ა ვი, წყლის შხე ფი, ვიბ რა ცი ა, 
ვარ დ ნის ეფექ ტი, ელ ვა, კვამ ლი, წვი
მის ეფექ ტი, საპ ნის ბუშ ტე ბი და სხვა. 
ამას თან ცი ლინ დ რუ ლი ეკ რა ნი გა მო
სა ხუ ლე ბას რე ა ლის ტურ გან ც დას აძ
ლევს. Dbox სის ტე მა წარ მოდ გე ნი ლია 
ევ რო პის ბევრ კი ნო თე ატ რ ში, აზი ა სა 
და ამე რი კა ში. ესაა მოძ რა ვი სა ვარ ძე
ლი, რო მე ლიც ეკ რან ზე ხდო მი ლე ბებ
თა ნაა სინ ქ რო ნი ზი რე ბუ ლი და უზ რუნ
ველ ჰ ყოფს უფ რო მეტ ჩარ თუ ლო ბას. 
თუმ ცა, რთუ ლი და სა ჯე რე ბე ლი ა, რომ 
კი ნო თე ატ რე ბის მო მა ვა ლი მხო ლოდ 
ესა ა. მსგავ სი პრო ექ ტე ბი ამ ჟა მად 
მუ ზე უ მებ ში ინ ს ტა ლა ცი ის თ ვის ხორ ცი
ელ დე ბა და საც ნო ბა რო ფუნ ქ ცია აქვს. 
ორ ბის კი ნო თე ატ რი ჰა ი ტეკ  პარ კი 
მულ ტი ფუნ ქ ცი უ რი შე საძ ლებ ლო ბე
ბი სა ა. შე გიძ ლია მო იხ მა რო სა გან მა

ნათ ლებ ლო პროგ რა მა: მულ ტი მე
დი უ რი მოგ ზა უ რო ბა ცხო ვე ლე ბის და 
ბუ ნე ბის შე სას წავ ლად. გა ემ გ ზავ რო 
ვირ ტუ ა ლურ მოგ ზა უ რო ბა ში. მო ი ნა
ხუ ლო მსოფ ლი ოს ღირ შე სა ნიშ ნა ვი 
ად გი ლე ბი. არა მხო ლოდ გა მო სა ხუ
ლე ბით, არა მედ აღიქ ვა ხმით, სუ ნით, 
და შე ხე ბი თაც . აკუს ტი კის და სტე რე
ოს კო პუ ლი გა მო სა ხუ ლე ბის იმ გ ვა რი 
სინ თე ზი ა, რომ მა ყუ რე ბე ლი ერ თ ერ
თი მო ნა წი ლეა მომ ხ და რის. ყუ რე ბის 
დროს მნახ ველს აქვს გან ც და, რომ ის 
იც ვ ლის ად გილს, მო უ ხე და ვად იმი სა, 
რომ სა ვარ ძელ ში ერთ ად გილ ზე ზის. 
 კომ პი უ ტე რუ ლი თა მა შე ბის მზარდ 
ინ დუს ტ რი ა ში ყო ველ წ ლი უ რად უფ რო 
მე ტი ფი ნან სე ბის და ადა მი ნუ რი რე
სურ სის მო ბი ლი ზე ბა ხდე ბა. ის დრო, 
რო ცა ვი დე ო თა მა შე ბის გა რეგ ნუ ლი 
იერ სა ხე ისე თი იქ ნე ბა, რო გორც კი
ნო სი, არ არის შორს. დე ვიდ ფე იქ მა 
შეძ ლო ორ ჯერ ზე დი ზედ გა ე ო ცე ბი ნა 
მომ ხ მა რე ბე ლი. 2006 წელს გა მო ვი და 
თა მა ში Fahrenheit, რო მე ლიც გა მო
ირ ჩე ო და ნო ვა ტო რუ ლი იდე ე ბით და 
უნი კა ლუ რი კი ნოს ცე ნა რით. შემ დე გი 
იყო Heavy Rain – ასე ვე კი ნე მა ტოგ რა
ფი უ ლი ტი პის თა მა ში. სპე ცი ა ლუ რად ამ 
თა მა შის ფი ზი კის შე საქ მ ნე ლად ახა ლი 
ტექ ნო ლო გია შე ი მუ შა ვეს. ეს იმ დე ნად 
გან ს ხა ვა ვე ბუ ლი სპე ცი ფი კუ რი ხა ზი ა, 
სხვა თა მა შე ბის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, რომ 
ინ დუს ტ რი ა ში ახა ლი ჟან რი გაჩ ნ და – ინ
ტე რაქ ტი უ ლი კი ნო, რაც ად რე პრი მი ტი
უ ლი პრო ექ ტე ბით იყო წარ მოდ გე ნი ლი. 
მა ლე კი ნო საა და ვი დე ო თა მა შე ბის ინ
დუს ტ რი ე ბი ერ თ მა ნეთს გა და ე ჯაჭ ვე ბა. 

ინ ტე რაქ ტი უ ლი კი ნო  
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გე იმ დი ზა ი ნე რე ბი და წამ ყ ვა ნი კომ პა ნი
ე ბი ცდი ლო ბენ, ვი დე ო თა მა შე ბის სა ხით 
ინ ტე რაქ ტი უ ლი კი ნო ნა რა ტი ვი შექ მ ნან. 
ასე თი თა მა შის დროს გაქვს გან ც და, 
რომ უყუ რებ ფილმს, სა დაც მოქ მე დე
ბას შენ მარ თავ. კად რის კომ პო ზი ცი ა, 
კა მე რის მოძ რა ო ბის რა კურ სი მთლი ა
ნად კი ნე მა ტოგ რა ფი უ ლი კუთხით არის 
შექ მ ნი ლი. ასე თი თა მა შე ბის დროს 
რე ჟი სუ რა მი მარ თუ ლია იქით კენ, რომ 
მო თა მა შე ამ ყო ფონ ჯერ დაკ ვირ ვე ბის 
რე ჟიმ ში, შემ დეგ აძ ლე ვენ გა დაწყ ვე ტი
ლე ბე ბის მი ღე ბის და მოქ მე დე ბის სა შუ ა
ლე ბას. მო თა მა შე ქმნის თა ვის სა კუ თარ 
უნი კა ლურ ის ტო რი ას.
 გან ს ხ ვა ვე ბა ვი დე ო თა მაშ სა და კი
ნოს შო რის კომ პი უ ტე რუ ლი გრა ფი კის 
გან ვი თა რე ბას თან ერ თად იშ ლე ბა. 
ახა ლი ციფ რუ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბი 
ცვლის არა მხო ლოდ მა ყუ რე ბელს, 
არა მედ მსა ხი ო ბებ საც. ციფ რუ ლი მსა
ხი ო ბე ბი უკ ვე არ სე ბობს. კომ პი უ ტე რუ
ლი რე ა ლის ტუ რი მი მი კა ვირ ტუ ა ლუ რი 
ორე უ ლის შექ მ ნის გზა ა. NVIDIAმ სა
ხის ციფ რუ ლი კომ პიო შექ მ ნა, რო მე
ლიც ყვე ლა ემო ცი ას გა მო ხა ტავს რაც 
არ სე ბობს. ტექ ნო ლო გია შე მუ შავ და 
სამ ხ რეთ კა ლი ფორ ნი ის უნი ვერ სი ტეტ
ში. სფე რო სე ბურ ოთახ ში 156მა კა
მე რამ სინ ქ რო ნუ ლად გა და ი ღო ადა
მი ა ნის სა ხე. კა მე რე ბის მოძ რა ო ბის 
დამ ჭერ მა სენ სო რებ მა შექ მ ნეს სა ხის 
ციფ რუ ლი ას ლი. რო დე საც მოძ რა ო

ბის გა და ცე მის სი ზუს ტე ერ თი ერ თ ზე 
სი ზუს ტით მი იღ წე ვა, მომ ს წ რე ნი ვიქ
ნე ბით სრულ ყო ფი ლი ვირ ტუ ა ლუ რი 
ორე უ ლის და ბა დე ბის. პრობ ლე მა ის 
არის, რომ რაც უფ რო რე ა ლუ რია ადა
მი ა ნის მო დე ლის ფი ზი კა, მით უფ რო 
პლას ტ მა სის ჩანს ის, და რაც უფ რო 
და შო რე ბუ ლია რე ა ლურ მოძ რა ო ბებს, 
მით უფ რო მხატ ვ რუ ლად ძლი ე რია და 
მი სა ღე ბია მა ყუ რებ ლი სათ ვის. Lucas 
Filmის დი რექ ტორ მა გა და სა ღე ბი 
მო ედ ნის პრო ტო ტი პი წარ მო ად გი ნა, 
ესაა ისე თი ტექ ნო ლო გი ა, რო მე ლიც 
ცოცხა ლი სცე ნე ბის შექ მ ნი სა და რე
დაქ ტი რე ბის სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა ციფ
რულ ეფექ ტებ ში. ფილ მის გა და ღე ბა 
მთლი ა ნად იქ ნე ბა ინ ტე რაქ ტი უ ლი 
პრო ცე სი. პუბ ლი კის მი ერ ნა კარ ნა ხე ვი 
ფილ მი იქ მ ნე ბა ცოცხალ პრო ცეს ში 
და რე ა ლურ დრო ში გა ეშ ვე ბა ეკ რან
ზე. სი უ ჟე ტის გან ვი თა რე ბა მთლი ა ნად 
აუდი ტო რი ა ზე იქ ნე ბა და მო კი დე ბუ ლი. 
კომ პი უ ტე რუ ლი გრა ფი კა, ტექ ს ტუ
რე ბი, შაბ ლო ნე ბი, ტემ პ ლე ი ტე ბი, 
რე ა ლურ დრო ში მოხ დე ბა მა თი ჩაყ რა 
პირ და პირ გა და სა ღებ მო ე დან ზე. 
 ავ ს ტ რა ლი ელ მა სწავ ლუ ლებ მა შე
ი მუ შა ვეს იდეა ინ ტე რაქ ტი უ ლი კი ნოს 
მო მა ვა ლი. შემ ქ მ ნე ლე ბის აზ რით, მა ყუ
რებლს შეს თა ვა ზე ბენ ერ თ დ რო უ ლად 
ოცი ათას კლიპს, მთე ლი ამ მა სი დან 
შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა აიღო შენ თ ვის 
სა ჭი რო ფრაგ მენ ტე ბი, შექ მ ნა ფილ მი 

და ამავ დ რუ ლად იყო ფილ მის ქმნა დო
ბის მო მენ ტ ში მოვ ლე ნა თა მო ნა წი ლე. 
ფრან გუ ლი კი ნო კო მიქ სი ,,უკვდავი’’ ანა
ლო გი ურ ტექ ნო ლო გი ა ზე მუ შა ობს.
 ერ თი მხრივ, კი ნო თე ატ რე ბის ფუნ ქ
ცი ის გა ფარ თო ე ბა აუცი ლე ბე ლია რომ, 
მან კონ კუ რენ ცია გა უ წი ოს არ ნა ხუ ლად 
გან ვი თა რე ბულ ტე ლე ვი ზი ას და პერ
სო ნა ლურ გა ჯე ტებს. კი ნო თე ატ რის ყვე
ლა ზე მკვლე ლი კონ კუ რენ ტი ალ ბათ 
მა ინც Google Glass და Oculus Riftია. 
ჯე იმს კა მე რო ნის აზ რით, 1000 წლის 
შემ დეგ კი ნო თე ატ რე ბი კვლავ იარ
სე ბებს, რად გან ხალხს სურს, მი ი ღოს 
ფილ მე ბი დან მი ღე ბუ ლი კო ლექ ტი უ რი 
სი ა მოვ ნე ბა და გა უ ზი ა როს ერ თ მა ნეთს 
შთა ბეჭ დი ლე ბე ბი.       
 მუ შა ო ბა მიმ დი ნა რე ობს ასე ვე თვი
სობ რი ვად გან ს ხ ვა ვე ბულ ეკ რა ნებ
ზეც, რო მე ლიც თვი თონ კონ ტენ ტის 
იდე ო ლო გი ას შეც ვ ლის. HyperMatrix 
კი ნე ტი კუ რი ეკ რა ნი ა, რო მე ლიც ათა
სო ბით მოძ რა ვი პულ სი რე ბუ ლი კუ ბის
გან შედ გე ბა. ისი ნი მო თავ სე ბუ ლია სამ 
ყრუ ინ ს ტა ლი რე ბულ კე დელ ში. სინ
ქ რო ნუ ლი მუ შა ო ბა გა მო სა ხუ ლე ბის 
ფორ მი რე ბას ახ დენს. არ ტინ ს ტა ლა ცი
ის გარ და, ეს გა მო გო ნე ბა მო მა ვალ ში 
გა მოდ გე ბა კი ნო დარ ბაზ ში. კი ნე ტი კურ 
ეკ რან ზე ფილ მის პრო ექ ცი ის დროს 
პა ნე ლი იმოძ რა ვებს სი უ ჟე ტის მი ხედ
ვით, რაც და მა ტე ბი თი ეფექ ტი იქ ნე ბა. 
ბუ ნებ რი ვი ა, ასე თი ნო ვა ტო რუ ლი ტექ

ფილ მის გა და ღე ბა მთლი ა ნად იქ ნე ბა 
ინ ტე რაქ ტი უ ლი პრო ცე სი. პუბ ლი კის მი ერ 
ნა კარ ნა ხე ვი ფილ მი იქ მ ნე ბა ცოცხალ პრო ცეს ში 
და რე ა ლურ დრო ში გა ეშ ვე ბა ეკ რან ზე
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ნო ლო გია ახა ლი სა რე ჟი სო რო იდე
ე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას უწყობს ხელს. 
პლი მუტ ს კის უნი ვერ სი ტეტ მა შე ი მუ შა ვა 
ტექ ნო ლო გი ა, რო მე ლიც კი ნო თე ატ
რის აუდი ტო რი ის რე აქ ცი ას აანა ლი
ზებს და ცვლის სი უ ჟეტს მა თი მო ლო
დი ნის შე სა ბა მი სად. კრუს ჰე ილ სი, 
უკ ვე 25 წე ლი ა, ქმნის ისეთ ფილ მებს, 
სა დაც პერ სო ნა ჟე ბი აუდი ტო რი ის ხმის 
რე აქ ცი ა ზე მოქ მე დე ბენ. ზო გი პერ სო
ნა ჟი რე ა გი რებს ხე ლის მოძ რა ო ბა ზე 
და სენ სო რუ ლი ეკ რა ნი სა შუ ა ლე ბას 
იძ ლე ვა დის ტან ცი უ რად მარ თო მოქ
მე დე ბა წა მებ ში. მსგავ სი ტექ ნო ლო გია 
მა იკ რო სოფ ტ მა შე ი მუ შა ვა xboxის 
პლატ ფორ მის თ ვის. მაგ რამ ეს ყვე
ლა ფე რი არ აძ ლევს ინ ტე რაქ ტი ულ 
კი ნოს იმის გა რან ტი ას, რომ ის იქ ნე ბა 
წარ მა ტე ბუ ლი. სა კითხი შე იძ ლე ბა 
სუ ლაც არ არის ტექ ნო ლო გი ის სრულ
ყო ფა ში. ზო გა დად, ინ ტე რაქ ტი უ ლო ბა 
კითხ ვის ქვეშ აყე ნებს ფილ მის მთა ვარ 
ფუნ ქ ცი ას – მოგ ვიყ ვეს კონ კ რე ტუ ლი 
ის ტო რი ა. მწე რა ლი სა და დი ზა ი ნე რის 
ერ ნესტ ადამ სის აზ რით, კი ნო და ინ
ტე რაქ ტი უ ლო ბა პრინ ცი პუ ლად სხვა
დას ხ ვა მოვ ლე ნაა და შე უ თავ სე ბე ლი ა. 
მი სი თქმით, რო ცა კი ნო თე ატ რი დან 
გა მო დი ხარ ან წიგნს და ას რუ ლებ, შენ
თ ვის ამ ბობ, რომ გმირს არ შე ეძ ლო 
ასე მოქ ცე უ ლი ყო, მი სი ასე თი რე აქ ცია 
წარ მო უდ გე ნე ლი ა, თით ქოს ეკა მა
თე ბი რე ჟი სორს და მე რე რწმუნ დე ბი, 

რომ ავ ტო რის მი ერ შე მო თა ვა ზე ბულ 
ის ტო რი ას აქვს თა ვის სა კუ თა რი კა
ნო ნი, რომ ლის გა აზ რე ბა, რო გორც 
მა ყუ რე ბელს, ეს თე ტი კურ სი ა მოვ ნე
ბას გა ნი ჭებს და ში ნა გა ნად გზრდის. 
ხო ლო იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ შენ ქმნი 
ის ტო რი ას, ეს დი დაქ ტი ტა იკარ გე ბა. 
პა რა დოქ სი ა, მაგ რამ რაც უფ რო იზ რ
დე ბა ფილ მის ყუ რე ბი სას გა დაწყ ვე ტი
ლე ბე ბის მი ღე ბის მრა ვალ ფე როვ ნე ბა, 
მით უფ რო უინ ტე რე სო ხდე ბა ის ტო
რი ა. დი დი ალ ბა თო ბით მა ყუ რე ბელს, 
რო მელ საც მი ან დეს გა დაწყ ვე ტი ლე
ბე ბის მი ღე ბა, მი სი მო ტი ვა ცია არ 
ემ თხ ვე ვა პერ სო ნა ჟის მო ტი ვა ცი ას; 
მე ო რე მხრივ, თუ გა დაწყ ვე ტი ლე ბე
ბის ვა რი ან ტე ბი რა დი კა ლუ რად არ 
იქ ნე ბა გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი, მა შინ მა ყუ
რე ბე ლი ამას მიხ ვ დე ბა და ინ ტე რესს 
და კარ გავს. ერ ნესტ ადამ სის აზ რით, 
ინ ტე რაქ ტი უ ლი კი ნო, რო გორც ასე თი 
სა ერ თოდ არ არ სე ბობს. 
 ყვე ლა ვე ლო დე ბით მო მა ვალს, 
თით ქოს ის ჩუ მად მო ვა და ყვე ლა
ფერს მო ა წეს რი გებს, ვერ ვამ ჩ ნევთ 
რომ ტექ ნო ლო გი ე ბი უკ ვე არ სე ბობს. 
თვი სობ რი ვად ახა ლი ტი პის კი ნო
თე ატ რი გაჩ ნ დე ბა მას შემ დეგ, რაც 
მეც ნი ე რე ბი შეძ ლე ბენ მა ყუ რებ ლის 
გრძნო ბე ბით მა ნი პუ ლი რე ბას უშუ
ა ლოდ მა თი ტვი ნის მეშ ვე ო ბით. ეს 
მოხ დე ბა მას შემ დეგ, რაც კი ნოს 
შე ეძ ლე ბა რე ა ლო ბის ჩა ნაც ვ ლე ბა, 

მხო ლოდ იმ შემ თხ ვე ვა ში მი ვი ღებთ 
ფილ მი დან მი ღე ბუ ლი შეგ რ ძ ნე ბე ბის 
რე ა ლის ტურ გან ც დას. ახალ გა ფარ
თო ე ბულ კი ნო რე ა ლო ბა ში ადა მი ა
ნებს შე ეძ ლე ბათ ჩაყ ვინ თონ ოკე ა ნის 
ფსკერ ზე, მო ი ნა ხუ ლონ სხვა პლა ნე ტე
ბი და იმოგ ზა უ რონ დრო ში. ყვე ლა ფე
რი ეს შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა პროგ რა
მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფით, რო მე ლიც 
უშუ ა ლოდ ადა მი ა ნის ცენ ტ რა ლურ 
ნერ ვულ სის ტე მას გა დას ცემს შეგ რ ძ
ნე ბე ბის მთლი ან სპექტრს.
 კი ნო თე ატ რი სა ბა ლა გა ნო ნაც ნო ბე
ბის და უც ნო ბე ბის თავ შეყ რის ად გი
ლი ა, სა დაც ფილ მის ყუ რე ბის გარ და, 
ზო გი თა ვის შეყ ვა რე ბულს ეხუ ტე ბა 
და ზოგს სძი ნავს. ად რე კი ნო მოყ ვა
რუ ლებს კი ნო თე ატ რ ში შეს ვ ლი სას 
აღელ ვებ დათ, რო მელ ად გი ლას 
აეღოთ ბი ლე თი და რამ ხე ლა ჭი ქით 
ეყი დათ პოპ კორ ნი. ინ ტე რაქ ტი უ ლი 
კი ნოს დროს ეს სრუ ლი ად წარ მო
უდ გე ნე ლია – მა ყუ რე ბე ლი ჯო ის ტიკ 
მო მარ ჯ ვე ბუ ლი ან ხე ლის სენ სო რუ ლი 
მოძ რა ო ბით ჩარ თუ ლია ფილ მის ქმნა
დო ბა ში. მას მო უ წევს ფიქ რი იმა ზე, თუ 
რო გორ გა ნა ვი თა როს სი უ ჟე ტი.                                    
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ფინანსისტების კონ ტ რო ლი დან 

კი ნოს გაქ ცე ვა – შე სა ნიშ ნა ვი ა. თქვენ 

არ გჭირ დე ბათ დის ტ რი ბუ ტო რებ თან 

ხელ გაწ ვ დი ლი სირ ბი ლი და თხოვ ნა: 

იქ ნებ მომ ცეთ ფილ მის გა და ღე ბის 

სა შუ ა ლე ბა. 

ფრენ სის ფორდ კო პო ლა. 2007 წ.

თავ და პირ ვე ლად გან ვ საზღ ვ როთ, 
თუ რა არის „დამოუკიდებელი კი ნო
წარ მო ე ბა“.
ეს არის მხატ ვ რუ ლი ფილ მის წარ მო
ე ბა კი ნომ წარ მო ე ბე ლი სტუ დი ე ბის გან 
სრუ ლად ან მეტ წი ლად და მო უ კი დებ
ლად. ასე თი ფილ მე ბი გა მო ირ ჩე ვა 
ავ ტო რი სე უ ლი მხატ ვ რუ ლი გა დაწყ ვე
ტით, ში ნა არ სით, სტი ლით და ხერ
ხე ბით. რა თქმა უნ და, მა თი ბი უ ჯე ტი 
მნიშ ვ ნე ლოვ ნად ჩა მორ ჩე ბა დიდ 
სტუ დი ებ ში ნა წარ მო ე ბი ფილ მე ბის 
და ფი ნან სე ბის გან, თუმ ცა სწო რედ ეს 
ფაქ ტი ხში რად ხდე ბა სი ახ ლის, ინ დი
ვი დუ ა ლიზ მი სა და მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
სათ ქ მე ლის ორი გი ნა ლუ რად წარ მოდ
გე ნის მი ზე ზი.
ვილ პ რა კოთ ფილ მე ბის წარ მო ე ბის 
იმ უმარ ტი ვეს გზებ ზე, რო მე ლიც დღეს, 
ხშირ შემ თხ ვე ვა ში, ერთ ან რამ დე ნი მე 
თა ნა მო აზ რე ადა მი ანს შე უძ ლია და მო
უ კი დებ ლად წარ მარ თოს.

