


რ ე დ ა ქ ტ ო რ ი ს  ს ვ ე ტ ი  /  1

21-ე სა უ კუ ნის ქარ თუ ლი კი ნო გარ-
და მა ვალ პე რი ოდ ში ა, რო დე საც ჯერ 
კი დევ არ შექ მ ნი ლა ახა ლი ფორ მე ბი, 
თუმ ცა იკ ვე თე ბა გარ კ ვე უ ლი შტრი ხე ბი, 
რომ ლე ბიც შე საძ ლოა, ახა ლი სტი ლის-
ტუ რი ძი ე ბე ბის სა წინ და რი გახ დეს. 

ახა ლი ქარ თუ ლი კი ნოს ჩა მო ყა ლი ბე-
ბა და მო კი დე ბუ ლია გა ნათ ლე ბულ, ერუ-
დი რე ბულ, მო აზ როვ ნე ადა მი ა ნებ ზე, 
რომ ლე ბის თ ვი საც კი ნო ე ნა სა კუ თა რი 
მსოფ ლ მ ხედ ვე ლო ბის, მსოფ ლაღ ქ მის 
გად მო ცე მის სა უ კე თე სო და მათ თ ვის 
ორ გა ნულ სა მეტყ ვე ლო ენად იქ ცე ვა. 
სწო რედ ამ შემ თხ ვე ვა შია შე საძ ლე ბე ლი 
ექ ს პე რი მენ ტე ბი, ახ ლის ძი ე ბა. მე იმე დი 
მაქვს, რომ სწო რად წარ მარ თუ ლი 
პრო ცე სე ბი ხელს შე უწყობს ჯერ კი დევ 
ჩა ნა სახ ში მყო ფი ახა ლი ქარ თუ ლი კი-
ნოს გან ვი თა რე ბას.

რას ვა კე თებთ დღეს იმის თ ვის, რომ 
შე იქ მ ნას ახა ლი ქარ თუ ლი კი ნო, რა 
და დე ბი თი და უარ ყო ფი თი ტენ დე ცი ე ბი 
იკ ვე თე ბა. ამ ნომ რით სწო რედ ამ სა-
კითხებ ზე გვსურ და, თუნ დაც მი ნი მა ლუ-
რად, პა სუ ხის გა ცე მა.

>> მ ა ი ა  ლ ე  ვ ა  ნ ი  ძ ე 

არა მგო ნი ა, არ სე ბობ დეს კი ნოს სფე-
რო ში მო მუ შა ვე ადა მი ა ნი, რო მელ საც 
გუ ლი არ შეს ტ კი ო დეს ქარ თულ კი ნო ზე, 
არ უხა რო დეს მი სი წარ მა ტე ბა, არ სურ-
დეს, რომ ის უკე თე სი იყოს. 

მაგ რამ რო გო რი უკე თე სი? რას ნიშ-
ნავს წარ მა ტე ბა? სად ვე ძე ბოთ ქარ თუ-
ლი კი ნოს გა უმ ჯო ბე სე ბის, მი სი უკე თე სი 
მო მავ ლის კენ მი მა ვა ლი გზე ბი? აქ კი 
უკ ვე ყვე ლას, თა ვი სი რე ცეპ ტი თუ არა, 
თა ვი სი შე ხე დუ ლე ბე ბი მა ინც აქვს.

ამ ნომ რის ავ ტო რე ბის თ ვის ერ თ -ერ-
თი გზა კი ნო გა ნათ ლე ბა ზე გა დის, და 
ეს გუ ლის ხ მობს რო გორც კი ნოპ რო-
ფე სი ო ნა ლე ბის აღ ზ რ დას, ისე გა ნათ-
ლე ბულ მა ყუ რე ბელს. მა ყუ რე ბელს, 
რო მე ლიც სა შუ ა ლე ბას არ მის ცემს 
კი ნოს ავ ტო რებს, მწარ მო ებ ლებს თუ 
დის ტ რი ბუ ტო რებს თა ვი იმარ თ ლონ მა-
სე ბის მოთხოვ ნი ლე ბე ბით და კრი ტი კას 
ბოქ ს -ო ფი სის მო ნა ცე მე ბი უფ რი ა ლონ 
თვალ წინ.

სა სი ა მოვ ნო ა, რომ ამ კუთხით უკ ვე 
ბევ რი რამ კეთ დე ბა. ვე ცა დეთ, ამ ნო-
მერ ში უკ ვე გა კე თე ბუ ლიც წარ მოგ ვე ჩი-
ნა და გა სა კე თე ბელ ზეც მიგ ვე ნიშ ნე ბი ნა.
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„დღეში ოთხი ფილ მი, ორი სა ა თი 
ძი ლი და ხუთ ნი ოთახ ში“ – ეს არის 
კა ნის კი ნო ფეს ტი ვალ ზე მო მუ შა ვე ჟურ-
ნა ლის ტე ბის დე ვი ზი. ჩვენც შეგ ვეძ ლო 
სხვე ბი ვით გვე სე ირ ნა, გა სარ თო ბად 
გვევ ლო და ფრან გუ ლი ღვი ნით შევ მ თ ვ-
რა ლი ყა ვით, მაგ რამ ჩვენ ხომ მხო ლოდ 
5500 ჟურ ნა ლის ტი ვართ, ჩვენ მუ შა ო ბა 
ვარ ჩი ეთ. ისე, აქამ დე მხო ლოდ 4000 
ჟურ ნა ლის ტი სტუმ რობ და ფეს ტი ვალს, 
წლე ვან დელ 68-ე გა მოშ ვე ბა ზე კი მთე-
ლი 1500 ჟურ ნა ლის ტით მე ტი ჩა მო ვი და. 
ეს ფაქ ტი კი ბევრ რა მე ზე მიგ ვა ნიშ ნებს; 
მა გა ლი თად იმა ზე, რომ: ხალხს უყ ვარს 
კი ნო, ჟურ ნა ლებს ჰყავს მკითხ ვე ლი, 
ფეს ტი ვალ მა არ იცის კრი ზი სი, ინ ტე-
რენ ტ გა მო ცე მე ბის გა მო, ჟურ ნა ლის ტის 
პრო ფე სი ას საფ რ თხე არ ემუქ რე ბა 
და ასე შემ დეგ. თუმ ცა წი ნა წლებ თან 
შე და რე ბით, კი ნო დარ ბა ზებ თან რი გე ბი 
საგ რ ძ ნობ ლად გა ი ზარ და. ოც და ა თამ-
დე სა კონ კურ სო და არა სა კონ კურ სო 
ფილ მი ვნა ხეთ. რო დე საც კან ში გა სარ-
თო ბად ჩა მო სუ ლე ბი იძი ნებ დ ნენ, ჩვენ 
მა შინ ვიღ ვი ძებ დით და ლუ მი ე რე ბის 
კი ნო დარ ბაზ ში შე სას ვ ლელ რიგ ში 
ვდგე ბო დით დი ლის 8 სა ათ ზე. 

პირ ვე ლი კი ნო სე ან სი ზუს ტად 8:30 
წუთ ზე იწყე ბა, ტრა დი ცი უ ლად ლუ მი ე-
რე ბის სა ხე ლო ბის დარ ბაზ ში, რო მე-
ლიც 2800 ადა მი ანს იტევს. 

წელს მთა ვარ კონ კურ ს ში 19 ფილ მი 
აარ ჩი ეს, აქე დან 4 ფილ მი იყო ფრან-
გუ ლი, რი თიც ისინი ძა ლი ან ამა ყობ დ-
ნენ. თით ქ მის ყვე ლა დი დი ფრან გუ ლი 
გა მო ცე მა ხაზს უს ვამ და ამ ფაქტს. 
მოვ ლე ნებს გა ვუს წ როთ და აქ ვე დავ-
ს ძი ნოთ, რომ ძმებ მა კო ე ნებ მა, რომ-
ლე ბიც წლე ვან დე ლი ფეს ტი ვა ლის 
ჟი უ რის თავ მ ჯ დო მა რე ე ბი გახ ლ დ ნენ, 
ფრან გე ბის გუ ლი სა ბო ლო ოდ მო ი გეს 
და გრან პრი, ოქ როს პალ მის რტო, 
ჟაკ ოდი არს გა ა ტა ნეს სახ ლ ში ფილ-
მის თ ვის „დიპანი“. ლაჟ ვარ დო ვა ნი 
სა ნა პი როს ყვე ლა ზე დი დი გა მო ცე მა 
„ნის მა ტე ნი“ წერ და ოდი არ ზე: „ჟა კი 
დაბ რუნ და, პალ მა უნ და მოხ ს ნას.“ 

2012 წელს ოდი არ მა მა რი ონ კო ტი-
არ თან ერ თად აიარა წი თე ლი ხა ლი-
ჩა, წელს კი ოს კა რო სა ნი მსა ხი ო ბე ბის 
გა რე შე გა დაწყ ვი ტა კან ში გა მო ჩე ნა. 
მთა ვა რი რო ლი ოდი ა რის ფილ მ ში, 
რო მე ლიც მოგ ვითხ რობს უცხო ე ლის 
თვა ლით და ნა ხულ საფ რან გეთ ზე, 

შრი- ლან კელ მსა ხი ობს ჟე სუ ტა სან ან-
ტო ნი ტა სანს ერ გო. 