იყო თუ არა კი ნო წარ მო ე ბის ისე თი 
და მო უ კი დე ბე ლი სა შუ ა ლე ბე ბი კი ნოს 
გან ვი თა რე ბის სხვა დას ხ ვა ეპო ქა ში, 
რო გო რიც გვაქვს დღეს? და რა სა

შუ ა ლე ბე ბი გაგ ვაჩ ნია თა ნა მედ რო ვე 
დრო ში?
კი ნოს და ბა დე ბი დან 50იან წლე ბის 
ბო ლომ დე კი ნო გა და ღე ბას სჭირ
დე ბო და არა ნორ მა ლუ რად დი დი 
ხელ საწყო ე ბი: გა დამ ღე ბი კა მე რა 
(როგორიც იყო მაგ., Technicolorის 
მი ერ წარ მო ე ბუ ლი და მისთ.), შტა ტი ვი 
და კა მე რის გა და ად გი ლე ბის მოწყო ბი
ლო ბე ბი, ხმის ჩა წე რის სა შუ ა ლე ბე ბი, 
გა ნა თე ბის უზარ მა ზა რი ტექ ნი კა (დიდი 
ელექ ტ რო ე ნერ გი ის მოხ მა რე ბის აუცი
ლებ ლო ბით), სა მონ ტა ჟო ოთა ხი და 
ა.შ. ასე თი აპა რა ტუ რის გა მარ თ ვას და 
გა მო ყე ნე ბას უამ რა ვი სპე ცი ა ლის ტი 
და ასის ტენ ტიც ესა ჭი რო ე ბო და, რა საც 
ბუ ნებ რი ვი ა, დი დი სა ხელ ფა სო ხარ ჯიც 
თან სდევ და.
 
აპა რა ტუ რის სი დი დის გა მო, ხში რად 
სტუ დი ურ გა და ღე ბას არ ჩევ დ ნენ და 
ნა ტუ რა ზე გა და სა ღებ სცე ნებს პა ვი ლი
ო ნებ ში იღებ დ ნენ.
1950იანი წლე ბის ბო ლოს ჩნდე ბა 
ახა ლი, უფ რო კომ პაქ ტუ რი, ად ვი ლად 
გა და სა ად გი ლე ბე ლი აპა რა ტუ რა, რა
მაც მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი წვლი ლი შე ი ტა ნა 
ახა ლი მი მარ თუ ლე ბე ბის და ჟან რე
ბის გან ვი თა რე ბა ში. თუმ ცა, სიძ ვი რის 
გა მო, ბევ რი მათ გა ნი სა მომ ხ მა რებ
ლო ბა ზარ ზე არ გავ რ ცე ლე ბუ ლა. ამ 
პე რი ო დი დან (1965 წ.) ყო ველ დღი უ რი 
მოხ მა რე ბის თ ვის იწარ მო ე ბა super 
8mm სა მოყ ვა რუ ლო ფი რი და კი ნო
კა მე რე ბი, რა მაც მო მა ვალ ში რამ

დე ნი მე რე ჟი სო რის სრულ მეტ რა ჟი ან 
ფილ მ შიც კი ჰპო ვა გა მო ყე ნე ბა (მისი 
წი ნა მორ ბე დი 8 მმი ა ნი ფორ მა ტი პირ
ვე ლად Kodakის მი ერ იქ ნა 1932 წელს 
გა მო გო ნი ლი და 16 მმი ან ფირ თან 
ერ თად ძი რი თა დად გა მო ი ყე ნე ბო და 
სა ო ჯა ხო ჩვე ნე ბის თ ვის გან კუთ ვ ნი ლი 
კი ნო ას ლე ბის და სამ ზა დებ ლად).

ბუ ნებ რი ვი ა, მომ დევ ნო პე რი ოდ ში ვი
დე ო ფორ მა ტე ბის გა მო გო ნე ბა გავ რ ცე
ლე ბამ მნიშ ვ ნე ლოვ ნად შე უწყო ხე ლი 
მოკ ლე მეტ რა ჟი ა ნი მხატ ვ რუ ლი, დო კუ
მენ ტუ რი თუ სა ტე ლე ვი ზიო ფილ მე ბის 
და მო უ კი დე ბელ წარ მო ე ბას. თუმ ცა, 
კი ნო ფირ თან შე და რე ბით, ხა რის ხობ
რი ვი ნაკ ლის გა მო, სა კი ნო თე ატ რო 
დის ტ რი ბუ ცი ა ში ვერ დამ კ ვიდ რ და.

დღეს, იაფი ციფ რუ ლი კი ნო ტექ ნი კის 
სიმ რავ ლემ სა მომ ხ მა რებ ლო დო ნე ზე 
დი დი ად გი ლი და ი კა ვა. რე ჟი სო რე ბი 
უკ ვე აღარ არი ან და მო კი დე ბულ
ნი დიდ სტუ დი ებ ზე და შე სა ბა მი სად, 
მათ აპა რა ტუ რა ზე, რა თა მო ა ხერ
ხონ კი ნო გა და ღე ბა და და მუ შა ვე ბა. 
ტექ ნი ლო გი ე ბის გა ი ა ფე ბამ გა ა ჩი ნა 
ათა სო ბით პა ტა რა სტუ დი ა, რომ ლებ
საც შე უძ ლი ათ და იწყონ გა სარ თო ბი, 
კო მერ ცი უ ლი ფილ მე ბის წარ მო ე ბით 
და გა ნა ვი თა რონ სა კუ თა რი შე საძ
ლებ ლო ბე ბი.

და მო უ კი დე ბე ლი კი ნო წარ მო ე ბის 
თა ნა მედ რო ვე სა შუ ა ლე ბა ნი
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ჩა მოვ თ ვა ლოთ დღე ის თ ვის არ სე ბუ ლი 

ის სა შუ ა ლე ბე ბი, რაც გვი ად ვი ლებს და

მო უ კი დებ ლად გა და ღე ბის პრო ცესს:

g   და ბა ლი ღი რე ბუ ლე ბის, მაგ რამ 
და მაკ მა ყო ფი ლე ბე ლი ხა რის ხის 
ციფ რუ ლი კა მე რე ბის ფარ თო არ
ჩე ვა ნი (იქნება ეს ვი დე ო, თუ ფო ტო 
ვი დე ო გა და ღე ბის რე ჟი მით);

g   გა დამ ღე ბი კა მე რე ბის სიმ სუ ბუ ქე 
და მცი რე ზო მე ბი;

g   გა დამ ღე ბი კა მე რის მარ თ ვა დის
ტან ცი უ რად, მო ბი ლუ რი აპ ლი კა ცი
ე ბის მეშ ვე ო ბით;

g   სინ ქ რო ნუ ლი ხმის ჩა წე რის უამ რა
ვი ახა ლი სა შუ ა ლე ბა თუ ხერ ხი;

g   იაფი და კომ პაქ ტუ რი გა სა ნა თე ბე
ლი ხელ საწყო ე ბი;

g   კა მე რის ტრან ს პორ ტი რე ბის თა ნა
მედ რო ვე სა შუ ა ლე ბე ბი (ხშირად 
ინ დი ვი დუ ა ლუ რად აწყო ბი ლი);

g   სა მომ ხ მა რებ ლო კომ პი უ ტე რებ ზე 
გათ ვ ლი ლი სა მონ ტა ჟო და ფე რის 
კო რექ ცი ის პროგ რა მე ბი;

g   ხელ მი საწ ვ დო მი გრა ფი კუ ლი 
და ნა მა ტი ეფექ ტე ბი სა და გა მო სა
ხუ ლე ბის ხე ლა ხა ლი ფორ მი რე ბი
სათ ვის;

g   სა ბო ლოო პრო დუქ ცი ის პო პუ ლა
რი ზა ცი ის იოლი გზე ბი: ფეს ტი ვა
ლე ბი, გან თავ სე ბა სა კუ თარ ვებ
გ ვერ დ ზე ან რო მე ლი მე ცნო ბილ 
პორ ტალ ზე, რო გო რე ბი ცაა მაგ., 
youtube, vimeo ან სხვა.

ყვე ლა ფე რი ეს ძა ლი ან აად ვი ლებს, 
რე ჟი სო რუ ლი ჩა ნა ფიქ რის იოლად გან
ხორ ცი ე ლე ბას. მსა ხი ობ თა რე ა ლუ რი 
მო ნა წი ლე ო ბა, რაც ჯერ ჯე რო ბით ვე რა
ფერ მა ჩა ა ნაც ვ ლა კი ნო ში, თით ქოს და 
პრობ ლე მას უნ და წარ მო ად გენ დეს ფუ
ლა დი ანაზღა უ რე ბის თვალ საზ რი სით, 
თუმ ცა აქაც არ სე ბობს გა მო სა ვა ლი – ევ
რო პა სა და ა. შ . შ  ში ნა ხავთ ვებ გ ვერ დებს 
და ორ გა ნი ზა ცი ებს, სა დაც რე ჟი სორს 
შე უძ ლია აარ ჩი ოს ფილ მ ში უან გა როდ 
მო ნა წი ლე ო ბის მსურ ვე ლე ბი და ამით 
საწყის ეტაპ ზე და ზო გოს თან ხე ბი.

ციფ რუ ლი ტექ ნი კის გა მო ყე ნე ბა თან
და თან ანაც ვ ლებს სა კი ნო თე ატ რო 
ჩვე ნე ბებს კი ნო ფირ ზე. ახა ლი ტექ ნო
ლო გი ე ბის, რო გო რე ბი ცაა ARRI Alexa, 
Red, Blackmagic და ასე ვე მრა ვა ლი თა ნა
მედ რო ვე ფო ტო კა მე რის მეშ ვე ო ბით და
მო უ კი დე ბე ლი მწარ მო ებ ლე ბი იღე ბენ 
35 მმ კი ნო ფი რის მსგავს გა მო სა ხუ ლე ბას 
და თა ნაც თან ხე ბის დი დი და ზოგ ვით. ეს 
კა მე რე ბი შე სა ნიშ ნა ვად აღიქ ვა მენ გა მო
სა ხუ ლე ბას ღა მის და ბა ლი გა ნა თე ბის პი
რო ბებ ში. ასე ვე გა ი ზარ და გა მო სა ხუ ლე
ბის დი ნა მი კუ რი არე ა ლი, რა მაც რთუ ლი 
გა ხა და ფირ სა და ციფ რულ გა მო სა ხუ
ლე ბას შო რის გან ს ხ ვა ვე ბის პოვ ნა.
აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ინ ტერ ნე ტის მა
სობ რივ მა მოხ მა რე ბამ ხე ლი შე უწყო 
არა მხო ლოდ კავ ში რებს და დის ტ რი
ბუ ცი ას, არა მედ თვით გა ნათ ლე ბა საც, 
რად გან გა ი ოლ და კი ნო წარ მო ე ბის 
შე სა ხებ ლი ტე რა ტუ რი სა და ვი დე ო გაკ

ვე თი ლე ბის მო პო ვე ბა. და ინ ტე რე სე ბუ
ლი პი რი ნე ბის მი ე რი სა კითხის შე სა ხებ 
წა მებ ში პო უ ლობს ინ ფორ მა ცი ას.
მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნე ბის გა მო სა ხუ
ლე ბის ხა რის ხის ზრდამ გა ა ჩი ნა ახა ლი 
ტენ დენ ცი ე ბი. ჯერ გა მოჩ ნ და ტე ლე ფო
ნე ბი ნა ხევ რად HD ვი დე ო გა და ღე ბის 
რე ჟი მით, შემ დეგ სრუ ლი HD, თუმ ცა 
და ბა ლი ხა რის ხი თა და პრი მი ტი უ ლი 
ოპ ტი კით. შემ დეგ ჩნდე ბა მი სა ღე ბი ხა
რის ხის ვი დე ო გა მო სა ხუ ლე ბის, მაგ რამ 
ისევ პრი მი ტი უ ლი ოპ ტი კის მქო ნე მო
ბი ლუ რე ბი. მომ დევ ნო ეტაპ ზე გა ი ზარ
და მოთხოვ ნა, გა მოჩ ნ და და მა ტე ბი თი 
ოპ ტი კუ რი საც მე ბი და ობი ექ ტი ვე ბი; 
ან კი დევ ფო ტო ა პა რა ტე ბი მო ბი ლუ რი 
ტე ლე ფო ნის ფუნ ქ ცი ე ბით. ზო გი ერთ 
მო ბი ლურ კა მე რას უკ ვე შე უძ ლია დი დი 
გა ფარ თო ვე ბის, სრუ ლი HD ციფ რუ
ლი გა მო სა ხუ ლე ბის ჩა წე რა მა ღა ლი 
სიხ ში რით (მაგ. 120 კ/წმ). ასე ვე გაჩ ნ და 
სა მონ ტა ჟო აპ ლი კა ცი ე ბი მო ბი ლუ რი 
ტე ლე ფო ნე ბის თ ვის. ამ გან ვი თა რე ბამ 
კი თა ვი სი შე დე გი გა მო ი ღო.
დღეს მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნე ბით გა
და ღე ბუ ლი ფილ მე ბის ფეს ტი ვა ლე ბიც 
კი არ სე ბობს, მაგ., iPhine Film Festival, 
Mobile Film Festival ან indieFone film fes
tival, სა დაც ნე ბის მი ერ მსურ ველს შე უძ
ლია გა აგ ზავ ნოს ტე ლე ფო ნით (iPhone, 
Samsung Galaxy, Nokia, HTC) გა და ღე ბუ
ლი სა კუ თა რი ფილ მი და სე რი ო ზუ ლი 
პრე მი აც მო ი პო ვოს.

>> გი ორ გი ხა რე ბა ვა
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მეათე კლასში ვიყავი, შემთხვევით, 
რ. დ. რობის ფილმი „კაფე „დონს 
ფლამი“ (Don’s Plum, 2001) რომ ვნახე. 
ფილმში ისეთი ცნობილი მსახიობები 
მონაწილეობენ, როგორებიც 
ლეონარდო დიკაპრიო და ტობი 
მაგუაერი არიან. ჩემი მაშინდელი 
ჩანაწერი ერთერთ ფორუმზე 
ასეთია: „ამ ფილმის ნახვის შემდეგ 
ისეთი შეგრძნება მაქვს, თითქოს 
ახლო მეგობრებთან ერთად კაფეში 
შევედი, ბევრი ვიცინე, ცოტა ვიჩხუბე, 
საპირფარეშოს სარკეში საკუთარ 
თავს დავუბღვირე, მიმტანს დავცინე, 
გოგოები გავაბრაზეთ, მაგრამ 
ყველაფერი კარგად დამთავრდა. 
მერე დავიშალეთ“. თუ ფილმი 
ნანახი გაქვთ, მიხვდებით, რომ ეს 
ბავშვური სტატუსი ზუსტად ასახავს 
მის შინაარსს. ეს შავთეთრი დრა
მედია მთლიანად ახალგაზრდა 
პერსონაჟების დიალოგზეა აგებული 
და ისეთ შთაბეჭდილებას ტოვებს, რომ 
მის გადასაღებად ერთი ცენტიც არ 
დახარჯულა. პირველად ნახვის ეფექტი 
იმდენად ძლიერი იყო, რომ ჩემს თავს 
პირობა მივეცი, კინოსარეჟისოროზე 
ჩამებარებინა. მერე გავიგე, რას 
ნიშნავს დამოუკიდებელი კინო და ჩემს 
ცხოვრებაში გაჩნდა ისეთი ფილმები, 
როგორიცაა: „ბავშვები“ (Kids, 1995), 
„დონი დარკო“ (Donnie Darko, 2001), 
„უბრალო ადამიანები“ (Simple Men, 
1992) და სხვ.

რა არის ე.წ. „ინდი“ კინო? სიტყვა 
„ინდი“ (Indie) შემოკლებული 
ვერსიაა ინგლისური სიტყვისა In
dependent, რაც „დამოუკიდებელს“ 
ნიშნავს. კლასიკური გაგებით, 
დამოუკიდებელია ის კინო, რომლის 
შექმნაშიც დიდ კინოსტუდიებს არ 
მიუღიათ მონაწილეობა. ეს განმარტება 
არასრულყოფილია, შესაბამისად, 
უამრავ კამათსა და მსჯელობას 
ექვემდებარება.
ზოგი თვლის, რომ „ინდი“ კინოს 
მთავარი მახასიათებელი სულაც არ 
არის მისი ბიუჯეტი. ასეთი ფილმები 
ახლოს დგანან „საავტორო კინოს“ 
გაგებასთან, უკეთ გადმოსცემენ 
რეჟისორულ ხედვას და არ მიჰყვებიან 
ათასჯერ გამოყენებულ კინოს შექმნის 
ფორმულას. ამ ფილმების ყურებისას 
უდიდეს ესთეტიკურ სიამოვნებას 
სწორედ წმინდა არტისტული 
შთაგონების შეგრძნება იწვევს.
ხშირად გაიგონებთ მოსაზრებას, 
– ჰოლივუდში ფილმებს მხოლოდ 
1520 წლის ბიჭებისთვის იღებენ, 
დამოუკიდებელი კინო კი უფრო 
ზრდასრული ხალხისთვისააო. ეს 
არაერთგვაროვანი ჭეშმარიტებაა. 
„ინდი“ კინოს სიუჟეტები ხშირად 
ნამდვილ ამბებს, ადამიანურ 
გამოცდილებებს ეფუძნება და არა 
ატრაქციონებად ქცეულ კომიქსებს. 
თუ ჰოლივუდი, უმეტეს შემთხვევაში, 
გართობისა და რეალობისგან თავის 

დაღწევის საუკეთესო საშუალებაა, 
„ინდი“ კინო – ხშირად ადამიანური 
ურთიერთობებით ან სოციალური 
კომენტარით ინტერესდება; 
შესაბამისად, მეტად შემეცნებითი 
ხასიათისაა. „შემომხედე, პლანეტას 
ვგავარ!“ – ამბობს 16 წლის 
ფეხმძიმე გოგონა, დიაბლო კოდის 
ორიგინალური სცენარის ადაპატიაში 
„ჯუნო“ (Juno, 2007), და ეს ერთი ფრაზა 
ისეთივე სიამოვნებას მოგგვრით 
როგორსაც, ნებისმიერი დევნის 
სცენა სპილბერგთან. რა თქმა უნდა, 
არსებობის უფლება ორივე კინოს აქვს 
(მეტიც, აუცილებელია). გემოვნების 
საკითხია, მხოლოდ.
ბოლო წლებია, დამოუკიდებელი 
კინო აყვავების გზას ადგას და ამას 
დიდწილად ისეთ ფესტივალებს უნდა 
უმადლოდეს, როგორიცაა „სანდენსი“ 
იანვარში, „ბერლინი“ თებერვალში, 
„ტრაიბეკა“ აპრილში, „კანი“ მაისში 
და „ტორონტო“ სექტემბერში. ამ 
ფესტივალებს წლიდან წლამდე 
მეტი კინომოყვარული ემატება, 
გამარჯვებული ფილმები კი ფართო 
კინოგაქირავებას იღებენ. ხშირად 
რომელიმე „ინდი“ ფილმი იმასაც 
მოახერხებს ხოლმე, რომ მეინსტრიმში 
ეშვება, პოპკულტურის ნაწილი 
ხდება და კინოაკადემიის უმაღლესი 
ჯილდოს, „ოსკარის“, ნომინაციებსაც 
უხვად იღებს („მონსტრების მეჯლისი“ 
(Monster’s Ball, 2004), „პატარა მის 

ინდი ფილმი - დამოუკიდებლობა, 
რომელსაც ზრუნვა სჭირდება
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ბრწყინვალება“ (Little Miss Sunshine, 
2006), „მაკულატურა“ (Pulp Fiction, 1994). 
სამწუხაროდ, ამხელა 
პოპულარიზაციის მიუხედავად, 
უკანასკნელი წლების განმავლობაში 
დამოუკიდებელი კინოს შემოსავალი 
საგრძნობლად დაეცა. ამის ერთ
ერთი მიზეზი DVD დისკების, 
როგორც „ინდი“ კინოს მთავარი 
მაცოცხლებელი რესურსის, გაყიდვის 
ნიშნულის ვარდნაა. შეფერხებებია 
დისტრიბუციაში, ქრებიან სპონსორები, 
ბაზარზე უცხო სახელების საშინელი 
უნდობლობა სუფევს.
უცნაურია, რომ ამ კინოს მიმართ 
მოსახლეობის ინტერესი წლიდან 
წლამდე იზრდება, მაგრამ თავად 
ინდუსტრია დიდი საფრთხის წინაშე 
დგას. რა ხდება? პატარა გამოკვლევის 
შემდეგ თავს უფლებას ვაძლევ, 
რამდენიმე მაგალითი მოვიყვანო:
თუ ზემოთ შევთანხმდით, რომ 
ასეთი კინო მოზრდილი ასაკის 
ხალხზეა გათვლილი, ისიც უნდა 
გავითვალისწინოთ, რომ ამ ხალხს 
საკმაოდ დატვირთული გრაფიკი და 
გართობის უფრო მრავალფეროვანი 
შესაძლებლობა აქვს. (კინოთეატრი, 
როგორც დროის გაყვანის ერთერთი 
საუკეთესო საშუალება, დიდი ხანია, 
წარსულს ჩაბარდა).
„ინდი“ კინოს მაყურებელი – 
დაკვირვებული მაყურებელია. მას 
დეტალები, ნიუანსები, დიალოგები, 
შეფასებები აინტერესებს. 
კინოთეატრში კი ფილმის ასე ყურება 
აუტანელია, თუ უკანა რიგიდან 
ვიღაცის გაუთავებელი ჩურჩული 
გესმის და ეს განწყობას გიფუჭებს. 
(და ზოგადად, რატომ ჰგონიათ 
ადამიანებს, რომ კინოთეატრის 
დარბაზში მათი „ჩურჩული“ არავის 
ესმის?!) ამას ემატება ბილეთის 
წარმოუდგენლად მაღალი ფასები. 
თუ შევთანხმდებით, რომ კინოში 
მარტო სიარული არავის უყვარს და 
საკუთარი ბილეთის ფასს მეგობრის 
ან განსაკუთრებული ადამიანის 
ბილეთის ფასს დავუმატებთ... პოპ
კორნი, სასმელი, ტრანსპორტირება... 

დღეს, საქართველოში ორი ადამიანის 
კინოში წასვლა (განსაკუთრებით თუ 
საღამოს სეანსზე მიდიხართ) შეიძლება 
4050 ლარამდე დაგიჯდეთ. 
ტელევიზია (რომელიც ჩვენთან, 
საქართველოში, ინტერნეტთან 
ასოცირდება): გასართობი გადაცემები. 
კულინარიული ექსპერიმენტები. 
ტელესერიალების სიუხვე: დრამა, 
კომედია, მისტიკა, ფენტეზი, 
ჰორორი... უმრავლესობა ფუჭი 
და არაფრისმომცემი, მაგრამ 
ზოგიერთი საკმაოდ გემოვნებიანად 
შესრულებული და ხარისხიანია. 
სავარძელში კომფორტულად 
მოთავსდები, საყვარელ ნუგბარს 
მოიმარაგებ და არჩევანის 
თავისუფლებაში ხარ. დღევანდელი 
ინტერნეტმეკობრეობის წყალობით, 
ამ ყველაფრის კომპიუტერში 
ჩამოქაჩვაც საკმაოდ მარტივია და, 
თუ ესეც გიჭირთ, არა უშავს, მადლობა 
ღმერთს, რომ არსებობს ონლაინ
სტრიმები!
სამწუხაროა, რომ ტექნიკის ასეთი 
განვითარება დამოუკიდებელ 
კინოს დიდ ზიანს აყენებს. დღეს, 
როდესაც შემოსავალი მხოლოდ 
კინოგაქირავებას მოაქვს, „ინდი“ 
რეჟისორებს შემოსავალი არ ჰყოფნით, 
რომ საკუთარი შემოქმედებითი 
იდეები და მიზნები ბოლომდე 
განახორციელონ. სამწუხაროა, 
რომ ეპოქაში, სადაც კინოტელე 
ინდუსტრიამ თავის მესამე ოქროს 
ხანაში შეაბიჯა, დამოუკიდებელი კინო 
სულს ღაფავს.
მიუხედავად ამისა, დამოუკიდებელი 
კინოს საბოლოო სიკვდილის 
საშიშროება არასდროს დადგება. ამ 
ფილმებს გადაიღებენ მანამ, ვიდრე 
იარსებებენ რეჟისორები. „მშიერი 
ხელოვანის“ სახე კი, მოგეხსენებათ, 
ისტორიაში დიდი ხანია, არსებობს 
და მისი გაქრობა წარმოუდგენელია. 
ისინი ქმნიან, რადგან ეს მათთვის 
სასიცოცხლოდ აუცილებელია. 
საფრთხეა მხოლოდ იმისა, რომ 
ქრებიან პროდუსერები, სპონსორები, 
ბიზნესმენები, რომლებიც ამ 

ფილმებს ბაზარზე უნდა ყიდდნენ და 
რომელთა გარეშეც ჩვენ, მაყურებელი, 
ვკარგავთ ამ ფილმების გაცნობისა 
და შეყვარების შესაძლებლობას. თუ 
დასუსტდება დისტრიბუცია, „ინდი“ 
კინოს უდიდესი ნაწილი უბრალოდ 
ვერ მიაღწევს მაყურებლამდე. 
დაიკარგება ათასობით საინტერესო 
პერსონაჟი, გადასარევი სიუჟეტი 
და დიდებული სცენა. ისე გაქრება, 
რომ მათ დაგემოვნებას ვერც ერთი 
კინომოყვარული ვერ შეძლებს. 
გვექნება ნაკლები „ფრეშესი“ (Precious, 
2009), „ნაპოლეონ დინამიტი“ (Napoleon 
Dynamite, 2004) და „აგური“ (Brick, 2005). 
რა შეიძლება მოვიმოქმედოთ 
ჩვენ, რიგითმა მაყურებელმა? 
შეგვიძლია თუ არა, სულ მცირედით 
დავეხმაროთ „ინდი“ კინოს – 
მისი თაყვანისმცემლები? თუ 
გავითვალისწინებთ, რამხელა 
ძალისხმევა და ფული სჭირდება ამ 
ფილმების კინოთეატრებში საკმაოდ 
ხანმოკლე ვადით დატრიალებას, 
მივხვდებით, რომ თითოეული ბილეთი 
მნიშვნელოვანია. (თუნდაც საკმაოდ 
ძვირფასი). შეიძლება, სისულელედ 
მოგეჩვენოთ, მაგრამ თუ ერთი ეტყვის 
ათს, ათი – ასს, ინტერნეტის ეპოქაში 
საკმაოდ ადვილად შევძლებთ სიტყვის 
გავარდნას, რომ კინოში უცნობი 
რეჟისორის არაჩვეულებრივი ფილმი 
გადის. შევეშვათ მეკობრეობას. თუ 
DVD დისკების შეძენა არ გვინდა 
(ოთახში საკმაოდ დიდ ადგილს 
იკავებს), ფილმები ოფიციალურად 
შევიძინოთ ინტერნეტში და მხოლოდ 
ამის შემდეგ მოვაწყოთ საჯარო 
ჩვენებები, შევქმნათ კინოკლუბები, 
დავპატიჟოთ მეგობრები, ხანდახან 
ძალის გამოყენებით ვაიძულოთ, 
ბოლომდე უყურონ და გაიზიარონ 
მოხუცის ბედი, რომელიც პატარა 
სოფელში მარტო ცხოვრობს...
დამიჯერეთ, კარგი „ინდი“ ფილმის 
ყურებისგან მიღებულ სიამოვნებას 
ვერაფერი შეედრება.
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მი თო ლო გი ა, რო გორც მეც ნი ე რე ბის 
დარ გი შე ის წავ ლის მი თე ბის წარ მო შო
ბას, კლა სი ფი კა ცი ა სა და ში ნა არ სობ
რივ ძი ე ბას. ეკ რა ნუ ლი გა მო სა ხუ ლე ბა, 
შე საძ ლო ა, მი ვიჩ ნი ოთ , რო გორც თა
ნა მედ რო ვე მი თო ლო გი ის მწარ მო ე ბე
ლი, რომ ლის დეს ტ რუქ ცი ი სა და ღრმა 
კვლე ვის შემ დ გომ ზე და პი რის მიღ მა 
და მა ლულ არსს ვი გებთ.
ჟან  ლუკ გო და რი კრი ტი კულ წე რილ
ში „წერილი ჯე ინს“ სწო რედ ამ მი თო
ლო გი ე ბის ძი ე ბა ში ა. თე მა ვი ეტ ნა მე ლი 
ხალ ხის და მო უ კი დებ ლო ბის თ ვის 
ბრძო ლა ა. ტექ ს ტ ში გან ხი ლუ ლია ერ
თი შე ხედ ვით უბ რა ლო სუ რა თი, სა დაც 
ჯე ინ ფონ და ვი ეტ ნამ შია ჩა სუ ლი და 
ვი ეტ ნა მელ ხალხს ესა უბ რე ბა. სუ რა თის 
ნახ ვის შემ დეგ შე იძ ლე ბა აღ ტა ცე ბამ 
მო იც ვას მა ყუ რე ბე ლი – ამე რი კე ლი 
ვარ ს კ ვ ლა ვი ვი ეტ ნა მე ლებს უცხა
დებს სო ლი და რო ბას. თუმ ცა, კარ
გად დაკ ვირ ვე ბის შემ დ გომ თვა ლი 
ამ ჩ ნევს, რომ უკა ნა ფონ ზე გა მო სა
ხუ ლი ვი ეტ ნა მე ლის ბუნ დო ვა ნი სა ხე 
იმა ზე მეტყ ვე ლი ა, ვიდ რე წი ნა პლან ზე 
გა მო სა ხუ ლი ფონ დას შე წუ ხე ბუ ლი და 
ამავ დ რო უ ლად ელე გან ტუ რი იერ სა ხე. 
ვი ეტ ნა მე ლი ამ შემ თხ ვე ვა ში ის ტო
რიაა ბრძო ლის და ტკი ვი ლის. ჰონ დას 
სა ხე, რო მე ლიც სიმ ბო ლუ რად ამე რი
კად შე იძ ლე ბა წარ მო ვა ჩი ნოთ, უს მენს 
ვი ეტ ნამ ს , თუმ ცა „ექსპრესის“ ნო მერ ში 
ვერ ვკითხუ ლობთ ვი ეტ ნა მელ თა სა უ

ბარს. მა შინ , რო ცა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი უნ
და ყო ფი ლი ყო მა თი აზ რი, თუ რო გორ 
ესა ხე ბო დათ მო მა ვა ლი. სუ რათ ზე წი ნა 
პლან ზე ამე რი კა ა, რო გორც და მა ლუ
ლი ნი შა ნი სა კუ თა რი მის წ რა ფე ბი სა 
ვი ეტ ნამ ში, რო მე ლიც კა პი ტა ლის ტურ 
და იმ პე რი ა ლის ტურ დის კურ ს ში გვევ
ლი ნე ბა და არა მე მარ ცხე ნე დის კურ ს
ში, რო გორც ეს ფო ტო ერ თი შე ხედ ვით 
ჩანს. ვი ეტ ნა მე ლი სიმ ბო ლოა ჭურ ვის , 
მ კ ვ და რი ბავ შ ვე ბის და სის ხ ლის ღ ვ
რის, ფონ დას სა ხე კი ფსევ დო სო ლი
და რო ბის. ამ სუ რა თის მი თო ლო გი ის 
არსს კი დევ უფ რო ღრმად ჩავ წ ვ დე
ბით, თუ გა ვიხ სე ნებთ ვი ეტ ნა მის ომის 
პო ლი ტი კურ კონ ტექსტს. ამე რი კი სა 
და საბ ჭო თა კავ ში რის ომ ში ჩარ თ ვა 
პირ და პი რი მნიშ ვ ნე ლო ბით შეგ ვიძ ლია 
მი ვიჩ ნი ოთ , რო გორც ბრძო ლა ორ 
იდე ო ლო გი ას შო რის – კა პი ტა ლიზ მ სა 
და კო მუ ნიზმს. ერთ მათ განს არ სურ და 
ვი ეტ ნა მის „გაწითლება“,რაც წი ნა პი
რო ბა იქ ნე ბო და არ სე ბუ ლი რე გი ო ნის 
კო მუ ნის ტე ბის გავ ლე ნის ქვეშ მოქ ცე
ვის. თა ვის მხრივ, სსრკს არ სურ და 
ვი ეტ ნა მის ამე რი კი ზა ცი ა. ამი ტომ 
თა მა მად შეგ ვიძ ლია ვთქვათ , რომ ამ 
მი თო ლო გი ურ სუ რათ ზე, ერ თა დერ
თი მე მარ ცხე ნე სწო რედ ის ბუნ დო ვა
ნი ვი ეტ ნა მე ლი ა, და არა ფონ და, თუ 
და მა ხინ ჯე ბუ ლი მარ ქ სიზ მის იდე ე ბით 
შე ნიღ ბუ ლი სსრკ. “ამერიკელმა უნ და 
თქვას, მე მოვ კე ტავ, იმი ტომ რომ არა

ფე რი მაქვს სათ ქ მე ლი ამას თან და კავ
ში რე ბით. ვი ეტ ნა მე ლებ მა უნ და თქვან 
რაც უნ დათ, მე კი უნ და მო ვუს მი ნო და 
გა ვა კე თო ის, რა საც მეტყ ვი ან, იმი ტომ, 
რომ მე არ ვარ სამ ხ რეთ აღ მო სავ ლეთ 
აზი ის ნა წი ლი. ყვე ლა ფე რი და ნარ ჩე ნი 
მხო ლოდ მას კა რა დი ა“ . ( გო და რი)

გო და რის ტექ ს ტის გან გან ს ხ ვა ვე
ბით , რო მელ საც ბევ რი მო წი ნა აღ მ
დე გე შე იძ ლე ბა გა მო უჩ ნ დეს, ბარ ტის 
ნაშ რო მი „მითი დღეს“ უფ რო პირ და
პი რი და ად ვი ლად აღ ქ მა დი ა. ფრან გი 
ფი ლო სო ფო სი და კრი ტი კო სი რო ლან 
ბარ ტი ეხ მი ა ნე ბა დღე ვან დელ რე ა ლო
ბას, რო გორც ჰუ მა ნიზ მით შე ფა რულ 
კა პი ტა ლიზ მის სა ხეს. „პარი მატ ჩის“ 
ნო მერ ში და ბეჭ დილ გა რე კა ნის სუ
რათ ზე ფრან გულ ფორ მა ში გა მოწყო
ბი ლი ზან გი სა ლამს აძ ლევს ფრან
გულ დრო შას. ეს სუ რა თი ფრან გუ ლი 
იმ პე რი ა ლიზ მი სა და კო ლო ნი ზა ცი ის 
და დე ბით იერ  სა ხედ გვევ ლი ნე ბა. 
რო ცა კო ლო ნი ა ლიზ მი ერ თი დი დი 
პო ლი ტი კუ რი სის ტე მა ა, რო მე ლიც 
ადა მი ა ნის ჩაგ ვ რა ზე და და უ ო კე ბელ 
იმ პე რი ულ ექ ს პ ლუ ა ტა ცი ა ზე დგას. 
მი სი „ზნეობრივ ჩარ ჩო ში“ მოქ ცე ვა 
კი პა რა დოქ სუ ლი ა. მა გა ლი თის თ ვის 
გა ვიხ სე ნოთ ალ ჟი რის ომი თა ვი სუფ
ლე ბის თ ვის და ჟილ ბერ ტო პონ ტე კორ
ვოს ფილ მი „ბრძოლა ალ ჟი რის თ ვის“. 
ეს სუ რა თი შეგ ვიძ ლია მი ვიჩ ნი ოთ 

ეკ რა ნუ ლი გა მო სა ხუ ლე ბა, 
რო გორც თა ნა მედ რო ვე მი თო ლო გი ის 
მწარ მო ე ბე ლი
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თა ვი სუფ ლე ბი სად მი მიძღ ვ ნილ პო ლი
ტი კურ ჰიმ ნად. რე ჟი სო რი ბო ლომ დე 
მე მარ ცხე ნე რა დი კა ლე ბის მხა რეს 
დგას, თუმ ცა ალ ჟი რე ლი ტე რო რის ტე
ბის აფეთ ქე ბებს, რო მელ თაც უამ რა ვი 
უდა ნა შა უ ლო ფრან გი ეწი რე ბო და კრი
ტი კუ ლად უყუ რებს. ამი ტომ, ფილ მი არ 
არის ცალ მ ხ რ ვად პრო პა გან დის ტუ ლი 
და უფ რო რე ა ლუ რად ასა ხავს იმ დ
რო ინ დელ მოვ ლე ნებს. დაღ ვ რი ლი 
სის ხ ლი კი პირ ველ რიგ ში კო ლო ნი
ზა ცი ის და ფრან გუ ლი უცოდ ვე ლო ბის 
„დამსახურებაა“.
პრო პა გან დის ტუ ლი კი ნე მა ტოგ რა
ფის გახ სე ნე ბი სას, პირ ველ რიგ ში, 
უნ და ვახ სე ნოთ ლე ნი რი ფენ შ ტა ლი და 
მი სი ფილ მი „ნების ტრი უმ ფი“. სუ რა თი 
შეგ ვიძ ლია მი ვიჩ ნი ოთ მი თო ლო გი ის 
მწარ მო ებ ლად, რო მე ლიც ცდი ლობს, 
ლა მა ზი ეს თე ტი კის მეშ ვე ო ბით დაგ
ვა ნა ხოს ფა შიზ მი და დე ბი თი კუთხით. 
ლე ნი რი ფენ შ ტალ მა მო საწყე ნი ყრი
ლო ბა აქ ცია ერთ დიდ სა ნა ხა ო ბად, 
სა დაც ახ ლო კად რით ვხე დავთ მხო
ლოდ ფი უ რერ ს , ფილ მის სხვა გმი რე ბი 
კი უბ რა ლო მა სა ა. თა ვად რე ჟი სო რი 
ფილ მის გარ შე მო გა მოწ ვე ულ მო საზ
რე ბებს მი სი ნა ცის ტუ რი რე ჟი მი სად მი 
სიმ პა თის შე სა ხებ, უპი რის პირ დე ბო და 
იმით , რომ მან ეს ფილ მი მი უძღ ვ ნა სი
ლა მა ზეს. სუ ზან ზონ ტა გი თა ვის წიგ ნ ში 
უპი რის პირ დე ბა ამ ცრუ მი თო ლო გი ას 
და წერს რი ფენ შ ტა ლის შე ნიღ ბულ 
ფა შიზ მ ზე; ხაზს უს ვამს მის ფო ტო ალ
მობს ნუ ბი ე ლებ ზე, სა დაც რი ფენ შ ტა ლი 
მათ ირ ჩევს ათ ლე ტუ რი აღ ნა გო ბი სა 
და მწყობ რი პრო პორ ცი ე ბის გა მო. 
მათ ცხოვ რე ბა ში არ სე ბუ ლი რე ა ლუ რი 
პრობ ლე მე ბი მის თ ვის მე ა თე ხა რის ხო
ვა ნი ა. თუ რა აწუ ხებს ხალხს ყო ველ
დღი უ რად – რო გორც ცხოვ რო ბენ სხვა 
ტო მე ბი და თუ რო გორ უმ კ ლავ დე ბი ან 
შიმ შილს. მის თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
აქაც ეს თე ტი კაა და კმა ყო ფილ დე ბა 
ეგ ზო ტი კუ რი ხე დე ბი თა და რი ტუ ა
ლე ბით. ასე ვე მსგავ სი რა კურ სია მის 
ფილ მ ში „ოლიმპიადა“,სადაც ხა ზი 
ეს მე ვა სპორ ტ ს მე ნე ბის სიძ ლი ე რე სა 
და გა მარ ჯ ვე ბის კენ სწრაფ ვას. ფილ მ ში 
და მარ ცხე ბუ ლი ათ ლე ტი რე ჟი სო რის

თ ვის ნაკ ლე ბად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა. ამ 
და სხვა მი თო ლო გი ებ ზე მსჯე ლობს 
ზონ ტა გი „მაგიურ ფა შიზ მ ში“.
 ისე თი სი უ რე ა ლის ტი რე ჟი სო რის
თ ვის, რო გო რიც იყო ლუ ის ბუ ნუ ე ლი, 
ფან ტას მა გო რი ის ნგრე ვა სა და დე მი
თო ლო გი ას დი დი მნიშ ვ ნე ლო ბა ჰქონ
და. ამ იდე ე ბით და მი ნიშ ნე ბე ბით კი ბუ
ნუ ე ლის ფილ მებ მა შექ მ ნეს და ხუ რუ ლი 
წრის გან და მი თო სე ბის გან გან ცალ კე
ვე ბუ ლი ჭეშ მა რი ტე ბა. გა ვიხ სე ნოთ მი სი 
ფილ მი „ვირიდიანა“. ფილ მ ში ბუ ნუ ელ
მა გა ა შიშ ვ ლა სა ხელ მ წი ფო და კა თო
ლი კუ რი ეკ ლე სი ა. ეკ ლე სია მარ თავ და 
რე ჟიმს, ხელ გაწ ვ დილ უსახ ლ კა რო ებს 
არ უზ რუნ ველ ყოფ და გა ნათ ლე ბი თა 
და სა მუ შაო ად გი ლე ბით. სა ნამ ბრბო 
დგას და ლო ცუ ლობს სის ტე მის მეთ
ვალ ყუ რე ო ბით, იმის მა გივ რად, რომ 
იბ რ ძო ლოს, ცვლი ლე ბე ბი, რომ ლი საც 
ასე ეში ნია მთავ რო ბას, არ შე იქ მ ნე ბა. 
სწო რედ ეს იკითხე ბა მის ფილ მებ ში. 
რო ცა მთავ რო ბა (ცრუ მი თე ბის გამ
ტა რე ბე ლი) ილან ძღე ბო და, კა ნი ტაშს 
უკ რავ და რე ჟი სორს. ეს ყვე ლა ფე რი 
კი მის მა პირ და პი რო ბამ გა ნა პი რო ბა. 
ვი რი დი ა ნა მი ემ გ ზავ რე ბა ბი ძის სა ნა
ხა ვად, რო მე ლიც მას ზე თავ და ვიწყე
ბი თაა შეყ ვა რე ბუ ლი. ბი ძა ცდი ლობს 
მის შეც დე ნას, თუმ ცა ამ ყვე ლა ფერს 
წინ აღუდ გე ბა ქა ლიშ ვი ლის ძლი ე რი 
სუ ლი ე რე ბა. რის შემ დე გაც ბი ძა თავს 
იკ ლავს. ვი რი დი ა ნას რჩე ბა დი დი 
ქო ნე ბა და და ნა შა უ ლის გრძნო ბა, რაც 
გა და აწყ ვე ტი ნებს, და ეხ მა როს უსახ ლ
კა რო ებს. მას სურს, გახ დეს წმინ და ნი 
და გა უ ტოლ დეს ქრის ტეს, თუმ ცა ეს ყვე
ლა ფე რი ფუ ჭი ა. მა ყუ რე ბე ლი ხე დავს, 
თუ რო გორ თე სავს სიკ ვ დილს ფილ მის 
გმი რი – ყრის ფერფლს სა წოლ ზე, 
რი თაც კე თი ლი საქ მე ე ბის ამა ო ე ბას 
უს ვამს ხაზს. მთა ვა რი სცე ნაც აქ ვე ა, შინ 
მარ ტო დარ ჩე ნი ლი მათხოვ რე ბი სუფ
რას შე მო უს ხ დე ბი ან. აქ ვეა ორ გი აც. ეს 
ყვე ლა ფე რი კი ეხ მი ა ნე ბა ლე ო ნარ დო 
და ვინ ჩის „უკანასკნელ სე რო ბას“, რაც 
გახ და პა პის და მთავ რო ბის აღ შ ფო თე
ბის მი ზე ზი; პა რა დოქ სუ ლად შე იძ ლე ბა 
ჟღერ დეს, მაგ რამ ბუ ნუ ე ლი ამ ფილ
მით იბ რ ძივს არა ჭეშ მა რი ტი რწმე

ნის წი ნა აღ მ დეგ, არა მედ გა მო დის 
რე ჟი მის წი ნა აღ მ დეგ და იმ დიქ ტა ტუ
რის, რო მელ საც ირ გებ დ ნენ ღმერ თის 
სა ხე ლით. რე ჟი სო რი ან გ რევს ძველ 
სამ ყა როს, მი თებს და აშე ნებს ახალს. 
გვიჩ ვე ნებს, რომ სამ ყა რო ში, სა დაც 
სო ცი ა ლუ რი წი ნა აღ მ დე გო ბა სუ ფევს, 
წარ მო უდ გე ნე ლია გაჩ ნ დეს თა ვი სუ ფა
ლი აზ როვ ნე ბა და სა ზო გა დო ებ რი ვი 
თა ნას წო რო ბა. გვე უბ ნე ბა, რომ რწმე
ნის არ სი არა გან მარ ტო ე ბა ში, არა მედ 
სი კე თის თეს ვა სა და ხალ ხ თან ერ თად 
ბრძო ლა ში ა.
დღე ვან დე ლო ბა ში თუ გად მო ვი ნაც ვ
ლებთ, და ვი ნა ხავ თ , რომ ამ მი თო ლო
გი ე ბით შე ნიღ ბუ ლი სის ტე მის მთა ვა რი 
მო ნა პო ვა რი ა, და ა ჯე როს „მონას“, რომ 
ის თა ვი სუ ფა ლი ა. წა უ კითხოს მა ღა ლი 
ტრი ბუ ნი დან ლექ ცი ე ბი და იზ რუ ნოს 
მის კე თილ დღე ო ბა ზე. ამ ყვე ლა ფერს 
კი მი თო სე ბის შექ მ ნით ახორ ცი ე ლებს.
ჩვენს რე ა ლო ბა ში ეს კე თილ დღე ო ბა 
მი თო ლო გი ა ა, რო მელ საც რე ა ლო
ბას თან არ აქვს კავ ში რი. ინ ტე ლექ ტუ
ა ლე ბი და ამ სივ რ ცის გან გა მიჯ ნუ ლი 
ადა მი ა ნე ბი ხე და ვენ ამ ყო ფი ე რე ბას, 
აკ რი ტი კე ბენ სის ტე მას და და ჩაგ რულ 
ადა მი ა ნებს. ლა პა რა კო ბენ ხალ ხის 
სიბ ნე ლე ზე და ნე გა ტი ურ ფონ ზე. თუმ
ცა, სამ წუ ხა როდ არ არ სე ბობს სივ რ ცე, 
რო მელ შიც რე ა ლუ რად იგ რ ძ ნო ბა 
ხალ ხის მა ჯის ცე მა. 
 რა შე იძ ლე ბა გახ დეს მი თო ლო გი ე
ბის რღვე ვის ამო სა ვა ლი წერ ტი ლი? – 
პირ ველ რიგ ში გამ ბე და ო ბა, რომ ლის 
გა რე შეც ცვლი ლე ბე ბი შე უძ ლე ბე ლი ა. 
ამ ყვე ლაფ რის წი ნა პი რო ბა კი ემ პა თია 
და სიყ ვა რუ ლი ა.