ახალ გაზ რ და ქა ლი უსახ ლ კა როდ 
და უდედ მა მოდ დარ ჩე ნილ ბავ შ ვებს 
შო რის ეძებს პა ტა რა გო გო ნას, რო-
მელ საც გა ა სა ღებს სა კუ თარ ქა ლიშ-
ვი ლად, რა თა მი ი ღოს პას პორ ტი და 
გა იქ ცეს შრი- ლან კა დან ასე ვე უც ნობ 
კაც თან ერ თად. სა მი ერ თ მა ნე თის თ-
ვის სრუ ლი ად უცხო ადა მი ა ნი რამ დე-
ნი მე წუთ ში ყა ლიბ დე ბა ოჯა ხად, ინათ-
ლე ბი ან რო გორც დი პა ნი, იალი ნი და 
ილა ი ა ლი ნა ტა რად ჯა ნე ბი და გარ ბი ან 
საფ რან გეთ ში, სა მო ქა ლა ქო ომის გან 
შორს. ბევ რი წვა ლე ბის შემ დეგ ბი ნას 
და ი დე ბენ პა რი ზის გა რე უ ბან ში, სა დაც 
დი პა ნი იპო ვის სამ სა ხურს – სა დაც 
ცხოვ რო ბენ, იმა ვე შე ნო ბის მა მა სახ-
ლი სად. 

ის ტო რი აც აქ იწყე ბა. ფილ მის პირ ვე-
ლი ნა წი ლი ისე სწრა ფად გა დის, ვერც 
კი ამ ჩ ნევ ვე რა ფერს გარ შე მო, მე ო რე 
ნა წი ლი კი, რო გორც ამ რე ჟი სორს 
სჩვე ვი ა, ცო ტა აურ - და უ რია – სის ხ ლით 
აღიგ ზ ნო. პო ლი ტი კუ რად ან გა ჟი რე-
ბუ ლი ფილ მი ა, ისე თი თე მე ბი აქვს წინ 
წა მო წეუ ლი, რო გო რე ბი ცა ა: ძა ლა დო-

ძი ლის გა რე შე დარ ჩე ნი ლი კა ნი
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ბა ღა რი ბებს შო რის, ლტოლ ვი ლე ბის 
სიხ ში რე, ინ ტეგ რა ცი ის პრობ ლე მე ბი, 
მაგ რამ გარ და ამი სა, კლი შედ ქცე ულ 
თე მებ საც ეხ მა უ რე ბა: ნარ კო ტი კე-
ბით ვაჭ რო ბა, გა ფუ ჭე ბუ ლი ლიფ ტე ბი 
(საფრანგეთში თით ქ მის არცერთ 
ლტოლ ვილ თა საცხოვ რე ბელ ში არ 
მუ შა ობს ლიფ ტი), არა ბე ბის ბან დე ბი, 
სა ზო გა დო ე ბი დან გა რი ყუ ლი ნა ცი-
ხა რი ფრან გე ბი, თუმ ცა ეს კლი შე ე ბი 
ამას თან დღე ვან დე ლი რე ა ლო ბა და 
მუ დამ აქ ტუ ა ლუ რი თე მე ბი ა. 

„ჩემს ფილ მებს რომ ვუ ყუ რებ, მგო-
ნი ა, ვი ღაც სხვამ გა და ი ღო ისი ნი,“ – 
ჟაკ ოდი ა რი. 

უფ რო ცუდ შე დე გებს მო ვე ლო დი 
ჟი უ რის გან, მაგ რამ, სი მარ თ ლე რომ 
ვთქვა, ძა ლი ან გულ დაწყ ვე ტი ლი არ 
დამ ტო ვეს; თუმ ცა, ჩემს ფა ვო რიტ 
ფილმს მხო ლოდ სცე ნა რის თ ვის გა-
დას ცეს ჯილ დო და ამით და აკ მა ყო ფი-
ლეს მი შელ ფრან კო.

იქი დან გა მომ დი ნა რე, რომ წელს, 
წი ნა წლებ თან შე და რე ბით, ბევ რად 
უფ რო სუს ტი პროგ რა მა იყო, ფრან კოს 
„ქრონიკამ“ დაგ ვა ვიწყა ყვე ლა ცუ დი 
ფილ მი, რო მელ ზეც დრო დავ კარ გეთ. 

ფრან გი ქა ლის ხმა: „ქალბატონებო 
და ბა ტო ნე ბო, გთხოვთ და ი კა ვოთ 
თქვე ნი ად გი ლე ბი, გა მორ თოთ მო-
ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნე ბი. სე ან სი ერთ 
წუთ ში და იწყე ბა“. დარ ბა ზი გა ი რინ-
და. ტრა დი ცი უ ლად დი ლის ცხრის 
ნა ხე ვა რი, მი შელ ფრან კოს ფილ მი 
„ქრონიკა“. 

და ა ვა დე ბე ბის ბო ლო ფა ზა ში მყოფ 
პა ცი ენ ტებს უვ ლის ექ თა ნი დე ვი-
დი, რო მე ლიც გა ტა ცე ბუ ლია თა ვი სი 
საქ მით, ზედ მი წევ ნით ზუს ტად ას რუ-
ლებს და კის რე ბულ მო ვა ლე ო ბებს 
და ამ ყა რებს ღრმა ურ თი ერ თო ბებს 
პა ცი ენ ტებ თან. მო მაკ ვ და ვი პა ცი ენ-
ტე ბი უც ნობ დე ვიდს ეხ ს ნე ბი ან ისე, 
რო გორც ვერ ეხ ს ნე ბი ან თა ვი ან თი 
ოჯა ხის წევ რებს, ან დო ბენ მათ თ ვის 
ყვე ლა ზე ინ ტი მურ ამ ბებს. დე ვი დი 
კი პი რად ცხოვ რე ბა ში წა რუ მა ტე ბე-
ლი, მო უ ხერ ხე ბე ლი და უბე დუ რი ა, 
ამი ტომ, დეპ რე სი ის გა მო, არ იც ვ ლის 
სამ სა ხურს. მე მგო ნი ა, რომ რო გორც 
პა ცი ენ ტებს სჭირ დე ბათ დე ვი დი, ისე 
სჭირ დე ბა დე ვიდს თა ვი სი პა ცი ენ ტე ბი. 