> >  ა ლ ე ქ  ს ა ნ  დ  რ ე  გ ა  ბ ე  ლ ი ა
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მო მე ცით კა მე რა
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სა კუ თარ ცხოვ რე ბა ზე ფილ მის გა და ღე ბა, რას გა და ი ღებ დით?
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„მაგალითად ეგ ვიპ ტე ში მოგ ზა უ რო
ბას, რო დე საც ცეკ ვის ჯგუფ თან ერ თად 
გა ვემ გ ზავ რეთ ეგ ვიპ ტე ში და და ვათ
ვა ლი ე რეთ პი რა მი დე ბი. სხა ღირ შე სა
ნიშ ნა ვი ად გი ლე ბი. ალ ბათ ყვე ლა ზე 
სა ინ ტე რე სო ჩემს ცხოვ რე ბა ში ეს იყო. 
იქ მოვ ლე ნებს გან ვა ვი თა რებ დი, სა
თავ გა და სავ ლო დე ტა ლებს და ვა მა ტებ
დი – ასე უფ რო სა ინ ტე რე სო იქ ნე ბო და 
ხალ ხის თ ვის, და უფ რო მიმ ზიდ ვე ლი.“ 

ნი კა პო პი ა ში ლი, სტუ დენ ტი 

„ალბათ მოგ ზა უ რო ბა ზე, ან კი დევ 
რა მე კო მე დი ას. ევ რო პა ში გა ტა რე ბულ 
ჩემს ცხოვ რე ბა ზე. იქ შვიდ წლამ დე ვი ყა
ვი. სა ქარ თ ვე ლო ში ალ ბათ არ გა და ვი
ღებ დი, ცო ტა უინ ტე რე სოა ფილ მის თ ვის 
ალ ბათ ჩე მი დღე ვან დე ლი ცხოვ რე ბა. 
ევ რო პა ში უფ რო მე ტი თავ გა და სავ ლე
ბია და უფ რო მე ტი სი ახ ლე ხდე ბო და 
ყო ველ დღი უ რად, ვიდ რე აქ.“

ნი ნო ფე იქ რიშ ვი ლი, თარ ჯი მან თა 

ბი უ რო „შ.პ.ს. ეგ ზო თ რე ვე ლი“

„პირდად მე გა და ვი ღებ დი ჩემს თავს 
ბუ ნე ბა ში, ფუ ლი რომ მქონ დეს. ბუ ნე ბა
ში ცხოვ რე ბა ზე, ნა დი რო ბა ზე, თევ ზა ო
ბა ზე, აი მსგავს რა მე ებ ზე. მე ვიქ ნე ბო დი 
ბუ ნე ბა ში. ქა ლაქ ში ყოფ ნა ძა ლი ან მომ
წყინ და და და ვი ღა ლე. ხმა უ რი გუ გუ ნი 
და ა.შ. ეს სამ სა ხუ რიც მღლის.“ 

იოსებ ქარ თ ლე ლიშ ვი ლი, 

ტაქ სის მძღო ლი

„ჩემს ახალ გაზ რ დო ბას გა მო ვი ყე ნებ
დი ფილ მის თ ვის. რომ მახ სენ დე ბა მაჟ
რი ა ლებს. ეს ყვე ლა ზე კარ გი დრო იყო, 
და ცა და დე და მი წა სა ვით გან ს ხ ვავ დე
ბა ახ ლან დე ლი ჩე მი ცხოვ რე ბი სა გან. 
დღე ვან დელ დღეს გა და ვი ღებ დი კი 
არა, ვერც წარ მო ვიდ გენ დი ჩემს დღე
ვან დელ ცხოვ რე ბას.“

ლუდ მი ლა მჭედ ლიშ ვი ლი, 

სა სურ სა თო მა ღა ზი ის მე ნე ჯე რი

„ფული მომ ცენ და ფილმს სა ერ თოდ 
არ გა და ვი ღებ დი.“

და თო სტე ფა ნიშ ვი ლი, მცხობელი

„საერთოდ მე ვფიქ რობ რომ ნე ბის
მი ერ ადა მი ანს ცხოვ რე ბა ში ჰქო ნია 
მო მენ ტი, წა მი დღე ან ფაქ ტი, რაც აუცი
ლებ ლად კარგ ფილ მად იქ ცე ო და. მე 
აბ სო ლუ ტუ რად ცხოვ რე ბი სე ულ ფილმს 
გა და ვი ღებ დი. ყო ველ გ ვა რი ექ შე ნი
სა და ზედ მე ტი დრა მა ტიზ მის გა რე შე. 
ძა ლი ან „ჩვეულებრივს“. არ სჭირ დე ბა 
ადა მი ანს ეს. რად გან თი თო ე უ ლი ადა
მი ა ნის ცხოვ რე ბა ძა ლი ან სა ინ ტე რე
სო ა. მთა ვა რი ა, რო გორ აჩ ვე ნებ ამას. 

ეფე მია ლო რი ა, იურის ტი, 

ბან კის თა ნამ შ რო მე ლი

„მე ქვე ყა ნა ში სწავ ლა გა ნათ ლე ბის 
სა კითხი მა ინ ტე რე სებს, ამა ზე გა და ვი
ღებ დი ფილმს, გა მო ვი ძი ებ დი და ვაჩ ვე
ნებ დი გა ნათ ლე ბის დო ნეს. მე თვი თონ 
არა ნა ი რი გა ნათ ლე ბა არ მაქვს.“

სა ხე ლი: „არ დავასახელებ“

„მე ისე დაც ვფიქ რობ მო მა ვალ ში 
წიგ ნის და წე რას ჩე მი და ჩე მი მე გობ
რე ბის ცხოვ რე ბა ზე. რო გორ გახ დ ნენ 
წარ მა ტე ბუ ლე ბი, რა გა ა კე თეს ამი სათ
ვის და რა ხერ ხე ბი დას ჭირ დათ – აი 
ისე თი, სტივ ჯობ ს ზე რო მაა წიგ ნი, 
დე ილ კარ ნე გიც მიყ ვარს. ფილ მ საც 
ამა ზე გა და ვი ღებ დი, წარ მა ტე ბის გზა ზე 
რა იმედ გაც რუ ე ბე ბი შეხ ვ დათ და ა.შ. 
მე მჯე რა, რომ თუ ძა ლი ან მო ინ დო მებ, 
ყვე ლა ფე რი გა მო გი ვა; მთა ვა რი ა, მო
ტი ვა ცი ა, რომ არას დ როს არ და ნებ დე. 
მეც ყო ველ დღი უ რად ვდებ ამა ში ინ ვეს
ტი ცი ას.“

ჯუ ლი ადა ნა ი ა, ტან საც მ ლის 

მა ღა ზია F & F, კონ სულ ტან ტი

„კარგი კითხ ვა ა, სა ერ თოდ არა ფერ
საც არ გა და ვი ღებ დი და სხვა რა მე ში 
მო ვიხ მარ დი ფულს, იმ დე ნი ნახ ვ რე
ტია ცხოვ რე ბა ში, იმ დე ნი პრობ ლე მა ა, 
კი ნო ზე ნამ დ ვი ლად არ დავ ხარ ჯავ დი. 
კი ნოს არც ვუ ყუ რებ, სად მაქვს მა გის 
დრო. ტე ლე ვი ზორ ში რა საც აჩ ვე ნე ბენ, 
მარ ტო იმას ვუ ყუ რებ, ეგეც უკ ვე მომ
ბეზ რ და.“

ალ ბერტ ვარ თა ნო ვი, მე წა ღე

„ახალგაზრდობაში ბევრს დავ დი ო დი 
კი ნო ში, წლე ბი ა, არ ვყო ფილ ვარ. ჩე მი 
შვი ლი წე ლი წად ში ორ ჯერ თუ მო ა ხერ
ხებს. ალ ბათ უფ რო იაფი რომ იყოს, ხში
რად ვივ ლი დი. კი ნო ძა ლი ან მიყ ვარ და. 
გა და ღე ბით არ ვი ცი, რას გა და ვი ღებ დი, 
ალ ბათ ფან ტას ტი კუ რი ჟან რის ფილმს, 
თუ ცა მე არ მაქვს შე სა ბა მი სი გა ნათ ლე ბა 
და ალ ბათ ვერ შევ ძ ლებ დი. “ 

ოლ გა ალა ვერ დო ვა

„იმდენი პრობ ლე მე ბია სა ზო გა დო ე ბა
ში, იდე ო ლო გი ის არარ სე ბო ბის გა მო, 
ყვე ლა ფე რი აირი ა. ყვე ლა დაბ ნე უ ლია 
და გან სა კუთ რე ბით ახალ გაზ რ დე ბი. 
ამას რა ღაც სის ტე მა ში უნ და მოყ ვა ნა 
და მეც ამა ზე გა და ვი ღებ დი. რაც ხდე
ბა ტე ლე ვი ზი ი დან, მხო ლოდ შოუ და 
შო უ, გვას წავ ლი ან, რომ თა ვი სუფ ლე ბი 
ვართ და ევ რო პე ლე ბი ვართ, რო დე
საც იმ ევ რო პულ ქვე ყა ნა ში და ლა გე
ბუ ლია ყვე ლა ფე რი და ასე ფი ნან სუ
რად არ უჭირთ, რო გორც ჩვენ. ჩვენ 
პირ და პირ ვბა ძავთ ვი ღა ცას და ჩვენ 
ტრა დი ცი ებს არ ვით ვა ლის წი ნებთ. აი, 
ამას წა მოვ დევ დი წინ.“

მა რი კა ბე დოშ ვი ლი, კომ პი უ ტე რუ ლი 

მომ სა ხუ რე ბის და წე სე ბუ ლე ბა, 

მე ნე ჯე რი

„სიყვარულზე გა და ვი ღებ დი. ან ჩემს 
პი რად ცხოვ რე ბას, სხვას არა ფერს. 
ხალხს სიყ ვა რუ ლი აკ ლია და ამას ვა
ყუ რე ბი ნებ დი იმის ნაც ვ ლად, მთავ რო
ბა რო გორ გვაწ ვა ლებს.“

სო ლო მონ ნა თე ლა უ რი, ტო ტა ლი

ზა ტო რი „კრისტალბეთის“ დარ ბა ზის 

მე ნე ჯე რი.
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თქვენთვის რომ მო ე ცათ და ფი ნან სე ბა და ეთხო ვათ 
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kom par tia - axal gaz r do bas!

სამ წუ ხა რო ა. ი.კ.პ* წი ნა ათ წ ლე უ ლის
პირ ველ ნა ხე ვარ ში უნ და
გა გეკ რი ტი კე ბი ნათ. თქვენ და აგ ვი ა ნეთ, ბავ შ ვე ბო.
და მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი არ არის, რომ მა შინ და ბა დე ბუ ლე ბიც 
არ იყა ვით.
ახ ლა ჟურ ნა ლის ტე ბი მთე ლი მსოფ ლი ო დან
(მათ შო რის ტე ლე ვი ზი ე ბი დან)
ტრაკს გი ლო კა ვენ (ალბათ, სტუ დენ ტურ ენა ზე
ისევ ასე ამ ბო ბენ). მაგ რამ მე არა, მე გობ რე ბო.
თქვენ მა მი კოს შვი ლე ბის სა ხე ე ბი გაქვთ.
მძულ ხართ, რო გორც თქვე ნი მა მი კო ე ბი მძულს.
კარ გი ჯი ში არ იტყუ ე ბა.
ერ თ ნა ი რად ბრუ ცი ა ნე ბი ხართ,
შე ში ნე ბუ ლე ბი, მერ ყე ვე ბი, სა სო წარ კ ვე თი ლე ბი
(ძალიან კარ გი ა!), მაგ რამ ამას თა ნა ვე იცით,
რო გორ უნ და თავ ხე დო ბა, შან ტა ჟის ტო ბა,
სი ა მა ყე.
ეს წვრი ლი ბურ ჟუ ა ზი ის პრე რო გა ტი ვა ა, მე გობ რე ბო.
რო დე საც, გუ შინ ვა ლე ჯუ ლი ა ზე პო ლი ცი ას ებ რ ძო დით,
ჩე მი სიმ პა თია პო ლი ცი ის კენ იყო.
იმი ტომ, რომ პო ლი ცი ლე ბი ღა რიბ თა შვი ლე ბი არი ან.
ქა ლა ქის ან სოფ ლის პე რი ფე რი ი დან ჩა მო სუ ლე ბი.
რაც შე მე ხე ბა მე, საკ მა ოდ კარ გად ვი ცი,
რო გო რი იყო მა თი ბავ შ ვო ბა:
ყო ვე ლი ათა სი ლი რის დათ ვ ლა, მა მა, რო მე ლიც
ვერ გა ი ზარ და
გა ჭირ ვე ბის გა მო, რო მე ლიც ძა ლა უფ ლე ბას არ იძ ლე ვა.
დე და, მტვირ თა ვი ვით უხე ში, ან ჩი ტი ვით 
ავად მ ყო ფუ რად ნა ზი;
უამ რა ვი ძმა; ქო ხი
ბოს ტ ნის შუ ა ში წი თე ლი სალ ბით (სხვისი მი წის
ნაგ ლეჯ ზე); ფან ჯ რე ბი ხე დით კა ნა ლი ზა ცი ა ზე
ან ბი ნე ბი დიდ
კორ პუ სებ ში გა ჭირ ვე ბულ თათ ვის და ასე შემ დეგ
და ასე შემ დეგ.
და მე რე შე ხე დეთ მათ, რო გორ იც ვამენ:
ჯამ ბა ზე ბი ვით,
ეს უხე ში ტან საც მე ლი, რო მე ლიც სამ ხედ რო საჭ მ ლის,
ჯა რის კან ცე ლა რი ის და ბრბოს სუ ნად ყარს. ყვე ლა ზე უარე სი,
ცხა დი ა,
ფსი ქო ლო გი უ რი მდგო მა რე ო ბა ა, რომ ლამ დეც მი იყ ვა ნეს
(თვეში ორ მო ცი ათა სი ლი რის სა ნაც ვ ლოდ):
აღა რა ნა ი რი ღი მი ლი,
აღა რა ვი თა რი მე გობ რო ბა სამ ყა როს თან,
მოკ ვე თი ლე ბი,

გა რი ყუ ლე ბი (არ არ სე ბობს ამ გ ვა რი გა რიყ ვა);
დამ ცი რე ბუ ლე ბი,
რად გან პო ლი ცი უ რი თვი სე ბე ბის
შე ძე ნით ყო ვე ლი ვე ადა მი ა ნუ რი
და კარ გეს (იყო სა ძულ ვე ლი
ნიშ ნავს გძულ დეს).
ისი ნი არი ან ოცის, ისე ვე რო გორც თქვენ, 
ძვირ ფა სო ბი ჭე ბო და გო გო ე ბო.
ცხა დი ა, ჩვენ ერ თად ვდგა ვართ პო ლი ცი ის 
ინ ს ტი ტუ ტის წი ნა აღ მ დეგ.
მაგ რამ შე ე ჭი დეთ სა სა მარ თ ლო სის ტე მას, და ნა ხავთ
პო ლი ცი ე ლი ბი ჭე ბი,
რო მელ თაც მა მი კოს შვი ლე ბის წმინ და ხუ ლიგ ნო ბის სუ ლის კ ვე
თე ბით გა უს წორ დით
(საუკეთესო რე ნე სან სუ ლი ტრა დი ცი ით),
სხვა სო ცი ა ლურ კლასს ეკუთ ვ ნი ან.
ამ გ ვა რად, ვა ლე ჯუ ლი ა ზე კლა სობ რი ვი ბრძო ლის
ეპი ზო დი გა თა მაშ და: და თქვენ, მე გობ რე ბო 
(თუმცა სი მარ თ ლის მხა რეს იდე ქით) 
წარ მო ად გენ დით მდიდ რებს,
იმ დროს, რო დე საც პო ლი ცი ელე ბი 
( რომ ლე ბიც არას წორ მხა რეს იდ გ ნენ)
წარ მო ა დგენ დ ნენ ღა რი ბებს. მაგ რამ მა ინც 
ლა მა ზი გა მარ ჯ ვე ბა მო ი პო ვეთ! 
ასეთ შემ თხ ვე ვებ ში
პო ლი ცი ე ლებს ყვა ვი ლებს ჩუქ ნი ან, მე გობ რე ბო.
„სტამპა“ „პოპოლო“ და „კორიერე დე ლა სე რა“, 
„ნიუსუიქი“ და „მონდი“ტრა კებს გი ლო კა ვენ. 
თქვენ მა თი პირ მ შო ე ბი ხართ,
მა თი იმე დი
და მო მა ვა ლი: თუ კი გამ ტყუ ნე ბენ კი დეც,
ნამ დ ვი ლად არ აპი რე ბენ
თქვენ თან კლა სობ რი ვი ბრძლის
დაწყე ბას! ეს მხო ლოდ 
ში და ბრძო ლა ა.
ინ ტე ლექ ტუ ა ლის თ ვის ან მუ შის თ ვის,
რო მე ლიც თქვე ნი ბრძო ლის მიღ მა დგას, საკ მა ოდ
სა ხა ლი სო გა საც ნო ბი ე რე ბე ლია,
რომ ახალ გაზ რ და ბურ ჟუ ამ მო ხუ ცს სცე მა,
ხო ლო მო ხუც მა ცი ხე ში ჩას ვა ახალ გაზ რ და.
ნელ  ნე ლა
ჰიტ ლე რის დრო ბრუნ დე ბა: ბურ ჟუ ა ზი ას
უყ ვარს, რო ცა თავს სა კუ თა რი ხე ლით ის ჯის.
მე პა ტი ე ბას ვთხოვ ჩემს ათას ან ორი ათას 
ახალ გაზ რ და ძმას,

პ.პ. პაზოლინი
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რომ ლე ბიც მუ შა ო ბენ ტრენ ტო ში ან ტუ რინ ში,
პა ვი ა ში ან პი ზა ში,
ფლო რენ ცი ა ში და ასე ვე, ცოტ  ცო ტას რომ ში,
მაგ რამ უნ და ვთქვა: სტუ დენ ტუ რი მოძ რა ო ბა
არ იზე პი რებს სა ხა რე ბას, რო გორც თქვენ ზე,
თქვე ნი მო ხუ ცი მლიქ ვ ნე ლე ბი ამ ბო ბენ,
რა თა თა ვი ახალ გაზ რ დე ბად იგ რ ძ ნონ
და სა კუ თა რი ცრუ ქალ წუ ლო ბით ითა მა შონ:
ერ თა დერ თი, რაც ნამ დ ვი ლად ნაც ნო ბია 
სტუ დენ ტე ბის თ ვის:
მა მის, მო სა მარ თ ლის, ან მსა ხუ რის მო რა ლი ა,
დი დი ძმის კონ ფორ მის ტუ ლი ძა ლა დო ბა
(რომელიც, ცხა დია, მა მის კვალს მის დევს)
დე დე ბის კულ ტუ რის სი ძულ ვი ლი, რომ ლე ბიც
გლე ხო ბი დან გა მო ვიდ ნენ,
თუმ ცა დი დი ხნის წინ.
თქვენ ეს იცით, ძვირ ფა სო ბავ შ ვე ბო.
და ამას თქვენს ორ უეჭ ველ გრძნო ბა ში ამ ჟ ღავ ნებთ:
სა კუ თა რი უფ ლე ბე ბის გაც ნო ბი ე რე ბა სა 
(ცნობილია, დე მოკ რა ტია მხო ლოდ თქვე ნით 
არის და ინ ტე რე სე ბუ ლი) 
და ძა ლა უფ ლე ბის წყურ ვილ ში.
დი ახ, თქვე ნი სა ძა გე ლი
ლო ზუნ გე ბი მუ დამ ძა ლა უფ ლე ბის
მი სა კუთ რ ბის გარ შე მო ტრი ა ლე ბენ.
თქვენს წვერ ში უძ ლურ პა ტივ მოყ ვა რე ო ბას ვხე დავ,
თქვენს სიმ კ რ თა ლე ში – უიმე დო სნო ბიზმს,
თქვენს მო ციმ ცი მე თვა ლებ ში – სქე სობ რივ გახ რ წ ნი ლო ბას,
თქვენს ძლი ერ ჯან მ რ თე ლო ბა ში – ქედ მაღ ლო ბას, ცუდ
ჯან მ რ თე ლო ბა ში – უპა ტივ ცემ ლო ბას
(და მხო ლოდ რამ დე ნი მე თქვენ გან ში, იმათ ში, 
რომ ლე ბიც წარ მო მავ ლო ბით უმ დაბ ლე სი ბურ ჟუ ა ზი ი დან, 
ან მუ შა თა ოჯა ხე ბი დან ხართ,
ეს ნაკ ლო ვა ნე ბე ბი გარ კ ვე ულ ღირ სე ბას ატა რე ბენ:
შე ი ცან თა ვი შე ნი და სკო ლა ბარ ბი ა ნა ში*!)
რე ფორ მის ტე ბო!
რე ი ფი კა ტო რე ბო!
თქვენ იკა ვებთ უნი ვერ სი ტე ტებს,
და ამ ბობთ, რომ იგი ვე უნ და გა ა კე თონ
ახალ გაზ რ და მუ შებ მა.
მაგ რამ აი, რა შია საქ მე:
ინერ ვი უ ლე ბენ მათ პრობ ლე მებ ზე
 „კორიერე დე ლა სე რა“ და „სტამპა“,
„ნიუსუიქი“ და „მონდი“?
გა ნა შე მო ი ფარ გ ლე ბა
პო ლი ცია და კა ვე ბულ ფაბ რი კა ში
ორი ო დე პან ღუ რის მი ღე ბით?
და, რაც მთა ვა რი ა, რო გორ შეძ ლებს
ახალ გაზ რ და მუ შა, და თან ხ მ დეს
ფაბ რი კის და კა ვე ბას ისე,
რომ სა მი დღის მე რე შიმ ში ლით არ