დე ვი დის როლს მსა ხი ო ბი ტიმ რო ტი 
ას რუ ლებს, რო მელ საც ვიც ნობთ ტა-

რან ტი ნოს ფილ მი დან „მაკულატურა“, 
კი დევ მა იკ ლის Meantime-დან და 
კი დევ სხვა მრა ვა ლი ფილ მი დან. სუ-
ლის შემ კ ვ რე ლად ას რუ ლებს დამ ხ მა-
რე მა მა კა ცის როლს. რო გორც მი შელ 
ფრან კო ჰყვე ბა, ტიმ რო ტი ამ რო ლის-
თ ვის თით ქ მის ერ თი წე ლი ემ ზა დე-
ბო და. ის მუ შა ობ და ნამ დ ვილ პა ცი-
ენ ტებ თან, სწავ ლობ და მათ მოვ ლას, 
გო ნებ რი ვად შე დი ო და მომ ვ ლე ლე ბის 
მდგო მა რე ო ბა ში, ამ ყა რებ და ურ თი-
ერ თო ბებს მო მაკ ვ და ვი პა ცი ენ ტე ბის 
ოჯა ხებ თან. რო გორც ფილ მ ში ვნა ხეთ, 
დე ვი დი იმა ზე მეტს აკე თე ბეს თა ვი სი 
პა ცი ენ ტე ბის თ ვის, ვიდ რე მას პრო-
ფე სია ავალ დე ბუ ლებს. ის არ ღ ვევს 
ჩარ ჩო ებს, აქ რობს საზღ ვ რებს და უახ-
ლოვ დე ბა პა ცი ენ ტებს, ისე, რო გორც 
ვე რა ვინ სხვამ ვერ შეძ ლო აქამ დე.

ფილ მ ში „ქრონიკა“ ფრან კო უარს 
ამ ბობს მუ სი კა ზე, მი ნი მა ლუ რი დი ა-
ლო გით და მაქ სი მა ლუ რი ემო ცი ით 
გვიყ ვე ბა ამ ბავს. 2800-კა ცი ა ნი ლუ მი ე-
რე ბის დარ ბა ზი ერთ რიტ მ ში სუნ თ ქავ-
და. ზუს ტად 94 წუ თი. 

მი შელ ფრან კოს ჩა ნა წე რებს ვკითხუ-
ლობ დი, ჰყვე ბო და ბე ბი ა მის ზე, რო-
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მელ საც მო მაკ ვ დავ ფა ზა ში და უ ქი რა-
ვეს მომ ვ ლე ლი ქა ლი: 

„სა მი წლის წი ნათ ბე ბი ა ჩემს, 
დამ ბ ლის გა მო, სხე უ ლის ნა ხე ვა რი 
მთლი ნად წა ერ თ ვა. იგი სხვებ ზე და-
მო კი დე ბუ ლი გახ და, რა მაც ჩა აგ დო 
დეპ რე სი ა ში; გვეჩხუ ბე ბო და ყვე ლას, 
გაგ ვი უცხოვ და. ერ თა დერ თი ადა მი ა ნი, 
რო მე ლიც მარ თ ლა მის გვერ დით იყო, 
ეს იყო მი სი მომ ვ ლე ლი ქა ლი. უც ნო ბი, 
რო მელ მაც სულ ცო ტა ხან ში შე აღ წია 
მის ფი ზი კურ და ემო ცი ურ ინ ტიმ ში. 
ის გარ და და კის რე ბუ ლი მო ვა ლე ო-
ბე ბი სა, ხში რად შე უ რაცხ მ ყო ფელ და 
და მამ ცი რე ბელ საქ მე საც უკე თებ და 
მას. ისი ნი ლა პა რა კობ დ ნენ ჟეს ტე ბის 
ენა ზე, რო მე ლიც ჩვენ ოჯა ხის წევ რებს 
არ გვეს მო და. გვშურ და და ვეჭ ვი ა ნობ-
დით მათ ურ თი ერ თო ბა ზე. 

ღა მის სამ სა ათ ზე გარ და იც ვა ლა. 
და ისევ ერ თა დერ თი ადა მი ა ნი, ვინც 
შეძ ლო მიც ვა ლე ბუ ლის სხე უ ლის 
გაწ მენ და და და მუ შა ვე ბა, ისევ მი სი 
მომ ვ ლე ლი ქა ლი იყო. ის ზუს ტად ისე-
ვე გა ნიც დი და ყვე ლა ფერს, რო გორც 
ჩვენ. იგი ზუს ტად ისე გლო ვობ და, 

რო გორც ჩვენ ან კი დევ ჩვენ ვგლო-
ვობ დით მას სა ვით. 

რამ დე ნი მე ხნის მე რე გვეს ტუმ რა. 
მო მიყ ვა ამ ბებს, რომ ლებ ზეც არ სად-
როს უსა უბ რია ბე ბი ა ჩემს ჩვენ თან; 
ახ ლი დან გა მაც ნო ქა ლი, რო მელ მაც 
გამ ზარ და. 

აი, სა ი დან მო დის ფრან კოს ინ ს პი-
რა ცი ა.

სა ერ თოდ ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე 
სა ინ ტე რე სო, რა საც ჟურ ნა ლის ტებს 
გვა კითხე ბენ, რე ჟი სო რე ბის ჩა ნა წე რე-
ბი ა. წე რენ სა კუ თა რი ფილ მე ბის ინ ს-
პი რა ცი ა ზე, სა ი დან რა მო აქვთ და რა 
გა მოს დით ბო ლოს – გა მა ოგ ნე ბე ლი ა. 

სექ ცი ა ში „სხვა მზე რით“ ტა ი-
ლან დელ მა რე ჟი სორ მა ვი რა სე-
ტა კუმ მა წარ მო ად გი ნა ფილ მი 
„ბრწყინვალების სა საფ ლა ო“, რომ-
ლის ინ ს პი რა ცი აც თა ვი სი ვე სიზ მ რე ბი 
გახ ლ დათ. ისე, რო გორც რე ა ლურ 
ცხოვ რე ბა ში, სიზ მა რი 90 წუთს გრძელ-
დე ბა. ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე ლა მა ზი 
ფილ მი იყო წლე ვან დელ კი ნო ფეს-
ტი ვალ ზე, სა ო ცა რი მუ სი კი თა და 
ის ტო რი ით. თუმ ცა, სა ათ ზე ბევ რ ჯერ 

და ვი ხე დე, ცო ტა მი მე ძი ნა კი დეც, 
ისე, რო გორც მის ფილ მ ში სძი ნავთ 
„საღათას ძი ლით“ მი ძი ნე ბულ ჯა რის-
კა ცებს. 

კი დევ გა ვი მე ო რებ, რომ წელს სუს-
ტი პროგ რა მა იყო, თუმ ცა მხო ლოდ 
ფრან კო სა და ბრი ზეს ფილ მე ბის თ ვის 
ღირ და 68-ე კა ნის კი ნო ფეს ტი ვა ლი. 

სტე ფან ბრი ზეს „ბაზრის კა ნო ნე-
ბი“. ფილ მი მოგ ვითხ რობს შუა ხნის 
ფრანგ მა მა კაც ზე, რო მე ლიც ეძებს 
სამ სა ხურს, ჰყავს ცო ლი და ცე რებ რა-
ლუ რი დამ ბ ლით და ა ვა დე ბუ ლი 17 
წლის ბი ჭი. სო ცი ა ლუ რად გა ჭირ ვე-
ბუ ლი ერ თ -ერ თი ფრან გუ ლი ოჯა ხი, 
ფი ნან სე ბის გარ და, კი დევ ბევ რი სხვა 
პრობ ლე მით. 

19 სა კონ კურ სო ფილ მი ვნა ხეთ და 
არც ერ თი ფილ მის მთა ვა რი გმი რის 
მი მართ არ გამ ჩე ნია ამ დე ნი თა-
ნაგ რ ძ ნო ბა, არც ერ თი არ ყო ფი ლა 
ასე თი ადა მი ა ნუ რი, ასე თი ნაც ნო ბი და 
რე ა ლუ რი, რო გორც ბრი ზეს ფილ მის 
მთა ვა რი პერ სო ნა ჟი. ეს იყო ის ერ თა-
დერ თი ფილ მი, რომ ლის ყუ რე ბი სას 
ხვდე ბი, თუ რა ნა ფიქ რი ა, რა სიფ-
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რ თხი ლით ეკი დე ბა ყვე ლა კადრს, 
რო გორ ღრმად აქვს სა ზო გა დო ე ბის 
ამ ფე ნის პრობ ლე მე ბი გა თა ვი სე-
ბუ ლი და შეც ნო ბი ლი. ყვე ლა სცე ნა 
დამ თავ რე ბუ ლი ა, კა მე რა ზურ გი დან 
უღებს მთა ვარ გმირს, ისე, რო გორც 
დარ დე ნებ მა მა რი ონ კო ტი ა რი გა და ი-
ღეს; ეს ფორ მა თა ნა მო ნა წი ლეს ხდის 
მა ყუ რე ბელს. 