მოკ ვ დეს?
კი ბა ტო ნო, წა დით, და ი კა ვეთ
უნი ვერ სი ტე ტე ბი, შვი ლე ბო,
მაგ რამ მი ე ცით მშობ ლე ბის გან მი ღე ბუ ლი
საზ რ დოს რა გინ და რა მწი რი ნა ხე ვა რი
ახალ გაზ რ და მუ შებს, რა თა შეძ ლონ,
თქვენ თან ერ თად
თა ვი ან თი ფაბ რი კე ბის და კა ვე ბა. ძა ლი ან
ვწუხ ვარ.
ეს ბა ნა ლუ რი შე მო თა ვა ზე ბა ა;
ამას თა ნა ვე შან ტა ჟის ტუ რი. და, რაც მთა ვა რი ა, ცა რი ე ლი.
თქვე ნი ბურ ჟუ ა ზი უ ლო ბი დან
გა მომ დი ნა რე ობს თქვე ნი ან ტი კო მუ ნიზ მიც. 
ხო ლო მუ შე ბი, ისი ნი
დარ ჩ ნენ 1950ში და უფ რო ად რე.
ისე თი ძვე ლი იდე ა, რო გო რიც წი ნა აღ მ დე გო ბა ა( რომ ლის 
უარ ყო ფაც ოცი წლის წინ იყო სა ჭი რო,
და თქვენ თ ვის უარე სი, რომ მა შინ და ბა დე ბუ ლე ბიც არ იყა ვით)
ჯერ კი დევ ფეთ ქავს პრო ვინ ცი ე ლი ადა მი ა ნე ბის გუ ლებ ში.
არა მ გო ნია მუ შე ბი ფრან გუ ლად და ინ გ ლი სუ რად
ლა პა რა კობ დ ნენ,
მხო ლოდ რო მე ლი მე უბე დუ რი,
სა ღა მოს, სა კუ თარ სა კან ში
ცდი ლობს ცო ტა რუ სუ ლის სწავ ლას.
შეწყ ვი ტეთ სა კუ თარ უფ ლე ბებ ზე ფიქ რი,
შეწყ ვი ტეთ ბრძო ლა ძა ლა უფ ლე ბის თ ვის.
გან წ მენ დილ მა ბურ ჟუ ამ უარი უნ და თქვას 
ყვე ლა უფ ლე ბა ზე
და სა კუ თა რი სუ ლი დან ერ თხელ 
და სა მუ და მოდ გან დევ ნოს
ძა ლა უფ ლე ბის იდე ა.
თუ დიდ მა ლა მამ იცის, რომ დი დი ლა მა ა,
ესე იგი, იგი დი დი ლა მა არ არის (არტო): 
მა შა სა და მე, მას წავ ლებ ლე ბი, რო მელ თაც
ყო ველ თ ვის ეცო დი ნე ბათ, რომ 
მას წავ ლებ ლე ბი არი ან,
ვე რა სდროს იქ ნე ბი ან მას წავ ლებ ლე ბი:
ვერც გუი და ვერც თქვენ ვე რა სდროს
შეძ ლებთ, იყოთ მას წავ ლებ ლე ბი.
ეს ყვე ლა ფე რი ლი ბე რა ლიზ მია – და უ ტო ვეთ იგი
ბობ კე ნე დის*.
მას წავ ლებ ლე ბად იქ ცე ვი ან ქარ ხ ნე ბის 
და არა უნი ვერ სი ტე ტე ბის და კა ვე ბი სას: თქვე ნი მლიქ ვ ნე ლე ბი
( მათ შო რის კო მუ ნის ტე ბი)
არ გე უბ ნე ბი ან ბა ნა ლურ ჭეშ მა რი ტე ბას: 
თქვენ აპო ლი ტი კუ რი იდე ა ლის ტე ბის ახა ლი ჯი ში ხართ, 
ისე ვე რო გორც თქვე ნი 
მა მე ბი – ისი ნი, რომ ლე ბიც ვე რა და ვერ გა ი ზარ დ ნენ.
შე ხე დეთ ამე რი კე ლებს,
თქვენს შე სა ნიშ ნავ თა ნა ტო ლებს
თა ვი ან თი სუ ლე ლუ რი ფე რე ბით, ისი ნი გა ნაგ რ ძო ბენ 
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„ახალი“ რე ვო ლუ ცი უ რი ენის გა მო გო ნე ბას!
ისი ნი მას დღი დან დღემ დე იგო ნე ბენ!
მაგ რამ, თქვენ არ შე გიძ ლი ათ აკე თოთ იგი ვე, იმი ტომ რომ
ევ რო პა ში უკ ვე არ სე ბობს ასე თი ენა:
იქ ნებ შე გიძ ლი ათ მი სი უგუ ლე ბელ ყო ფა?
დი ახ, თქვენ გინ დათ მი სი უგუ ლე ბელ ყო ფა („ტაიმსისა“ და 
„ტემპოს“
სა სი ხა რუ ლოდ).
თქვენ მას
უგუ ლე ბელ ყოფთ, მო რა ლუ რი
პრო ვინ ცი ა ლიზ მით, მი ი წევთ რა „უფრო
მარ ცხ ნივ“.
 „უკიდურეს მე მარ ცხე ნე ე ბად“ ქცე ვის თ ვის. უც ნა უ რი ა, 
უბე დუ რი, ბე ბე რი, ტო ლი ა ტი ნუ რი, ოფი ცი ო ზუ რი 
კო მუ ნის ტუ რი პარ ტი ის 
ენის მო შო რე ბით
თქვენ მი სი ერე ტი კუ ლი ვა რი ან ტი მი ი ღეთ,
რო მე ლიც უიდე ო ლო გიო სო ცი ო ლო გე ბის  (ან მა მა ბი უ როკ რა
ტე ბის)
და ბა ლი დო ნის ჟარ გონს ეფუძ ნე ბა.
ასე სა უბ რით, 
თქვენ ყვე ლა ფერს სიტყ ვებ ზე ითხოვთ,
ფაქ ტობ რი ვად კი ითხოვთ მხო ლოდ იმას,
რი სი უფ ლე ბაც გაქვთ (როგოროც, კარ გი ბურ ჟუ ა ზი უ ლი
ბავ შ ვე ბი):
გა და უ დე ბე ლი რე ფორ მე ბის სე რი ას,
ახა ლი პე და გო გი უ რი მე თო დე ბის გა მო ყე ნე ბას
და სა ხელ მ წი ფო აპა რა ტის გა და ხა ლი სე ბას.
ყო ჩაღ! აი წმინ და გრძნო ბე ბი!
ბურ ჟუ ა ზი ის ბედ ნი ე რი ვარ ს კ ვ ლა ვი შე გე წი ოთ!
მთვრა ლე ბი ახალ გაზ რ და პო ლი ცი ე ლებ ზე მო პო ვე ბუ ლი
გა მარ ჯ ვე ბით, რომ ლებ საც გა ჭირ ვე ბა მო ნე ბად ყოფ ნას
აიძუ ლებს
(და გაბ რუ ე ბუ ლე ბი ბურ ჟუ ა ზი ის სა ზო გა დო ებ რი ვი
აზ რით,
რო მელ თა ნაც ისე იქ ცე ვით რო გორც ქა ლე ბი,
რომ ლე ბიც ეთა მა შე ბი ან, ამ ცი რე ბენ
არა სა სურ ველ მდი დარ თაყ ვა ნის მ ცე მელს)
თქვენ უარ ყოფთ ერ თა დერთ ინ ს ტ რუ მენტს, რომ ლი თაც
მარ თ ლა შე იძ ლე ბა მა მებ თან ბრძო ლა:
კო მუ ნიზმს.
იმე დი ა, გა ი გეთ:
იყოთ პუ რი ტა ნე ბი
ნიშ ნავს შე ე წი ნა აღ მ დე გოთ
ნამ დ ვილ რე ვო ლუ ცი ურ მოქ მე დე ბას
საჩ ქა როდ ბავ შ ვე ბო, მი დით და ეს ხით
კომ პარ ტი ის გან ყო ფი ლე ბებს! და ი კა ვეთ სივ რ ცე ე ბი!
და ი კა ვეთ ცენ ტ რა ლუ რი კო მი ტე ტის ოფი სე ბი! მი დით,
გა შა ლეთ ბა ნა კი ვია დელ ბო ტე გა ოს კუ რა ზე!*
თუ ძა ლა უფ ლე ბა
გსურთ, ისე თი პარ ტი ის ძა ლა უფ ლე ბას

მა ინც და ე პატ რო ნეთ, რო მე ლიც ასე თუ ისე ოპო ზი ცი უ რია
(თუმცა საკ მა ოდ ნათ რე ვი, ორ ბორ ტი ან პი ჯა კებ ში
გა მოწყო ბი ლი სე ნი ო რე ბის მმარ თ ვე ლო ბის, 
ბო ჩეს* მოყ ვა რუ ლე ბის, ლი ტო ტე სე ბის მოყ ვა რუ ლე ბის, 
თქვე ნი გუ ლი სამ რე ვი მა მე ბის ბურ ჟუა
თა ნა ტო ლე ბის გა მო)
და თე ო რი ა ში მა ინც ისა ხავს მიზ ნად ძა ლა უფ ლე ბის 
გა ნად გუ რე ბას.
მარ თა ლი ა, ეჭ ვი მე პა რე ბა, რომ ის გა ბე დავს
ბურ ჟუ ა ზი უ ლო ბის ელე მენ ტე ბის დან გ რე ვას, რომ ლე ბიც
თვი თონ მას ში ა, თქვე ნი დახ მა რე ბი თაც კი, რად გან, 
რო გორც ვთქვი, კარ გი ჯი ში არ იტყუ ე ბა...
მაგ რამ მა ინც: კომ პარ ტია – ახალ გაზ რ დო ბას!
თუმ ცა რას გირ ჩევთ აქ? რის კენ გი ბიძ გებთ?
ვნა ნობ, ვნა ნობ.
მე ავ ც დი ნაკ ლე ბი ბო რო ტე ბის კენ მი მა ვალ გზას
ღმერ თ მა დამ წყევ ლოს. არ მის მი ნოთ.
ამა ოდ, ამა ოდ,
შან ტა ჟი რე ბუ ლი შან ტა ჟის ტი,
მე ყველ გან ვყა ყა ნებ დი საღ აზ რ ზე!
ძლივს მო ვა ხერ ხე გა ჩე რე ბა,
ფა ნა ტი კუ რი დუ ა ლიზ მის და ორაზ როვ ნე ბის
ერ თ დ რო უ ლი გა დარ ჩე ნით...
მაგ რამ სირ ცხ ვი ლი მავ სებს (ო, ღმერ თო!)
ნუ თუ თქვენს
გვერ დით სა მო ქა ლა ქო ომ ში ჩაბ მის
შე საძ ლებ ლო ბა ზე უნ და ვი ფიქ რო და 
გან ზე გა დავ დო რე ვო ლუ ცი ის ჩე მე უ ლი
ძვე ლი იდე ა?

*ი.კ.პ. – იტა ლი ის კო მუ ნის ტუ რი პარ ტია
*სკოლა ბარ ბი ა ნა ში – ტოს კა ნა ში მდე ბა რე სო ფელ ბარ ბი ა ნა ში 
50იანი წლებ ში შე იქ მ ნა სკო ლა გა ჭირ ვე ბუ ლი გლე ხე ბის შვი
ლე ბის თ ვის, სკო ლა ში ცდი ლობ დ ნენ პე და გო გი კის ექ პ სე რი მენ
ტა ლუ რი მე თო დე ბის შე მუ შა ვე ბას.
*ვია დელ ბო ტე გა ოს კუ რა – კომ პარ ტი ის ოფი სის ად გი ლი.
*ბოჩე – იტა ლი უ რი ბო უ ლინ გის სა ხე ო ბა
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***
რად გან მოხ და ასე: მე ო ცე სა უ კუ ნის 
გა რიჟ რაჟ ზე ტექ ნი კამ სი ცოცხ ლის 
კვლავ წარ მო ე ბა გა დაწყ ვი ტა, ასე შე
იქ მ ნა კი ნო და ფო ტოგ რა ფი ა. მაგ რამ 
მო რა ლი ჯერ კი დევ მყა რად იდ გა, 
და რად გან რე ა ლო ბას იდენ ტუ რო
ბას აც ლიდ ნენ, მათ ამ მკვლე ლო ბის 
გა მო წი ნას წა რი გლო ვა და იწყეს, და 
სწო რედ სამ გ ლო ვი ა რო ფე რე ბით – 
თეთ რით და შა ვით წარ მო იშ ვა კი ნე მა
ტოგ რა ფი.

***
კი ნო პრო ექ ცირ და, და ხალ ხ მა 
და ი ნა ხა, რომ სამ ყა რო არ სე ბობს. 
სამ ყა რო – ჯერ თით ქ მის ის ტო რი ის 
გა რე შე, მაგ რამ ის ტო რი ე ბით დატ
ვირ თუ ლი. თუმ ცა, ამ გა ურ კ ვევ ლო ბის 
ჩა სან ც ვ ლებ ლად, იდე ი სა და სენ სა
ცი ის და ფუძ ნე ბის თ ვის ორი ის ტო რია 
გა მო იკ ვე თა – სექ სი სა და სიკ ვ დი ლის. 
სი ლა მა ზის ის ტო რი ე ბი, მოკ ლედ რომ 
ვთქვათ. სი ლა მა ზის, მა კი ა ჟის... კი ნო 
არ არის კო მუ ნი კა ცი ე ბის ან გა სარ თო
ბი ინ დუს ტ რი ის ნა წი ლი. ის კოს მე ტი
კის ნა წი ლი ა, ნი ღაბ თა ინ დუს ტ რი ის. 
ტყუ ილ თა ინ დუს ტ რი ის უმ ნიშ ვ ნე ლო 
გან ტო ტე ბა. კი ნოს ის ტო რი ე ბი. ისი ნი 
ნელ  ნე ლა გა სარ თობ ინ დუს ტ რი ამ დე 
იფილ ტ რე ბა. 

***
გა ნად გუ რე ბის და ვიწყე ბა გა ნად გუ
რე ბის ნა წი ლი ა. კი ნოს ის ტო რი ე ბი, ის
ტო რი ე ბი მეტყ ვე ლე ბის გა რე შე, ღა მის 

ის ტო რი ე ბი. 50 წლის მან ძილ ზე სიბ ნე
ლე ში კი ნო მა ყუ რებ ლე ბი რე ა ლო ბის 
და სათ ბო ბად წარ მო სახ ვას წვავ დ ნენ. 
ახ ლა კი რე ა ლო ბა რე ვანშს ეძებს. ის 
ითხოვს ნამ დ ვილ ცრემ ლებს, ნამ დ
ვილ სისხლს. ვე ნი დან მად რი დამ დე, 
სი ოდ მე კი დან კაპ რამ დე, პა რი ზი დან 
ლოს ან ჟე ლე სამ დე და მოს კო ვამ დე, 
რე ნუ ა რი დან მალ რომ დე და დოვ ჟენ
კომ დე... მხატ ვ რუ ლი კი ნოს დი ად მა 
რე ჟი სო რებ მა ვერ მარ თეს შუ რის ძი ე ბა, 
რო მელ საც მუდ მი ვად პრო ე ცი რებ დ
ნენ. ახ ლა საწყა ლი კი ნოქ რო ნი კა იძუ
ლე ბით წმენდს სის ხ ლ სა და ცრემ ლებს 
ყო ველ გ ვარ ეჭვს, არა და, არ მი ის მი ერ 
მა სე ბის დახ ვ რე ტის შემ დეგ ქუ ჩე ბი დან 
მათ წაშ ლას არა ვინ ცდი ლობს. გა ნა 
კი ნო სი რა მე სცხია სა ო მარ ქრო ნი კას? 
ახა ლი ამ ბე ბი არა ფერს ამ ბობს. ის არ 
გან ს ჯის. არა ვი თა რი ახ ლო ხე დე ბი. 
ტან ჯ ვა ვარ ს კ ვ ლა ვი არ არის. არც 
დამ წ ვა რი ეკ ლე სი ე ბი ან და ბომ ბი ლი 
სოფ ლე ბი. ფლა ერ ტი სა და ეპ შ ტა ი ნის 
სუ ლე ბი ფრე ნენ; დო მი ე სა და რემ
ბ რან ტის – თა ვი ან თი შე მაძ რ წუ ნე ბე
ლი შავ  თეთ რით. რამ დე ნი მე ქვა ბი, 
ში გა და შიგ შემ თხ ვე ვი თი ზედ ხე დი 
დე და ზე, რო მე ლიც მოკ ლულ ბავშვს 
გლო ვობს. იმი ტომ, რომ მხო ლოდ ამ 
დროს უერ თ დე ბა ჭეშ მა რი ტი ხე ლოვ ნე
ბის ფორ მა ფერ წე რას. ხე ლოვ ნე ბა. ის, 
რაც თა ვი დან იბა დე ბა იმი სა გან, რაც 
და იწ ვა. ჩვენ და ვი ვიწყეთ ის სო ფე ლი, 
თეთ რი კედ ლე ბი თა და ზე თის ხი ლის 
ხე ე ბით, მაგ რამ ჩვენ გვახ სოვს პი კა სო. 
„გერნიკა“. ჩვენ და ვი ვიწყეთ 43 წელს 

მოკ ლუ ლი ვა ლენ ტინ ფელ დ მა ნი, მაგ
რამ ერ თი პა ტი მა რი მა ინც გვახ სოვს: 
გო ი ა. ხო ლო ჯორჯ სტი ვენს პირ ვე ლად 
რომ არ გა მო ე ყე ნე ბი ნა 16მი ლი მეტ
რი ა ნი კა მე რა ოს ვენ ციმ სა და რა ვენ
ს ბ რუკ ში, ელი ზა ბეტ ტე ი ლო რის ხა ტი 
ვე რას დ როს იხი ლავ და დღის სი ნათ
ლეს.

***
ხე ლი სუფ ლე ბა იგ ნო რი რე ბას უკე
თებს იმას, რაც კა ცობ რი ო ბამ იცის. 
ხე ლი სუფ ლე ბა ახ ლომ ხედ ვე ლი ა, ის 
სა ხელ მ წი ფო ებ რი ვად აზ როვ ნებს. კა
ცობ რი ო ბას სხვა თვა ლი აქვს: სინ დი სი. 
ჩვენ ვატყო ბი ნებთ ევ რო პის ხე ლი
სუფ ლე ბებს: ორ სულ ქალ თა მუც ლე ბი 
იფატ რე ბა. ქუ ჩა ში ქალ თა ჩონ ჩხე ბია 
მიყ რი ლი. ძაღ ლე ბი გა უ პა ტი უ რე ბუ ლი 
გო გო ნე ბის თა ვის ქა ლებს ღრღნი
ან. ერ თი ჟეს ტი ევ რო პის მხრი დან 
და ას რუ ლებ და ამას. ეს ყვე ლა ფე რი 
სა ზა რე ლი ა. ის ვინც ამ კრი მი ნალს სჩა
დის, სა ში ში ა. ის ვინც ამ კრი მი ნა ლის 
არ სე ბო ბას და უშ ვებს – უსინ დი სო.

***
რა ტომ მოხ და ისე, რომ 40იანი 
წლე ბი დან 45მდე არ არ სე ბობ და წი
ნა აღ მ დე გობ რი ვი კი ნო? არ სე ბობ და 
წი ნა აღ მ დე გობ რი ვი ფილ მე ბი, აქა იქ, 
მარ ცხ ნივ თუ მარ ჯ ვ ნივ, მაგ რამ ერ თა
დერ თი ფილ მი, ამ სიტყ ვის ნამ დ ვი ლი 
გა გე ბით, რო მელ მაც ამე რი კის გან 
კი ნოს ოკუ პა ცი ას და უნი ფორ მი ან კი
ნო წარ მო ე ბას წი ნა აღ მ დე გო ბა გა უ წი ა, 

ჟან - ლი უკ გო და რი, „კინოს ის ტო რი (ე ბი )ა“
ნაწყ ვე ტე ბი | 1997/1998
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იტა ლუ რი ფილ მი იყო. ეს შემ თხ ვე ვით 
არ მოხ და. იტა ლი ამ ყვე ლა ზე ნაკ ლე ბი 
იბ რ ძო ლა, მაგ რამ მან ყვე ლა ზე დი დი 
ზი ა ნი მი ი ღო, რად გან ორ ჯერ უღა ლა
ტეს. ის და ზი ან და – მან თა ვი სი არ სი 
და კარ გა. ის და იბ რუ ნა მხო ლოდ ფილ
მ მა „რომი, ღია ქა ლა ქი“. და მხო ლოდ 
იმი ტომ, რომ ეს იყო ერ თა დერ თი 
ფილ მი, რო მე ლიც შექ მ ნა ადა მი ან მა 
უნი ფორ მის გა რე შე.

***
ეს უმუ შევ რო ბის ხა ნა ა, ვის არ აქვს 
სა მუ შა ო? ხან და ხან არის ისე თი დრო, 
რო დე საც ძა ლი ან ბევ რია ხე ლი, გუ
ლი კი – ძა ლი ან ცო ტა. ჰო, ეს უგუ ლო 
დრო ა, მაგ რამ სა მუ შაო გვაქვს. რო დე
საც ეპო ქა ავა დაა და სა მუ შაო ყვე ლას 
არ ჰყოფ ნის, ჩვენ თან ახა ლი მო წო
დე ბით მო დი ან. ჩვენ მოგ ვი წო დე ბენ, 
გუ ლე ბით ვი მუ შა ოთ, იმის მა გივ რად, 
რომ ხე ლე ბი გა მო ვი ყე ნოთ. მე არ ვი ცი 
ისე თი ეპო ქა, რო დე საც გუ ლე ბი სათ ვის 
სა მუ შაო არა საკ მა რი სი ა.

***
ევ რო პა ში ორი ტი პის ხალ ხი ა. ერ თ ნი, 
რო მე ლიც ძვე ლე ბად ით ვ ლე ბი ან და 
მე ო რე ნი, რომ ლე ბიც გა ნახ ლე ბუ ლად 
გა ნი ხი ლე ბი ან. ისი ნი, რომ ლებ საც 

აქვთ პი რო ბე ბი, მაგ რამ არ ძა ლუძთ 
გა აც ნო ბი ე რონ, თუ სად წა ი ღონ თა ვი
ან თი თა ვი სუფ ლე ბა, ისი ნი, რომ ლებ
მაც რე ვო ლუ ცია გა ი ა რეს და აზ რის 
თა ვი სუფ ლე ბა შე ი ძი ნეს, რაც ნიშ ნავს – 
ჩი ვი ლის უფ ლე ბას, მაგ რამ ყო ველ გ ვა
რი სიღ რ მი სე უ ლი შეგ რ ძ ნე ბის გა რე შე, 
სა დაც ტან ჯ ვა მხო ლოდ კარ ში დგას და 
ყვე ლას მხო ლოდ ლო დი ნი შე უძ ლი ა. 
ტან ჯ ვა ბო ლო დას კ ვ ნა ა, თა ნა მედ რო
ვე სა ზო გა დო ე ბის ბო ლო სა ფუძ ვე ლი. 
არ არის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი, თუ რას 
ფიქ რობს დიქ ტა ტო რი. ეს არ წარ მო
ად გენს მა ტე რი ა ლურ აუცი ლებ ლო ბას. 
ეს უფ რო მა ღა ლი ჭეშ მა რი ტე ბაა – 
ადა მი ან ზე აღ მა ტე ბუ ლი, აღ მა ტე ბუ ლი 
ადა მი ა ნურ აზ როვ ნე ბა ზეც. დღეს აზ რი 
თან და თან ხდე ბა ის, რაც ის სი ნამ დ ვი
ლე ში ა: საფ რ თხე მო აზ როვ ნე სათ ვის 
და მე თო დი სი ნამ დ ვი ლის გარ და სახ
ვის თ ვის. იქ, „სადაც მე ვქმნი, იქ ვარ 
ნამ დ ვი ლი“ (რილკე). ერ თ ნი აზ როვ
ნე ბენ, მე ო რე ნი მოქ მე დე ბენ. მაგ რამ 
ადა მი ა ნის ჭეშ მა რი ტი მდგო მა რე ო ბა 
თა ვი სი ვე ხე ლე ბით აზ როვ ნე ბა ა. მე არ 
შევ ბილ წავ ჩვენს ხელთ არ სე ბულ ინ ს
ტ რუ მენ ტებს, მაგ რამ ვი სურ ვებ დი, რომ 
ისი ნი უფ რო მო ხერ ხე ბულ ნი იყ ვ ნენ. 
იქ ნე ბა ეს მარ თა ლი ცა ა, რომ საფ რ თხე 
მარ თ ლაც არა ჩვენს ინ ს ტ რუ მენ ტებ ში ა, 

არა მედ ჩვე ნი ხე ლე ბის სი სუს ტე ში. აზ
რი, რო მე ლიც უარს ამ ბობს თა ვის თავ
ზე, რი გი შტამ პე ბის სა ნაც ვ ლოდ  თავს 
ინად გუ რებს. ასეთ აზრს უკ ვე თა ვი სი ვე 
შექ მ ნი ლი  არ სე ბე ბი არ აცოცხ ლე
ბენ. ადა მი ანს აყა ლი ბე ბენ სხვე ბი. ვინ 
არი ან ეს სხვე ბი? ახ ლა ჩვენ ეს ვი ცით. 
ეს – კა ნო ნე ბი ა, რომ ლე ბიც აზ როვ ნე
ბა ზე უარის თქმის მიზ ნი თაა გა ჩე ნი ლი. 
ვის ეკის რე ბა ამა ზე პა სუ ხის მ გებ ლო
ბა? – არა პარ ტი ებს; არა კლა სებს; არა 
სა ხელ მ წი ფოს – ხალხს, ერ თი მე ო რის 
მი ყო ლე ბით.

***
ადა მი ა ნის მოკ ვ ლა და ნა შა უ ლი ა. 
რა სის მოკ ვ ლა – კითხ ვა. თი თო ე ულ 
ხე ლი სუფ ლე ბას თა ვი სი კითხ ვე ბი აქვს. 
ჩვენ ვპა სუ ხობთ: კა ცობ რი ო ბა საც აქვს 
თა ვი სი კითხ ვე ბი, უფ რო დი დი, ვიდ რე 
ინ დო ე თი, ინ გ ლი სი, რუ სე თი – ეს კითხ
ვა ბავ შ ვია დე დის მუ ცელ ში. წმინ და 
წიგ ნი გვე უბ ნე ბა, რომ წას ვ ლი სას ლო
თის ქა ლიშ ვი ლებ მა მო ინ დო მეს უკან 
მი ხედ ვა. ისი ნი მა რი ლად გა და იქ ც ნენ. 
ჩვენ ვი ღებთ წარ სულს – იმას, რაც მი
დის. და ვერ ცხ ლის მა რი ლი სი ნათ ლეს 
აკაშ კა შებს. 
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პრო ფე სი უ ლი ლი ტე რა ტუ რის ახა ლი 
და თა ნა მედ რო ვე გა მო ცე მა არ ც თუ 
ისე ხში რად ხდე ბა სა ქარ თ ვე ლო ში, 
გან სა კუთ რე ბით კი, კი ნო ხე ლოვ ნე ბის 
დარ გ ში. სა გან მა ნათ ლებ ლო მიზ ნე ბით 
წიგ ნე ბის გა მო ცე მა უფა სოდ გავ რ ცე
ლე ბას გუ ლის ხ მობს. დღეს ეს ჯერ კი
დევ ფუ ფუ ნე ბა ა, მაგ რამ აუცი ლებ ლო
ბას წარ მო ად გენს, რად გან თი თო ე უ ლი 
დარ გის გან ვი თა რე ბის თ ვის უდი დე სი 
რო ლი აქვს თე ო რი ულ კვლე ვებ სა და 
პრო ფე სი ო ნალ თა პრაქ ტი კუ ლი მუ შა ო
ბის ანა ლიზს. ბეჭ დუ რი ლი ტე რა ტუ რის 
გა მო ცე მის მომ ზა დე ბას დი დი თან ხე ბი 
სჭირ დე ბა. სა ნამ კი ნოს მი მარ თუ ლე
ბით სპე ცი ფი კუ რი ლი ტე რა ტუ რის შექ
მ ნა სა გან მა ნათ ლებ ლო ინ ს ტან ცი ე ბის 
საქ მი ა ნო ბის აქ ტი უ რი ნა წი ლი გახ დე
ბა, რამ დე ნი მე კი ნოპ რო ფე სი ო ნა ლი 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი და სა ბა ზი სო მა სა ლის 
გარ შე მო გა ერ თი ან და და ერ თ ერ თი 
სა ყუ რადღე ბო გა მო ცე მა მო ამ ზა და. 
გი ორ გი ხა რე ბა ვა და ნოშ რე ვან ჩხა ი ძე 
დარ გის სხვა პრო ფე სი ო ნა ლებ თან 
ერ თად ოთხი წლის გან მავ ლო ბა ში მუ
შა ობ დ ნენ კი ნო ტერ მი ნე ბის ბი ლინ გუ

ა ლურ (ინგლისურქართულ, ქარ თულ 
ინ გ ლი სურ) ლექ სი კონ ზე, რო მე ლიც 
4000მდე სიტყ ვას შე ი ცავს.
წიგ ნი თავ და პირ ვე ლად კი ნო ცენ
ტ რის ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რით 
მომ ზად და (ელექრტრონული სა ხით), 
ხო ლო შემ დ გომ, კულ ტუ რის სა მი ნის
ტ როს მხარ და ჭე რით გა და მუ შავ და და 
სა ბო ლოო რე დაქ ტი რე ბით გა მო ი ცა. 
რე კო მენ და ტო რე ბი არი ან: თე ატ რი სა 
და კი ნოს სა ხელ მ წო ფო უნი ვერ სი
ტე ტი და სა ქარ თ ვე ლოს კი ნე მა ტოგ
რა ფის ტ თა შე მოქ მე დე ბი თი კავ ში რი. 
344გვერდიანი, არა კო მერ ცი უ ლი 
გა მო ცე მის ავ ტო რე ბი და მთა ვა რი 
რე დაქ ტო რე ბი გახ დ ნენ კი ნო ორ
გა ნი ზა ცია „ჯიეფემ ფილ მ ბ რი ჯი“ს 
დამ ფუძ ნე ბე ლი გი ორ გი ხა რე ბა ვა და 
ნოშ რე ვან ჩხა ი ძე, რომ ლებ მაც ამ კომ პ
ლექ სურ სა მუ შა ო ში მეც ნი ერ  კონ სულ
ტან ტე ბი სა და კი ნოს პე ცი ა ლის ტე ბის 
ჯგუ ფე ბიც ჩარ თეს: ქე თე ვან ჯა ნე ლი ძე, 
ზვი ად დო ლი ძე, გია ჭუ ბაბ რი ა, და ვით 
გუ ჯა ბი ძე, გი ორ გი კა კა ბა ძე, მე რაბ ურუ
შა ძე, ლე ვან კი ტი ა, ვა ჟა ზუ ბაშ ვი ლი, 
გი ორ გი ჩხა ი ძე, ნა ნა სა მა ნიშ ვი ლი და 

ალექ სან დ რე აბ რა მიშ ვი ლი.
ლექ სი კო ნი გა მიზ ნუ ლია დარ გის 
პრო ფე სი ო ნა ლე ბის თ ვის, მკვლე ვა
რე ბის თ ვის, სტუ დენ ტე ბი სა და კი ნო ხე
ლოვ ნე ბით და ინ ტე რე სე ბუ ლი ნე ბის მი
ე რი პი რი სათ ვის. ეს არა გან მარ ტე ბი თი 
ლექ სი კო ნი, არა მედ კი ნო ტერ მი ნე ბის 
გლო სა რი უ მი სიტყ ვა რი ა, სა დაც ძი რი
თად აქ ცენ ტი ინ გ ლი სუ რე ნო ვან ტერ მი
ნებ ზე და მის ქარ თულ შე სატყ ვი სებ ზეა 
გა კე თე ბუ ლი. პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში 
კვლე ვის პირ ველ ეტაპ ზე გან ხორ ცი
ელ და სა ერ თა შო რი სო (ძირითადად 
ინ გ ლი სუ რე ნო ვა ნი) კი ნო ტერ მი ნე ბის 
მო ძი ე ბა სხვა დას ხ ვა გა მო ცე მი დან, 
პრო ფე სი უ ლი სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ე ბი
დან და დარ გობ რი ვი გლო სა რი უ მე
ბი დან; კი ნო წარ მო ე ბა ში არ სე ბუ ლი 
მრა ვალ რიცხო ვა ნი სტან დარ ტუ ლი 
დო კუ მენ ტი დან. შემ დეგ ეს ყვე ლა ფე რი 
დარ გობ რი ვად და ხა რის ხ და, მოკ ლე 
ქარ თუ ლი აღ წე რა შე ი ძი ნა და თი თო ე
უ ლი ტერ მი ნის ქარ თუ ლი შე სატყ ვი სის 
საწყი სი ვა რი ან ტი შე მუ შავ და. პირ ვე ლი 
ეტა პის დას რუ ლე ბის შემ დეგ მოხ და 
პრო ექ ტის გან ხილ ვა და ტერ მი ნო
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კი ნო ტერ მი ნე ბის ლექ სი კო ნი 



ლო გი ის ინო ვა ცი უ რი სის ტე მე ბის 
ინ ს ტი ტუ ტის ინ ტერ ნეტ  გ ლო სა რი უმ ში 
გა მოქ ვეყ ნე ბა, რა მაც რამ დე ნი მე თვის 
გან მავ ლო ბა ში კი ნოპ რო ფე სი ო ნა
ლებს სა შუ ა ლე ბა მის ცა, გაც ნო ბოდ ნენ 
ტერ მი ნებს და მო ნა წი ლე ო ბა მი ე ღოთ 
ქარ თუ ლი შე სატყ ვი სე ბის დახ ვე წა ში. 
წიგ ნის ერ თ ერ თი ავ ტორ  შემ დ გე
ნე ლი – გი ორ გი ხა რე ბა ვა გვი ამ ბობს 
სა მუ შაო პრო ცე სის შე სა ხებ – “ყოფილა 
დღე, რო დე საც დი დი მონ დო მე ბით 
შევ კ რე ბილ ვართ სა მუ შა ოდ, მაგ რამ ექ
ვ სი შ ვი დი სა ა თის გან მავ ლო ბა ში სა მი 
ტერ მი ნის მე ტი ვერ დაგ ვის რუ ლე ბი ა, 
რად გან თა ვად სა მუ შაო ურ თუ ლე სი ა. 
ის ითხოვს სა ქარ თ ვე ლო ში გა მო ყე ნე
ბა დი თუ დამ კ ვიდ რე ბუ ლი ტერ მი ნის 
ძი ე ბას, შე სატყ ვი სე ბის, სი ნო ნი მე ბის და 
ა. შ. შე და რე ბას, გან მარ ტე ბის მომ
ზა დე ბას (თან ისე, რომ იყოს მოკ ლე 
და მარ ტი ვად გა სა გე ბი), ინ ფორ მა ცი
ის გა და მოწ მე ბას და სხვა. ჩვენ ხომ 
სა ბა ზი სო ქარ თუ ლი ლექ სი კო ნი არ 
გვქო ნი ა, რად გან ასე თი აქამ დე არ 
არ სე ბობ და. ამას ემა ტე ბა ჯგუ ფუ რი 
მუ შა ო ბა, რაც ზოგ ჯერ სა ფუძ ვ ლი ან 

კა მათ საც გუ ლის ხ მობს. ყვე ლა ფერ თან 
ერ თად, მუ შა ო ბა ში მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
იყო ასე ვე ტექ ნი კუ რი ორ გა ნი ზა ცია 
და კო ორ დი ნა ცი ა. ორი ოდ სიტყ ვით, 
წარ მო იდ გი ნეთ, რამ დე ნი შრო მაა ჩა
დე ბუ ლი 10 000 ზე მე ტი სა ერ თა შო რი
სო ტერ მი ნი დან შერ ჩე ულ და გა და მუ
შა ვე ბულ 4 000მდე ტერ მი ნის შემ ც ველ 
ლექ სი კონ ში”.
ამა ვე ლექ სი კო ნის ავ ტორ  შემ დ
გე ნე ლი ნოშ რე ვან ჩხა ი ძე ამ ბობს: 
„კინოლექსიკონი ბეჭ დ ვი თი სა ხით 
პირ ვე ლად გა მო დის. ჩვენ ასე ვე მო ვამ
ზა დეთ სპე ცი ა ლუ რი ვერ სია თა ნა
მედ რო ვე ელექ ტ რო ნუ ლი სა კითხა ვი 
მოწყო ბი ლო ბე ბით ვის (ebook), რაც 
თავ სე ბა დია კომ პი უ ტე რებ ზე, პლან
შე ტებ სა და სმარ ტ ფო ნებ ზე სა კითხა
ვად. რო გორც მრა ვა ლი სხვა დარ გის 
შემ თხ ვე ვა ში, აქაც ზო გი ერ თი ტერ მი ნი 
შე იძ ლე ბა რთუ ლად ან გან ს ხ ვა ვე
ბუ ლი სა ხით დამ კ ვიდ რ დეს, თუმ ცა 
ვფიქ რობთ, დი დი ნა წი ლი ად ვი ლად 
და ი ნერ გე ბა ქარ თულ კი ნო ში.“ 
აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ლექ სი კო ნი 
მო ი ცავს სა ტე ლე ვი ზიო ტერ მი ნებ საც, 

რად გან ეს ორი დარ გი ხში რად კვეთს 
ერ თ მა ნეთს. სპე ცი ა ლუ რად შე ირ ჩა 
ლექ სი კო ნის წყო ბაც, რაც გათ ვ ლი ლია 
სას წავ ლო და სა მეც ნი ე რო მიზ ნე ბის
თ ვის. ლექ სი კო ნის ძი რი თა დი ნა წი ლი 
მო ი ცავს 15 ძი რი თად მი მარ თუ ლე ბას: 
ანი მა ცი ა, კი ნომ ხატ ვ რო ბა, სა ო პე
რა ტო რო, კომ პი უ ტე რუ ლი გრა ფი კა, 
პერ სო ნა ლი, რე ჟი სუ რა, ციფ რუ ლი 
ტექ ნო ლო გი ა, მონ ტა ჟი, კი ნო ტექ ნო
ლო გი ა, ზო გა დი, პოს ტ პ რო დაქ შე ნი, 
პრო დუ სინ გი, სცე ნა რი, ხმა, ტე ლე ვი
ზი ა. შე სა ბა მი სად, მკითხ ვე ლი მარ ტი
ვად შეძ ლებს სა სურ ვე ლი ქარ თუ ლი 
ან ინ გ ლი სუ რი ტერ მი ნი და შე სატყ ვი სი 
მო ი ძი ოს ნე ბის მი ერ მი მარ თუ ლე ბა ში 
და ასე ვე მარ ტი ვად გა ეც ნოს კონ კ
რე ტულ მი მარ თუ ლე ბა ში შე მა ვალ 
ტერ მი ნებს. 
წიგ ნის პრე ზენ ტა ცია უახ ლო ეს მო მა
ვალ ში იგეგ მე ბა.
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Filmprintში, აქ ტი უ რად არა, მაგ რამ 
გარ კ ვე უ ლი პე რი ო დუ ლო ბით ვწერ 
– ეს ერ თა დერ თი ქარ თუ ლი პრო ფე
სი უ ლი ჟურ ნა ლი ა. მი სი იდეა საკ მა ოდ 
დე მოკ რა ტი უ ლი ა: Filmprintს არ ჰყავს 
მუდ მი ვი რე დაქ ტო რი და ერ თი და 
იგი ვე ავ ტო რე ბი, თუმ ცა აქვს ქარ თულ 
კი ნო ში მიმ დი ნა რე მოვ ლე ნე ბის შე სა
ხებ უც ვ ლე ლი რუბ რი კე ბი. ჟურ ნალს 
კი ნო ცენ ტ რი გა მოს ცემს. ის უფა სოდ 
ვრცელ დე ბა. სა ხელ მ წი ფო და ფი
ნან სე ბის მი უ ხე და ვად, Filmprintში არ 
არის ცენ ზუ რა, კო ნი უნ ქ ტუ რის დო ნეც 
და ბა ლი ა, ხში რად ქვეყ ნ დე ბა ნე გა
ტი უ რი წე რი ლე ბი. ერ თი შე ხედ ვით, 
ქარ თულ რე ა ლო ბა ში ეს ჟურ ნა ლი 
კულ ტუ რის კუნ ძუ ლად უნ და ქცე უ ლი ყო. 
თუმ ცა, ჟურ ნალ მა მას ზე და კის რე ბუ ლი 
მო ლო დი ნე ბი ვერ გა ა მარ თ ლა. სამ
წუ ხა როდ, ის წა რუ მა ტე ბე ლი პრო ექ ტი 
აღ მოჩ ნ და.
ძა ლი ან შორს ვარ „ჩაძირვისა“ და 
„გაკიცხვის“ საბ ჭო უ რი ტრა დი ცი ის გან. 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია მხო ლოდ სი მარ თ ლე 
და გულ წ რ ფე ლო ბა. სხვა შემ თხ ვე ვა

ში, ზე და პი რუ ლო ბა და ფა რი სევ ლო ბა 
გარ და უ ვა ლი ა. სიტყ ვა „მორალი“ც 
სა შინ ლად პა თე ტი კუ რი ა. მოკ ლედ, 
ყო ველ გ ვა რი წი ნას წარ გან წყო ბის გა
რე შე, და ვიწყოთ Filmprintის გარ შე მო 
დის კუ სი ა.
ჟურ ნა ლი ძალ ზედ უინ ტე რე სო გა მო
ცე მად მი მაჩ ნი ა. პი რა დი ემ პი რი უ ლი 
გა მოც დი ლე ბი დან რომ ვიმ ს ჯე ლო, 
ჟურ ნა ლის ახალ ნო მერს არა ვინ 
ელო დე ბა – რო გორც, მა გა ლი თად, 
„ნიუიორკერისა“ თუ „კაიე დუ სი ნე მას“ 
ახალ გა მო ცე მებს. ვი ყოთ გუ ლახ დი
ლე ბი და ვთქვათ, რომ ად გი ლობ რივ 
ბულ ვა რულ პრე სა საც კი გა ცი ლე ბით 
მე ტი ერ თ გუ ლი მკითხ ვე ლი ჰყავს, 
ვიდ რე Filmprintს, რო მე ლიც მხო ლოდ 
ერ თი დღით ცოცხ ლობს. ამას რამ დე
ნი მე მი ზე ზი გა ნა პი რო ბებს:
 ჟურ ნა ლის ში ნა არ სი ერ თ გ ვა რო ვა ნი 
და ნაც რის ფე რი ა. მარ თა ლი ა, ავ ტო რე
ბი ერ თ მა ნე თის გან გან ს ხ ვავ დე ბი ან, 
ზოგ ჯერ რა დი კა ლუ რა დაც კი, თუმ ცა 
წე რის სტი ლი, იშ ვი ა თი გა მო ნაკ ლი
სის გარ და, არაპ რო ფე სი ო ნა ლუ რი 