გან სა კუთ რე ბით მო მე წო ნა რამ დე ნი-
მე სცე ნა. ასე ვთქვათ, „ჩემი ფა ვო რი-
ტი“ სცე ნე ბი, ისი ნი სა კუ თა რი თა ვი დან-
ვე გა მომ დი ნა რე ობს – საფ რან გეთ ში 
მცხოვ რე ბი ადა მი ა ნის თ ვის გარ-
და უ ვა ლი სი ტუ ა ცი ე ბი, რო გო რი ცაა 
გა სა უბ რე ბა ზე რამ დე ნი მე კან დი და ტის 
კო მენ ტა რე ბი მათ კონ კუ რენ ტებ ზე, 
სრუ ლი ად აბ სურ დუ ლი არ გუ მენ ტე ბით 
სხვი სი და ჩაგ ვ რა და სა კუ თა რი თა ვის 
„წამოწევა“ ან ფრან გუ ლი ბი უ როკ-
რა ტი ა. მთა ვა რი გმი რი ცდი ლობს, 
და არ წ მუ ნოს ბან კი რი ქა ლი, რომ 
ორი ა თა სევ რო ი ა ნი კრე დი ტი გას ცეს 
მის სა ხელ ზე, რა თა შეძ ლოს პა ტა რა 
ავ ტო მო ბი ლი „რენოს“ ყიდ ვა. ბან კი რი 
კი ითხოვს უამ რავ ფურ ცელს, ქა ღალ-

დებს. სა ბო ლო ოდ ის დი დი წვა ლე ბით 
მო აგ რო ვებს, რაც მოს თხო ვეს, მი უ-
ტანს და გა დას ცემს. კად რი გა ჩე რე-
ბუ ლია მთა ვარ გმირ ზე, მის გულ თან 
ერ თად ცემს მა ყუ რებ ლის გუ ლი, ფიქ-
რობ, ოღონდ ახ ლა კი დევ რა მე არ 
აკ ლ დეს ამ სა ბუ თებს. სუნ თ ქ ვა შეკ რუ-
ლი ელო დე ბი ბან კი რის რე აქ ცი ას და 
სიტყ ვებ ზე, – „ყველაფერი წეს რიგ ში ა“, 
– ბედ ნი ერ დე ბი, ისე რო გორც ჩვე ნი 
ფილ მის ყვე ლა ზე და დე ბი თი გმი რი.

სწო რედ სტე ფან ბრი ზეს ფილ მ ში 
მთა ვა რი რო ლის შემ ს რუ ლე ბელს, 
ვინ სენ ლინ დონს გა დას ცეს „ოქროს 
პალ მის რტო“ – მა მა კა ცის სა უ კე თე-
სო რო ლის თ ვის. ვფიქ რობ, რომ ეს 
ჯილ დო ტიმ როტს უფ რო ეკუთ ვ ნო და 
„დევიდის“ რო ლის თ ვის, თუმ ცა ლინ-
დო ნიც იმ სა ხუ რებ და მას.

პრი ზი ქა ლის სა უ კე თე სო რო ლის თ ვის 
ორად გა ი ყო, ვფიქ რობ, უფ რო ჭკვი ა ნუ-
რი იქ ნე ბო და პრი ზი მა მა კა ცის სა უ კე თე-
სო რო ლის თ ვის გა ყო ფი ლი ყო ორად 
– რუ ნი მა რას და ემა ნუ ელ ბერ კოს 
მა გივ რად, ტიმ რო ტი სათ ვის და ვინ სენ 
ლინ დო ნი სათ ვის რომ გა ე ყოთ.

კა პი ტა ლიზ მი, გა ჭირ ვე ბა, სამ სა ხუ რე-
ობ რი ვი ურ თი ერ თო ბე ბი, ბი უ როკ რა-
ტი ა, ძა ლი ან ადა მი ა ნუ რი შემ თხ ვე ვე ბი 
– ეს ის მოკ ლე სი ა ა, რა ზეც ბრი ზემ 
გა და ი ტა ნა ჩვე ნი ყუ რადღე ბა ზუს-
ტად სა ა თით და 40 წუ თით, რა კარ გი 
ქრო ნო მეტ რა ჟი ა. კი დევ ერ თი ფილ მი, 
რო მე ლიც აუცი ლებ ლად და ა ფიქ რებს 
მა ყუ რე ბელს ჩვე ნი რე ა ლო ბის ძა ლი ან 
მნიშ ვ ნე ლო ვან პრობ ლე მებ ზე.

წლე ვან დელ ფეს ტი ვალ ზე მთა ვარ 
კონ კურ ს ში მო ნა წი ლე ო ბას იღებ დ-
ნენ: მა ტეო გა რო ნე, ნა ნი მო რე ტი და 
პა ო ლო სო რენ ტი ნო. თუმ ცა, კო ე ნებ მა 
სა ბო ლო ოდ გა ა ნაწყე ნეს იტა ლი ე ლე-
ბი და მო ი გეს ფრან გე ბის გუ ლი. 

და აი, კი ნო სამ ყა რო ში ერ თ -ერ თი 
ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მოვ ლე ნა, 
რა საც კა ნის კი ნო ფეს ტი ვა ლი ჰქვი ა, 
დას რულ და. 