და არა მო დერ ნუ ლი ა. კითხუ ლობ რო
მე ლი მე ნო მერს, ბო ლოს კი აც ნო ბი ე
რებ, რომ მის გან სა ერ თოდ არა ფე რი 
გრჩე ბა ისე თი, რა ზეც და ფიქ რ დე ბო დი, 
რაც აზრს შე გაც ვ ლე ვი ნებ და ან გა გიმ
ტ კი ცებ და. ეს აისა ხე ბა ჟურ ნა ლის რე პუ
ტა ცი ა სა და ავ ტო რი ტეტ ზეც.
 გა მარ თუ ლად წე რა საკ მა ოდ რთუ
ლი ა, თუმ ცა მი სი და უფ ლე ბა სავ სე ბით 
შე საძ ლე ბე ლი ა. ის, რომ თე ატ რა ლუ რი 
უნი ვერ სი ტე ტი (და არა მარ ტო ის) ვერ 
ზრდის ახალ კადრს, სხვა პრობ ლე
მა ა, თუმ ცა უგუ ნუ რე ბის წა ხა ლი სე ბა, 
ანუ Filmprintის ფურ ც ლე ბის ცუ დად 
და წე რი ლი ტექ ს ტე ბის თ ვის დათ მო ბა, 
ჩე მი აზ რით, პროგ რე სის ხელ შეშ
ლა ა. თუმ ცა, ჰო ნო რა რის სის ტე მის 
არარ სე ბო ბის შემ თხ ვე ვა ში, ალ ბათ, 
რთუ ლია ავ ტო რე ბის თ ვის მი ნი მა ლუ რი 
პრო ფე სი უ ლი კრი ტე რი უ მე ბის დაც ვის 
მოთხოვ ნის წა ყე ნე ბა. დამ წყე ბი კრი ტი
კო სის თ ვის ძალ ზედ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია 
კარ გი ქარ თუ ლი თა და მახ ვილ გო ნი ე
რე ბით შექ მ ნი ლი სტა ტი ე ბის გაც ნო ბა. 
ფაქ ტი ა, რომ ჟურ ნა ლი, თით ქ მის ოთხი 

ზე და პი რუ ლო ბის შე დე გე ბი 
(კრიტიკული წე რი ლი)   
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წე ლი ა, არ სე ბობს მაგ რამ ახალ გაზ რ
და კი ნოკ რი ტი კოს თა თა ო ბა არ გვყავს. 
1970იანი წლე ბის მი წუ რულს სა ქარ თ
ვე ლო ში ალ მა ნა ხი „კინო“ გა მო დი ო
და, რო მე ლიც ნომ რი დან ნომ რამ დე 
გარ ვ კე ულ მი ზანს ისა ხავ და. სულ 
მცი რე, უნი კა ლუ რი ლი ტე რა ტუ რი სა 
და რე ცენ ზი ე ბის თარ გ მ ნას. ამ გ ვარ მა 
მიდ გო მამ შე დე გად კი ნო ალ მა ნა ხის 
ეპო ქა და პრო ფე სი ო ნალ თა თა ო ბა 
მოგ ვი ტა ნა. Filmprint კი, „დემოკრატიის“ 
გა მო ი სო ბით, ხან წინ მიფ რი ნავს და 
ხან მარ ჯ ვ ნივ.
Filmprintის მე ო რე პრობ ლე მა მის 
არა თან მიმ დევ რუ ლო ბა ში მდგო მა რე
ობს. ნე ბის მი ერ საქ მი ა ნო ბას მი ზა ნი 
უნ და ჰქონ დეს. მიზ ნის აღ ს რუ ლე ბას 
კი ერ თი ა ნი ხედ ვა, გე მოვ ნე ბა და 
კონ ტენ ტი სჭირ დე ბა. Filmprint, თუ კი 
მას გან ზო გა დე ბულ კონ ტექ ს ტ ში გან
ვი ხი ლავთ, ის ტო რი ის თ ვი საც გა მო უ
სა დე გა რი აღ მოჩ ნ დე ბა. მო მა ვალ ში 
მკვლე ვა რი, რო მე ლიც ჩვე ნი პე რი ო
დის კი ნოს ღრმად შეს წავ ლას გა დაწყ
ვეტს, გარ და მშრა ლი ინ ფორ მა ცი ი სა, 

ჟურ ნა ლის მეშ ვე ო ბით ვერ აღად გენს 
ეპო ქის სრულ სუ რათს. უფ რო მე ტიც, 
გა მო ცე მის თი თო ე უ ლი ნო მე რი იმ დე
ნად არა თა ნა ბა რი ხა რის ხის სტა ტი ე
ბის გა ნაა შედ გე ნი ლი, რომ რო გორც 
წე სი, Filmprintის გა მა ერ თი ა ნე ბე ლი 
გე ნე რა ლუ რი იდე უ რი ხა ზი გვერ დებს 
შო რის იკარ გე ბა და უკ ვა ლოდ ქრე ბა, 
ყო ველ გ ვა რი რე ზო ნან სის, უკუ გე ბის, 
რე ა გი რე ბის გა რე შე. დრო და გა რე
მო კი ჩვენ გან აღ ბეჭ დ ვას, ანა ლიზს, 
კრი ტი კას, დის კუ სი ა სა და თე ო რი ებს 
მო ითხოვს.
ბო ლოს კი ყუ რადღე ბის გა მახ ვი
ლე ბა კი დევ ერთ და, ჩე მი აზ რით, 
ზე მოხ სე ნე ბულ პრობ ლე მებ ზე მე ტად 
მნიშ ვ ნე ლო ვან გა რე მო ე ბა ზე მსურს 
– ფსევ დო ე ლი ტიზ მ ზე. Filmprintის 
პრე ზენ ტა ცი ებს, ძი რი თა დად, ერ თი და 
იგი ვე ადა მი ა ნე ბი ეს წ რე ბი ან. მარ თა
ლი ა, ჟურ ნა ლი უფა სოდ ვრცელ დე ბა, 
მაგ რამ ისიც მხო ლოდ ერთ, ელი ტურ 
კა ფე ში. სა დაც, მარ თა ლი ა, გემ რი ე ლი 
ნამ ცხ ვ რე ბი იყი დე ბა, თუმ ცა იმ დე ნად 
მა ღალ ფა სად, რომ მის ზღურ ბ ლ ზე ვე 

გრძნობ შეძ ლე ბუ ლი ნე ო ინ ტე ლექ ტუ ა
ლე ბის სპე ცი ფი კურ სუნ სა და და მა ხა სი
ა თე ბელ სო ცი ა ლურ შეზღუ დუ ლო ბას. 
რა ტომ ეს კა ფე და არა მა გა ლი თად 
ბა ზა რი, მეტ რო, უნი ვერ სი ტე ტე ბი ან 
თუნ დაც „მაკდონალდსი“? დავ ტო
ვოთ ეს კითხ ვა ღი ად. თუმ ცა მა ინც 
სა ინ ტე რე სო ა, რა ტომ უყ ვართ სა ქარ
თ ვე ლო ში პა ტარ  პა ტა რა სო ცი ა ლუ რი 
დაჯ გუ ფე ბე ბი და დი დი არ ქი ტექ ტუ რუ
ლი კონ ს ტ რუქ ცი ე ბი? მი ზე ზად მა ინც 
ნეკ რო ფი ლი ის კენ მიდ რე კი ლე ბას 
და ვა სა ხე ლებ დი, რომ ლის ალ ტერ ნა
ტი ვაც სი ცოცხ ლეა – წრის გა რეთ არ სე
ბუ ლი სი ცოცხ ლე – და არა და ხუ თულ, 
ერ თ გ ვა რო ვან და ინერ ტულ მდგო
მა რე ო ბა ში ყოფ ნა. იმე დი ა, დად გე ბა 
დრო, Filmprintიც გა არ ღ ვევს ამ წრეს, 
თუმ ცა, ეს მხო ლოდ ერ თი წი ნა პი რო
ბით მო ხერ ხ დე ბა – ზე და პი რუ ლო ბის 
უარ ყო ფით. 

>> გ ი  ო რ  გ ი  რ ა ზ  მ ა  ძ ე 
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თა ნა მედ რო ვე მსოფ ლი ო ში სწავ ლე
ბის მე თო დე ბი უფ რო მრა ვალ ფე რო
ვა ნი ხდე ბა. ვერ ტი კა ლუ რი სის ტე მა, 
სა დაც კლა სი კუ რი გა გე ბით ერ თი იესო 
თორ მეტ მო ცი ქულს ას წავ ლის, რა თქმა 
უნ და, ცო ტა კა რი კა ტუ რუ ლად გა მო ი
ყუ რე ბა. ალ ბათ, უფ რო პროგ რე სუ ლია 
ძველ ბერ ძ ნუ ლი მე თო დი, რო ცა სოკ
რა ტე სა დის კუ სიო პა ექ რო ბა ში იწ ვევ და 
იონ სა და მე ნონს, თუმ ცა აქ და მა ეჭ ვე ბე
ლი ისა ა, რომ რა ტომ ღაც გა მარ ჯ ვე ბუ
ლი ყო ველ თ ვის სოკ რა ტე გა მო დი ო და. 
უცო დინ რე ბის შეკ რე ბამ სი მარ თ ლის 
და სად გე ნად შე იძ ლე ბა მი იყ ვა ნოს 
ადა მი ა ნე ბი მიზ ნამ დე, თუ კი ისი ნიც 
სოკ რა ტეს მსგავ სად აღი ა რე ბენ, – „ვიცი, 
რომ არა ფე რი ვი ცი“ და და იწყე ბენ 
ძი ე ბას. „კამათში იბა დე ბა ჭეშ მა რი ტე ბა“ 
კი ალ ბათ ყვე ლა ზე უნი ვერ სა ლუ რია იმ 
ფორ მუ ლე ბი დან, რაც ცი ვი ლი ზა ცი ას 
მო უ გო ნი ა. ჩემ ში უფ რო დიდ ირო ნი
ას იწ ვევს იმ ანარ ქის ტე ბის პრო ტეს ტი 
უნი ვერ სი ტე ტე ბი სად მი, რომ ლე ბიც ცდი
ლო ბენ, რო გორ ღაც უკე თე სი გა ხა დონ 
„ცოდნის ტაძ რე ბი.“ ანარ ქის ტე ბი, რომ
ლე ბიც ითხო ვენ, რომ უკე თე სად (ან 
უკე თეს პი რო ბებ ში) ას წავ ლოს ვი ღა ცამ 
„ავტორიტეტმა“ ვერ ტი კა ლუ რი სწავ ლე
ბის სის ტე მის ქვეშ. 

ჯგუ ფი, რომ ლის შე სა ხე ბაც მინ და 
მო გიყ ვეთ, ჩემ თ ვის პი რა დად კარ გად 
ცნო ბი ლი ა, რად გან თა ვად ვარ მი სი 
წევ რი. ნაც ნო ბე ბის შეკ რე ბე ბი, სა დაც 
ამ კონ კ რე ტულ სა ა თებ ში შეხ ვედ რის 
მი ზე ზი არც სას მე ლი და არც მო სა წე
ვია, სო სო ბლი ა ძის ინი ცი ატ ვით, მის სა
ვე სახ ლ ში და იწყო. აქ არც მხო ლოდ 
კი ნოპ რო ფე სი ო ნა ლე ბი და დი ან, და 
არც მხო ლოდ კი ნო ზე სა უბ რო ბენ. ერ
თ ერთ შეკ რე ბა ზე უკ ვე „ფილმპრინტის“ 
სტა ტუ სით მი ვე დი და ვეც დე ბი, ჩა გა ხე
დოთ ამ ჯგუ ფის შექ მ ნის მიზ ნებ სა და 
ში და სამ ზა რე უ ლო ში.
სა ი დუმ ლო ფე ის ბუქ ჯგუ ფი თა ვი დან 
სწო რედ რე ჟი სორ სო სო ბლი ა ძის 
მე გობ რებს აერ თი ა ნებ და, შემ დეგ 
შე მო ე მატ ნენ მე გობ რე ბის ნაც ნო ბე ბი 
და საქ მე იქამ დეც მი ვი და, რომ ახა ლი 
წევ რე ბის მი ღე ბა დრო ე ბით შე ჩერ და. 
ერთ შეხ ვედ რა ზე ფი ზი კუ რად შე უძ ლე
ბე ლია ოც და ათ მა ადა მი ან მა ისა უბ როს 
და აზ რის საკ მა რი სად გა მოთ ქ მის 
სა შუ ა ლე ბა მი ე ცეს ყვე ლას. შეხ ვედ რის 
ორ გა ნი ზე ბა ყვე ლა წევრს შე უძ ლია წი
ნას წარ და ა ნონ სე ბულ დღეს და შე თან
ხ მე ბუ ლი თე მის მი ხედ ვით... ამ დრო
ის თ ვის ჩა ტა რე ბუ ლია ოცი შეხ ვედ რა, 
რაც უკ ვე გვაძ ლევს იმის სა ფუძ ველს, 

ვი ფიქ როთ, რომ ჯგუფს არ სე ბო ბის 
მყა რი სა ფუძ ვე ლი აქვს. შეხ ვედ რა ზე 
მი სუ ლი ცხა რე კა მათს შე ვეს წა რი – 
კი ნომ ცოდ ნე ე ბი რე ჟი სო რებს უწუ ნებ
დ ნენ გა ნათ ლე ბას და პი რი ქით. რომ 
არ არ სე ბობს კი ნოკ რი ტი კის პრო ცე სი 
სა ქარ თ ვე ლო ში და რომ თა ვის თა ვად 
არა ფე რია სა წე რი, სა დაც არა ფე რი 
იქ მ ნე ბა. რომ უფ რო სი თა ო ბის კრი ტი
კო სე ბი ახალ გაზ რ და რე ჟი სო რებს არ 
აქ ცე ვენ ყუ რადღე ბას და ამა ზე ზოგს 
სე რი ო ზუ ლად გუ ლიც სწყდე ბა თურ მე. 
შემ დეგ ეს უკ ვ და ვი თე მა დავ ხუ რეთ და 
პირ ველ რიგ ში ვი კითხე, თუ რა არის 
მათ თ ვის ეს ჯგუ ფი და შეკ რე ბე ბი.

ვა ხო ჯა ჯა ნი ძე: „ჩვენი მი ზა ნი ა, იმ 
სივ რ ცე ში, რო მე ლიც არ სე ბობს, მო
ვახ დი ნოთ კო მუ ნი კა ცია ადა მი ა ნე ბის 
სხვა დას ხ ვა სფე რო დან, შედ გეს პრო
ფე სი ო ნა ლუ რი ურ თი ერ თო ბე ბი. ვფიქ
რობ, რომ ეს ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა. 
მა გა ლი თად ,მე გარ კ ვე უ ლი გა მოც
დი ლე ბა მი ვი ღე თე ატ რა ლურ უნი ვერ
სი ტეტ ში, მაგ რამ სულ მქონ და რა ღაც 
კავ ში რე ბის, კო მუ ნი კა ცი ე ბის დე ფი ცი
ტი და ვფიქ რობ, ამ მხრივ ეს სივ რ ცე 
იძ ლე ვა ამის სა შუ ა ლე ბას. ასე ვე, მე 
პი რა დად ვსწავ ლობ ძა ლი ან მნიშ ვ ნე
ლო ვან რა მეს: ვსწავ ლობ შე კითხ ვის 

ად გი ლი, სა დაც 
ერ თ მა ნეთს ას წავ ლი ან
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დას მას, შე კითხ ვე ბის დას მას სა კუ თარ 
თავ თან და სხვებ თან და ეს სირ ცე არის 
ად გი ლი, სა დაც ამ შე კითხ ვე ბის დას
მის აუცი ლებ ლო ბა არის გა აზ რე ბუ ლი 
ჯან სა ღად, და ადა მი ა ნე ბი მზად არი ან, 
სა ინ ტე რე სო კითხ ვე ბის და სას მე ლად. 
ჩე მი აზ რით, თუ ავი ღებთ აკა დე მი ურ 
სივ რ ცეს, მა გალ თად უნი ვერ სი ტეტს, ის 
აწე სებს სწავ ლე ბის რა ღაც ჩარ ჩო ებს, 
რო მელ შიც უნ და მო ექ ცეს სტუ დენ ტი. 
ამ სივ რ ცე ში ჩვენ თ ვი თონ ვად გენთ 
იმას, რა გვინ და მი ვი ღოთ ერ თ მა ნე
თის გან, რა კონ კ რე ტუ ლი სა გა ნი და 
მოვ ლე ნა გვა ინ ტე რე სებს. გარ და ამი
სა, ზოგ ჯერ ჯგუ ფის წევ რე ბი მოს ვ ლას 
ვერ ახერ ხე ბენ მაგ რამ სო ცი ა ლუ რი 
ქსე ლის ჯგუფ ში აზი ა რე ბენ მა სა ლებს, 
ლი ტე რა ტუ რას, რაც სხვა წევ რე ბის თ
ვის სა ინ ტე რე სო იქ ნე ბა და ასე ვე პირ
და პირ კავ შირ შია კი ნოს თან“.

სო სო ბლი ა ძე: „ყველას გვაკ ლ და 
სივ რ ცე, სა დაც ერ თ მა ნეთს გა ვუ ზი
ა რებ დით ცოდ ნას, გა მოც დი ლე ბას. 
თა ვი დან იყო გეგ მა, რომ რამ დე ნი მე 
ადა მი ანს გვინ დო და, გაგ ვ კე თე ბი ნა 
ად გი ლი, სა დაც შე ვიკ რი ბე ბო დით და 

ერ თ მა ნეთს და ვეხ მა რე ბო დით. ზუს ტად 
ეს იყო იდე ა: „მოდი, ერ თ მა ნეთს და
ვეხ მა როთ“; გან ვი ხი ლოთ ერ თ მა ნე თის 
სცე ნა რე ბი, დავ წე როთ სცე ნა რე ბი. 
მე რე ცო ტა შე იც ვა ლა ჯგუფ მა სა ხე და 
უფ რო მას შ ტა ბუ რი გახ და. და ვიწყეთ 
ფილ მე ბის ჩვე ნე ბა, გან ხილ ვა. ზუს ტად 
ეს არის ჯგუ ფის და დე ბი თი მხა რე, რომ 
მას არ აქვს კონ კ რე ტუ ლი მი მარ თუ ლე
ბა. არის დე მოკ რა ტი უ ლი სივ რ ცე, სა
დაც ყვე ლას შე უძ ლია მოს ვ ლა, გა მოც
დი ლე ბის შე ძე ნა და გა ზი ა რე ბა. გვაქვს 
კი ნოკ ლუ ბი, ვსა უბ რობთ იმ პრობ ლე
მებ ზე და მი ზე ზებ ზე, რაც დღეს აქვს 
ქარ თულ კი ნოს, გან ვი ხი ლავთ ერ თ
მა ნე თის ნა მუ შევ რებს. კარ გია ის, რომ 
ვიზ რ დე ბით. დღეს კი დევ ორი ადა მი ა
ნი მოგ ვე მა ტა, ანუ მეტ და მეტ ადა მი ანს 
აინ ტე რე სებს ასე თი სივ რ ცე. უბ რა ლოდ 
ეს არ უნ და იყოს ერ თა დერ თი ად გი ლი 
და კარ გი იქ ნე ბა თუ სხვა ჯგუ ფებს, სხვა 
ადა მი ა ნებს მივ ცემთ მო ტი ვა ცი ას, თა
ვა დაც შექ მ ნან ამ გა მოც დი ლე ბით. მე 
ვფიქ რობ, ასე თი შეხ ვედ რე ბი სწო რედ 
ერ თი სა მუ შაო მა გი დის გარ შე მო უნ და 
ტარ დე ბო დეს. ახ ლა უკ ვე ვე ღარ ვე ტე

ვით. ამი ტომ, რაც უფ რო ბევ რი ასე თი 
მა გი და იარ სე ბებს, სხვა დას ხ ვა ად გილ
ზე მით უკე თე სი იქ ნე ბა“.

გი ორ გი ხუ ფე ნი ა: „როგორც კი გა ვი
გე, მო ვე დი. ზო გა დად, რაც მა ინ ტე რე
სებ და არის ის, რომ რა გვინ და, რას ვა
კე თებთ, რას ვემ სა ხუ რე ბით. აქ რა საც 
ვხე დავ და რაც ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა
ნია ისა ა, რომ არ იკარ გე ბა ინ დი ვი დის 
ხმა. ამ ხმას არ ფა რავს კო ლექ ტი ვი. 
სა ერ თო კრე დო არ ჩა მოგ ვი ყა ლი
ბე ბი ა. სივ რ ცე გვაძ ლევს იმის სა შუ ა
ლე ბას, რომ თი თო ე ულ მა გა მოთ ქ ვას 
სა კუ თა რი აზ რი. ნე ბის მი ე რი აქ მყო ფი 
ახ დენს თა ვის თა ვის რე ა ლი ზე ბას. აქ 
არ ხდე ბა ჯგუ ფის წარ მო ჩე ნა, აქ ხდე ბა 
ინ დი ვი დის რე ა ლი ზე ბა. ნე ბის მი ე რის 
აზ რი აქ ფა სობს“. 

თეკ ლა მა ჭა ვა რი ა ნი: „რა თქმა უნ და, 
რო გორც კი ჯგუ ფის არ სე ბო ბის შე სა ხებ 
გა ვი გე, მო ვე დი, უბ რა ლოდ მქონ და 
გარ კ ვე უ ლი შე ბო ჭი ლო ბა, რად გან 
ვფიქ რობ დი, რომ ამ სფე რო ში კომ პე
ტენ ტუ რი არ ვი ყა ვი და ვერ და ვა ფიქ სი
რებ დი ჩემს აზრს. რო გორც კი ვიგ რ ძე
ნი, რომ აქ ყვე ლა ინ დი ვიდს შე უძ ლია 
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სა კუ თა რი აზ რის და ფიქ სი რე ბა, და ეს 
აზ რი არ იკარ გე ბა, გა ვიხ სე ნი, და უფ რო 
თავ და ჯე რე ბუ ლი გავ ხ დი. ყვე ლა ზე 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი არის ის, რომ ყო ვე
ლი შეხ ვედ რის შემ დეგ  სახ ლ ში ახა ლი 
ცოდ ნით მივ დი ვარ. ძა ლი ან მინ და, 
რომ ეს ყვე ლას ჰქონ დეს სა ქარ თ ვე ლო
ში, თუნ დაც სხვა დას ხ ვა რე გი ონ ში“. 

ილია ფარ სა და ნიშ ვი ლი: „ჩვენ მხო
ლოდ კი ნო ზე არ ვსა უბ რობთ, ჩვენ 
ვსა უბ რობთ სა ზო გა დო ე ბა ზე, პრობ ლე
მებ ზე, კულ ტუ რა ზე და ზო გა დად მი მო
ვი ხი ლავთ ჩვე ნი ყო ფი სა და შე მოქ მე
დე ბის მი მარ თუ ლე ბებს. უბ რა ლოდ, 
კი ნომ გაგ ვა ერ თი ა ნა.“ 

F.P. რა ფორ მით მუ შა ობთ? რას გეგ
მავთ მო მავ ლის თ ვის ? რა ღო ნის ძი ე
ბე ბი გსურთ, რომ აქ ჩა ტარ დეს? 

ლუ კა ბე რა ძე: „გვაქვს რამ დე ნი მე 
კონ კ რე ტუ ლი მი მარ თუ ლე ბა. პირ ვე
ლი, ეს არის, რომ ჯგუ ფის თი თო ე ულ მა 
წევ რ მა წარ მო ად გი ნოს კონ კ რე ტუ ლი 
ავ ტო რი და გა აც ნოს ის ჯგუ ფის და
ნარ ჩენ წევ რებს. მე ო რე: მო ვიწ ვი ოთ 

ადა მი ა ნე ბი, შე მოქ მე დე ბი, ავ ტო რე ბი, 
ვი საც აქვს გარ კ ვე უ ლი გა მოც დი ლე ბა, 
რომ ეს გა მოც დი ლე ბა გაგ ვი ზი ა რონ. 
მე სა მე მი მარ თუ ლე ბა ემ სა ხუ რე ბა 
სა კუ თა რი სცე ნა რე ბის, ნა მუ შევ რე ბის 
გაც ნო ბას და შე ფა სე ბას ჯგუ ფის წევ
რებ ში. ვი სურ ვებ დით დრა მა ტურ გე ბის 
მოწ ვე ვას ჯგუფ ში, რომ ლე ბიც გა ნი ხი
ლა ვენ ჩვენს ნა მუ შევ რებს, მოგ ვ ცე მენ 
შე ნიშ ვ ნებს. ანუ ადა მი ა ნე ბი, რომ ლებ
საც თუნ დაც ერ თ ჯე რა დად მო ვიწ ვევთ. 
ეს არის დე მოკ რა ტი უ ლი სივ რ ცე, 
სა დაც ნე ბის მი ე რი სქე სის, ასა კის ადა
მი ანს შე უძ ლია მოს ვ ლა“. 

ვა ხო ჯა ჯა ნი ძე: „ჩემ მი ერ ორ გა ნი
ზე ბულ შეხ ვედ რებ ზე სა უ ბა რი იყო 
დო კუ მენ ტურ კი ნო ზე, რად გან მე 
ვთვლი, რომ ქარ თულ კი ნო სივ რ ცე ში 
არ არ სე ბობს სკო ლა დო კუ მენ ტუ რი 
კი ნოს გან ხ რით. ამი ტომ გა დავ წყ ვი ტე 
ამე ღო პო ლო ნუ რი დო კუ მენ ტუ რი კი ნო 
და გა მეც ნო ის ჯგუ ფის წევ რე ბის თ ვის. 
გა მომ დი ნა რე იქი დან, რომ რა ღაც ეტა
პი მე მათ თან მუ შა ო ბა მო მი წი ა, ხელ ში 
ჩა მი ვარ და პო ლო ნუ რი დო კუ მენ ტუ რი 
კი ნოს ძა ლი ან დი დი არ ქი ვი, რო გორც, 

ისე ფილ მე ბი და პე რი ო დუ ლად ჩვენს 
შეხ ვედ რებ ში მე ვმსჯე ლობ ამ სკო ლა
ზე, მათ მიდ გო მა ზე დო კუ მენ ტუ რი კი
ნოს მი მართ; ვაჩ ვე ნებ ნა მუ შევ რებს და 
ჯგუ ფის წევ რებ თან ერ თად ვცდი ლობ 
ამა თუ იმ ავ ტორ ზე და მის თვალ საზ
რის ზე გავ მახ ვი ლო ყუ რადღე ბა, რაც 
ვფიქ რობ, ყვე ლას თ ვის სა ინ ტე რე სო ა, 
რად გან რო გორც შე ვატყ ვე, აქ მყო ფი 
ჩე მი მე გობ რე ბის თ ვის ეს ძა ლი ან პრო
დუქ ტი უ ლი ა“. 

თეკ ლა მა ჭა ვა რი ა ნი: „ყველაფერს 
ვგეგ მავთ; ბიბ ლი ო თე კაც გვინ და ჩვე ნი 
გვქონ დეს, პრო ექ ცია და ფილ მის ჩვე
ნე ბა, სა მეც ნი ე რო კვლე ვე ბის გაც ნო
ბა ერ თ მა ნე თის თ ვის, ერ თ მა ნე თის 
ნა მუ შევ რე ბის და ტექ ს ტე ბის კრი ტი კა; 
შე იძ ლე ბა აქ პა ტა რა სტუ დი აც გან ვი
თარ დეს და რა ღაც კო ლექ ტი უ რი ნა
წარ მო ე ბიც შევ ქ მ ნათ – ყვე ლა ზე მე ტად 
ამის სურ ვი ლი მაქვს“.

>>  მ ა  რ ი  ა მ  ჯ ა ჭ  ვ ა  ძ ე 

თ ო რ  ნ ი  კ ე  ა დ ა  მ ა შ  ვ ი  ლ ი
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ნარ ცისს მი ზე ზებს რა გა მო უ ლევს, 
რომ თვით ტ კ ბო ბა ში ჩა ეფ ლოს და სხვა 
არა ფერ ზე იფიქ როს. ყვე ლა ეპო ქა ში 
სურ და ადა მი ანს, აეგო ბა ბი ლო ნის 
გო დო ლი, სა დაც ყვე ლა ერ თ ნა ი რად 
იფიქ რებ და, ერთ სახ ლ ში იცხოვ რებ
და და ერ თი იდე ა ლი ეყო ლე ბო და 
– ღმერ თი ან კერ პი. ხში რად ადა მი ა ნი 
ხე ლოვ ნე ბას იმი ტომ ქმნი და, რომ სა
კუ თა რი თა ვი უკ ვ და ვე ყო, მი სი სა ხე ლი 
მა რა დი სო ბას დარ ჩე ნო და. ამის თ ვის 
ზო გი პი რა მი დებს აშე ნებ და და ზო გი 
სხვის აშე ნე ბულს ანად გუ რებ და. ყვე ლა 
ეპო ქას და ად გილს ჰქონ და დო მი ნან
ტი ხე ლოვ ნე ბის დარ გი – ხან მხატ ვ რო
ბა იყო ეს, ხან არ ქი ტექ ტუ რა, ხან პო
ე ზი ა, ოპე რა, თე ატ რი, ფო ტოგ რა ფი ა. 
მოკ ლედ, ყვე ლა ფე რი ეს რო მე ლი ღაც 
ად გილს, ქვე ყა ნას მი ე კუთ ვ ნე ბო და, 
იქა უ რი ადა მი ა ნე ბი ნა ხუ ლობ დ ნენ და 
მი სი ლო კა ლუ რი სიძ ლი ე რი სა და დი
დე ბის სიმ ბო ლოდ იქ ცე ო და. 

XX სა უ კუ ნის და საწყის ში, რათქმაუნ
და, კი ნომ ყვე ლა ზე მე ტად მო ა ხერ ხა 
გა სუ ლი ყო ქვეყ ნის ფარ გ ლებს გა რეთ 
და მო ე გო უცხო ქვეყ ნის მა ყუ რებ ლის 

გუ ლი. ან თე ბუ ლი ყო ჯერ ყვე ლა ქვეყ
ნის დარ ბაზ ში და მე რე ყვე ლა სახ ლ ში 
ცის ფერ ეკ რა ნებ ზე. ფაქ ტობ რი ვად, 
ადა მი ა ნებს ოჯა ხის წევ რი ვით და 
ზოგ ჯერ სა კუ თარ თავ ზე მე ტად შე უყ
ვარ დათ რე ჟი სო რე ბი, მსა ხი ო ბე ბი, 
მომ ღერ ლე ბი. ეს აღარ იყო ლე გენ დე
ბი უცხო ქვეყ ნის მწერ ლებ ზე, მე ფე ებ სა 
და მოგ ზა უ რებ ზე. ეს იყო ფაქ ტე ბით 
სავ სე სა ნა ხა ო ბა, ხში რად მხატ ვ რუ
ლი, მაგ რამ მა ინც ადა მი ა ნე ბის თ ვის 
ხი ლუ ლი და ხელ შე სა ხე ბი მი თე ბი და 
გმი რე ბი. ზო გი სა კუ თარ არა რე ა ლი
ზე ბულ ოც ნე ბებს მი ა წერს საყ ვა რე ლი 
პერსონაჟის ქმე დე ბებს, გა რეგ ნო ბას, 
თავ გა და სა ვალს და ამით იმ შ ვი დებს 
თავს. არ ტის ტი გახ და თა ნა მედ რო ვე 
მსოფ ლი ოს იდე ა ლი. მა თ, სო ცი ა
ლის ტურ ქვეყ ნებ შიც კი, გან სა კუთ რე
ბუ ლი პრი ვი ლე გი ე ბი და ფი ნან სუ რი 
მდგო მა რე ო ბა მი ი ღეს. მო ის ხეს 
მდიდ რუ ლი ქურ ქე ბი და გახ დ ნენ უფ
რო „პოპულარული ღმერ თე ბი, ვიდ რე 
იესო ქრის ტე ა“. მე რე მა თაც გა მო
უჩ დ ნენ გა მა ნად გუ რებ ლე ბი, რა თა 
სა კუ თა რი სა ხე ლი უკ ვ დავ ეყოთ. ასე ა, 
ნე ბის მი ერ ბა ბი ლო ნის გო დოლ ში, 

სადღაც ერთ კუნ ჭულ ში მა ინც მზად დე
ბა „შეთქმულება“ შე ნო ბის აოხ რე ბის 
შე სა ხებ. ნე ბის მი ერ სი ცოცხ ლით სავ სე 
ქა ლაქ ში ვი ღაც გი ჟი ნოე თა ვის კი დო
ბანს აშე ნებს, რად გან სჯე რა, – მა ლე 
წარ ღ ვ ნა და იწყე ბა. 

ხან და ხან ზედ მე ტად არა ა დეკვა
ტუ რად მეჩ ვე ნე ბა ის მი სი ა, რა საც თა ნა
მედ რო ვე კი ნოს ანი ჭე ბენ კი ნო მოღ
ვა წე ე ბი და არა მარ ტო ისი ნი. ხალ ხის 
ნა წილს ისევ სჯე რა, რომ კი ნო ში 
გა და ღე ბა ეს საქ ვეყ ნოდ ცნო ბი ლო ბას 
ნიშ ნავს, რომ საქ ვეყ ნოდ ცნო ბი ლო
ბა რა ი მეს ნიშ ნავს. თით ქოს, ეს სხვა 
მე თო დე ბით ვერ მი იღ წე ვა ინ ტერ ნე ტის 
ეპო ქა ში. ნარ ცი სე ბი მი ე კედ ლ ნენ კი
ნოს, რო გორც დი დე ბი სა და მა რა დი
უ ლო ბის მო სა პო ვებ ლად უნი ვერ სა
ლურ სა შუ ა ლე ბა სა და „ბაბილონის 
გო დოლს“. 

სწო რედ ასე თი ამ ბი ცი ე ბი აქვს 
„ბერდმენის“ მთა ვარ პერ სო ნაჟს, 
რო მელ საც უნ და ისე თი რო ლი შე
ას რუ ლოს სპექ ტაკ ლ ში, რო მე ლიც 
„ნამდვილი“ რო ლი იქ ნე ბა და ყვე ლა 

კი ნო ვერ ტი კა ლის რღვე ვა 
თა ნა მედ რო ვე კულ ტუ რა ში
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კრი ტი კო სი აღი ა რებს მის ხა რისხს. 
თით ქოს კრი ტი კოს საც სჯე რა, რომ მი
სი და დე ბი თი შე ფა სე ბის გა რე შე, ცა ზე 
ჩი ტი ვერ გა ი ჭა ჭა ნებს და მი წა ზე ჭი ან ჭ
ვე ლა; რომ ამის გა რე შე შე უძ ლე ბე ლი 
იქ ნე ბა ადა მი ან მა სა კუ თა რი ნარ ცი სუ
ლი მოთხოვ ნი ლე ბე ბი და იკ მა ყო ფი
ლოს და ეგოს მო უ ღი ტი ნოს. სწო რედ 
ეს ის ტე რი უ ლი თავ და ჯე რე ბუ ლო ბა 
ქმნის „ბერდმენში“ სა ში ნე ლი ჩა ხუ თუ
ლო ბი სა და კლა უს ტ რო ფო ბი უ ლო ბის 
გან ც დას. რე ჟი სორ ინი ა რი ტუს მი ზა ნი 
არა ერ თი არ ტის ტის შე მოქ მე დე ბი თი 
კრი ზი სის ასახ ვა ან ჰო ლი ვუ დუ რი იაფ
ფა სი ა ნი კო მიქ სე ბის შარ ჟი, არა მედ 
მთლი ა ნად კონ სერ ვა ტი უ ლი ხე ლოვ ნე
ბის (მათ შო რის კი ნოს) ჩა კე ტი ლო ბის 
ჩვე ნე ბა ა. მა თი თავ და ჯე რე ბუ ლო ბის, 
რომ ისი ნი მსოფ ლიო კულ ტუ რა ში 
ამინდს დღე საც ძვე ლე ბუ რად ქმნი ან...

ხე ლო ვა ნი ხში რად იმ ჯი უტ ბავშვს 
ემ ს გავ სე ბა, რო მელ საც არ უნ და 
აღი ა როს, რომ მხო ლოდ ის და მი სი 
სურ ვი ლე ბი არ არის ამ ქვე ყა ნა ზე. 
მა შინ, რო დე საც მთა ვა რი პერ სო ნა ჟის 
შვი ლი ემა უოტ სო ნის გმი რი ცდი ლობს, 
მა მას აუხ ს ნას, რომ და ბოღ მი ლი, 
ნარ ცი სი არ ტის ტი ა, რომ ეგოს დაკ
მა ყო ფი ლე ბის სხვა სა შუ ა ლე ბე ბიც 
არ სე ბობს, მა გა ლი თად „ფეისბუქი“ და 
„ლაიქი“, ის მა ინც „გენიალურ როლ
სა“ და ტაშ ზე ფიქ რობს. „შენ ფე ის ბუ
ქიც კი არ გაქვს“, – დას ცი ნის შვი ლი. 
„ბერდმენი“კი ცდი ლობს ცხოვ რე ბას, 
შვილს თა ვი აარი დოს და შექ მ ნას ხე
ლოვ ნე ბა, მო ა ხერ ხოს ცხოვ რე ბის გან 
თა ვის დაღ წე ვა და „ფრენა“. რა თ ქ მა  
უნ და, აქ ასო ცი ა ცი ე ბი ჩნდე ბა ფე ლი
ნის „რვანახევართან“ და მხატ ვ რის 
(ზოგადად ადა მი ა ნის) უფ ლე ბას თან, 
სძულ დეს ყვე ლა და ყვე ლა ფე რი და 
ცო ტა ხნით მარ ტო დარ ჩე ნა უნ დო დეს. 
შე იძ ლე ბა ეს უკ ვე ათას გან ნა ნა ხი და 
მო სა ბეზ რე ბე ლად გა და ღე ჭი ლი თე მე

ბი ა, მაგ რამ ინი ა რი ტუს მე სი ჯე ბი მა ინც 
უფ რო ტრა დი ცი უ ლი ხე ლოვ ნე ბის 
კა რი კა ტუ რამ დე დაყ ვა ნად მეჩ ვე ნე ბა. 
ხე ლოვ ნე ბა, რო მე ლიც ქედ მაღ ლუ რად 
არ აღი ა რებს, რომ არ სე ბობს რე ა ლუ
რი სივ რ ცე, რე ა ლუ რი ცხოვ რე ბა და 
რომ თა ვად გა და ღე ბის / ს პეკ ტაკ ლის 
დად გ მის პე რი პე ტი ე ბი უფ რო სა ინ ტე
რე სო ა... ის შემ თხ ვე ვი თო ბა, თუ რო
გორ მი აღ წევს სცე ნამ დე „ბერდმენი“, 
შეიძლება მე ტად ამა ღელ ვე ბე ლი იყოს 
და მა ყუ რებ ლის გა ნაც მე ტი გა მოხ მა
უ რე ბა გა მო იწ ვი ოს (უფრო მე ტი ნახ ვა 
და აგ რო ვოს ინ ტერ ნეტ ში), ვიდ რე იმან, 
რა საც შემ დეგ სცე ნა ზე სჩა დის.

ბერ დ მე ნი „ანტიკინოა“, რად გან ის 
„მთავარი გმი რის“ დეს ტ რუქ ცი ას ახ დენს 
და მი სი პრობ ლე მე ბიც უმ ნიშ ვ ნე ლო, 
ღი მი ლის მომ გ ვ რე ლი ა. მთა ვა რი გმი რი 
ფილ მ ში აშ კა რად კა მე რა ა, რო მე ლიც 
თა ვად ირ ჩევს, ვის გაყ ვეს და რამ დე ნი 
ხნით, რო მელ პერ სო ნაჟ ზე/ მოვ ლე ნა
ზე ვკონ ცენ ტ რირ დეთ. ერ თი პე რი ო დი 
ცელ ქი და ონა ვა რი კა მე რა სა ერ თოდ 
მარ ტო რჩე ბა და მა ყუ რე ბე ლიც და ძა ბუ
ლი ელო დე ბა სი ცა რი ე ლე ში და ახ ლო ე
ბით ნა ხე ვა რი წუ თი, ვინ იქ ნე ბა კა მე რის 
მო რი გი მსხვერ პ ლი. აქ მთა ვა რი გმი რი 
თა ვი სი „მნიშვნელოვანი პრობ ლე მე
ბით“ ნამ დ ვი ლად მოხ ს ნი ლია დღის 
წეს რი გი დან და ფილ მ ში სრუ ლი გა ჰო
რი ზონ ტა ლუ რე ბა ხდე ბა კა მე რის თ ვის 
სა ინ ტე რე სო მოვ ლე ნე ბი სა და სა ხე ე
ბი სა. ფილ მის იდეა ერ თი  შე ხედ ვით 
უტო პი უ რი ა: „კამერას ყვე ლა იმ სა ხუ
რებს“. იგი ვე, რაც „ყურადღებას ყვე ლა 
იმ სა ხუ რებს“...

ადა მი ა ნებს დღე საც შე უძ ლი ათ 
იტი რონ ე.წ დარ დე ნე ბის სო ცი ა ლურ 
კი ნო ზე და შემ დეგ მა ინც გა ნაცხა დონ, 
რომ მუ შა თა უფ ლე ბე ბი ინ ვეს ტორ ზე 
წინ არ უნ და და ვა ყე ნოთ... უყ ვარ დეთ 
„ზორო“ და „ერინ ბრო კო ვი ჩი“, მაგ რამ 

არა უ შავს თუ საყ დ რი სი აფეთ ქ დე ბა. გა
და ი ღონ ნარ კო ტი კის გა მო და ჩაგ რულ 
ბიჭ ზე ფილ მი და ან შ ლა გით ჩა ი ა როს 
სე ან სებ მა, მაგ რამ მათ გან არა ვინ 
მი ვი დეს ბე ქა წი ქა რიშ ვი ლის სა სა
მარ თ ლო პრო ცეს ზე... შე უყ ვარ დეთ 
ჟელ სო მი ნა ფილ მი დან „გზა“, მაგ რამ 
მის პრო ტო ტი პებს ქუ ჩა ში, მე ზობ ლად 
გა მარ ჯო ბაც არ უთხ რან. რა შე იძ ლე ბა 
იყოს ვარს კ ვ ლა ვე ბის გან და ვიწყე ბუ
ლი ადა მი ა ნე ბის თ ვის გა მო სა ვა ლი? 
ჟელ სო მი ნას ხომ უხე შად დას ცი ნის 
მხი ა რუ ლი კლო უ ნი მა ტეო მის გა რეგ
ნო ბა სა და უსუ სუ რო ბა ზე, მაგ რამ რო ცა 
სრულ უიმე დო ბას შე ატყობს, ხელ ში 
ქვას მი ა ჩე ჩებს და ეტყ ვის: „ყველაფერი 
ამ ქ ვეყ ნად რა ღა ცის თ ვის ჩნდე ბა, მა
გა ლი თად ეს ქვა. შენც რა ღა ცის თ ვის 
გაჩ ნ დი“. ყვე ლა სგან გულნატკენი მთა
ვა რი გმი რი ამით ძა ლი ან და ი მედ დე ბა 
და ქვას ბედ ნი ე რი უყუ რებს, რო გორც 
სა კუ თა რი არ სე ბო ბის ეგ ზის ტენ ცი ურ 
გამართლებას. ეს მი ჩე ჩე ბუ ლი ქვა 
დღეს მა გო ნებს „სელფის“ ადა მი ა ნე ბის 
ხელ ში. რაც უნ და ფი ზი კუ რი და ინ ტე
ლექ ტუ ა ლუ რი მო ნა ცე მე ბი გქონ დეს, 
„სელფის“ წე სე ბით, (სადაც მთა ვა რი 
გმი რი აუცი ლებ ლად თვი თონ უნ და 
იყო), მა ინც მო გი წევს სა კუ თა რი თა ვი
თა და ცხოვ რე ბის ყვე ლა დე ტა ლით 
დატ კ ბე, შემ დეგ ინ ტერ ნეტ ში ატ ვირ
თოთ. კი ნოს კი აშ კა რად მო უ წევს აიტა
ნოს უფ რო მე ტი „სელფ“ ფილ მი, მე ტი 
ადა მი ა ნის ცხოვ რე ბა ასა ხუ ლი ეკ რან ზე 
და ნაკ ლე ბი მა ყუ რე ბე ლი მა ღალ ბი უ ჯე
ტი ან ფილ მებს. იმი ტომ, რომ მსოფ
ლიო იც ვ ლე ბა და იმი ტომ, რომ სა ნამ 
კი ნო ვარ ს კ ვ ლა ვე ბი სა კუ თარ უკ ვ და
ვე ბა ზე ფიქ რობ დ ნენ, სადღაც ჯურ ღ მუ
ლებ ში ვი ღაც სხე ულ ზე და სა მაგ რე ბელ 
კა მე რას იგო ნებ და.
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