 ვიწყებთ ათ ვ ლას შემ დეგ მა ი სამ დე. 

> >  ა ნ ა  ნ ო  ბ ა  კ უ  რ ა  ძ ე
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წელს, პირ ვე ლად ქარ თუ ლი დო კუ-
მენ ტუ რი კი ნოს ის ტო რი ა ში, შვე ი-
ცა რი ის ქა ლაქ ნი ონ ში, სა ავ ტო რო 
დო კო მენ ტუ რი კი ნოს ყო ველ წ ლი ურ 
ფეს ტი ვალ ზე, ყო ველ წ ლი ურ პროგ-
რა მა ში, სა ხელ წო დე ბით „ფოკუსი“, 
წარ დ გე ნი ლი იყო ბო ლო წლებ ში 
გა და ღე ბუ ლი 15 ქარ თუ ლი ფილ მი, 
რომ ლე ბიც, შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, ერ თი 
მხრივ, ქარ თუ ლი დო კუ მენ ტუ რი კი-
ნოს სა ხეს, მი მარ თუ ლე ბებს, სტი ლურ 
თა ვი სე ბუ რე ბებს აჩ ვე ნე ბენ და მე ო რე 
მხრივ, ქარ თუ ლი რე ა ლო ბის, სა ზო გა-
დო ე ბის, სო ცი ა ლურ -პო ლი ტი კუ რ და 
ა.შ. სუ რათს ქმნი ან. 

ქარ თულ დე ლე გა ცი ა ში შე დი ოდ ნენ 
– ეროვ ნუ ლი კი ნო ცენ ტ რის დი რექ-
ტო რი ნა ნა ჯა ნე ლი ძე, პერ სო ნა ლუ რი 
მიწ ვე ვით პრო დუ სე რი ანა ძი აპ ში პა და 
რე ჟი სო რი არ ჩილ ხე თა გუ რი, ასე ვე 
– ფეს ტი ვალ ზე წარ დ გე ნი ლი ფილ მე-
ბი სა თუ პრო ექ ტე ბის რე ჟი სო რე ბი და 
პრო დუ სე რე ბი. 

ფეს ტი ვა ლის სა ორ გან ზა ციო ჯგუფ მა 
შე თა ვა ზე ბუ ლი მა სა ლი დან სა რეტ-
როს პექ ციო ჩვე ნე ბის თ ვის შე არ ჩია 
2005-2014 წლებ ში გა და ღე ბუ ლი ფილ-

მე ბი – არ ჩილ ხე თა გუ რის „ახმეტელის 
4“, და ვით კან დე ლა კის „ამერიკა ერთ 
ოთახ ში“, გი ორ გი მრევ ლიშ ვი ლის 
„ანარეკლი“, სა ლო მე ჯა შის „ბახმარო» 
და „დადუმებულები“, ანა ცი მინ ტი-
ას „ბიბლიოთეკა“, ზუ რაბ ინაშ ვი ლის 
„გემღერებოდეს დე და ო”, და თო 
ჯა ნე ლი ძის „მეიდანი სამ ყა როს ჭი პი”, 
ნი ნო ორ ჯო ნი კი ძი სა და ვა ნო არ სე-
ნიშ ვი ლის „ხიდი“, თი ნა თინ გურ ჩი ა-
ნის „მანქანა, რო მე ლიც ყვე ლა ფერს 
გა აქ რობს“, ნი ნო ჩუტ კე რაშ ვი ლი სა და 
შალ ვა შენ გე ლის „ხელმწიფე“, თა მუ ნა 
ჯა ლა ღა ნი ა სა და ვა ლე რი ლე ო ნის 
„ცხოვრება ტრან ზიტ ში“, ნა ნა ჯა ნე ლი-
ძის „ნეტავ იქ თე ატ რი არის?“, სო ფია 
ტა ბა ტა ძის „პირიმზე“ და ნი ნო კირ თა-
ძის „მილსადენი მე ზობ ლად“. სა ფეს-
ტი ვა ლო კონ კურ ს ში კი მო ნა წი ლე ობ-
და ნი ნო გო გუ ას ფილ მი „მადონა“.

ორ გა ნი ზა ტო რებ მა ასე ვე შე არ ჩი ეს 
ქარ თ ვე ლი ავ ტო რე ბის მი ერ წარ-
დ გე ნი ლი დან 6 პრო ექ ტი „დიდუბე, 
ბო ლო გა ჩე რე ბა“ – რე ჟი სო რი შო რე ნა 
თევ ზა ძე, პრო დუ სე რი ნი კა გო გო ჭუ რი; 
„სატრფიალო. პას ტო რა ლი“ – რე ჟი-
სო რი თი ნა თინ გურ ჩი ა ნი, პრო დუ სე რი 

თა მუ ნა გურ ჩი ა ნი; „ტარიელა, ტა რი ე-
ლა“ – რე ჟი სო რი გი ორ გი მრევ ლიშ ვი-
ლი, პრო დუ სე რი რუ სუ დან პირ ვე ლი; 
„არხი“ – რე ჟი სო რი სა ლო მე ჯა ში, 
პრო დუ სე რე ბი გრე გორ შტრა ი ბე რი 
და ურ ტე ფინ კი; „პიონერთა სა სახ ლე“ 
– რე ჟი სო რი ანა ცი მინ ტი ა, პრო დუ სე-
რე ბი – ეს მა ბე რი კაშ ვი ლი, ბერ ნარ დას 
ან დ რი უ სი სი და „მზის ქა ლა ქი“ – რე-
ჟი სო რი და პრო დუ სე რი რა ტი ონე ლი 
(ჯებაშვილი), რომ ლე ბიც ნი ონ ში 
ყოფ ნის დროს, ავ ტო რებ მა მენ ტო რებ-
თან ორ დღი ა ნი მუ შა ო ბის პრო ცეს ში 
და ა მუ შა ვეს, დახ ვე წეს და ჟი უ რის 
სა კონ კურ სოდ გა დას ცეს. 

შე დე გად, რა ტი ონე ლის „მზის 
ქა ლაქ მა“ „სპეციალური აღ ნიშ ვ ნა“ 
და იმ სა ხუ რა. ხო ლო თი ნა თინ გურ ჩი ა-
ნი სა და თა მუ ნა გურ ჩი ა ნის პრო ექ ტ მა 
„სატრფიალო. პას ტო რა ლი“ – პრე მია 
10 000 ფრან კი მი ი ღო, და უკ ვე რამ-
დე ნი მე სა ერ თა შო რი სო ტე ლე არ ხის, 
მათ შო რის, გერ მა ნულ -ფ რან გუ ლი 
„არტესგან“ ფილ მის გა და ღე ბის და ფი-
ნან სე ბა მო ი პო ვა.

კონ კურ სე ბი სა და ჩვე ნე ბე ბის პა-
რა ლე ლუ რად, ნი ო ნის კო მი ტე ტი და 

ასე თი „ფოკუსი“ ნი ონ ში არა ვის მო უწყია



ფ ე ს ტ ი ვ ა ლ ი  /   9

სტუმ რე ბი – მსოფ ლი ოს ყვე ლა მნიშ ვ-
ნე ლო ვა ნი ტე ლე არ ხის რე დაქ ტო რე-
ბი, პრო დუ სე რე ბი, დის ტ რი ბუ ტო რე ბი 
– ქარ თულ კი ნოს გა ეც ნენ. ნა ნა ჯა ნე-
ლი ძემ ეროვ ნუ ლი კი ნე მა ტოგ რა ფი სა 
და ეროვ ნუ ლი კი ნო ცენ ტ რის წარ დ გი-
ნე ბა მო აწყო. არ ჩილ ხე თა გურ მა ლექ-
ცია წა ი კითხა ქარ თულ დო კუ მენ ტუ რი 
კი ნო სა და მის და არ სე ბულ, დო კუ მენ-
ტუ რი კი ნოს ფეს ტი ვალ „სინედოკის“ 
შე სა ხებ. ხო ლო ანა ძიპ ში პა Focus Talk 
– კი ნოს შე სა ხებ დის კუ სი ას წა რუძღ ვა.

ნი ო ნის ფეს ტი ვა ლის კო ორ დი ნა ტორ-
მა ფლო რი ან პფინ ს ტაგ მა ნა ნა ჯა ნე ლი-
ძე სა და კი ნო ცენ ტ რის თა ნამ შ რომ ლებს 
მის წე რა წე რი ლი, რო მელ შიც მად ლო-
ბას უხ დის სა ინ ტე რე სო და სა სი ა მოვ ნო 
თა ნაშ რომ ლო ბის თ ვის; ატყო ბი ნებს, 
რომ ქარ თულ მა პრო ექ ტებ მა და მათ მა 
ხა რის ხ მა ბევრ პრო ფე სი ო ნალ ზე დი დი 
შთა ბეჭ დი ლე ბა მო ახ დი ნეს; რომ ნი ონ-
ში მო ხიბ ლუ ლი არი ან რო გორც ქარ-
თუ ლი ფილ მე ბით, ასე ვე კი ნო ცენ ტ რის 
წარ დგი ნე ბი თა და ქარ თუ ლი დო კუ მენ-
ტუ რი კი ნოს გაც ნო ბით. 

ნი ო ნის ფეს ტი ვა ლის, ქარ თუ ლი 
დო კუ მენ ტუ რი კი ნოს რეტ როს პექ ტი-

ვის, პრო ექ ტებ ზე მუ შა ო ბის, კონ კურ-
სის და ამ ყვე ლაფ რის შე დე გებ ზე 
„ფილმპრინტს“ სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ-
ნუ ლი კი ნო ცენ ტ რის დი რექ ტო რი ნა ნა 
ჯა ნე ლი ძე და პრო ექ ტე ბის კონ კურ სის 
გა მარ ჯ ვე ბუ ლი, რე ჟი სო რი თი ნა თინ 
გურ ჩი ა ნი ესა უბ რე ბი ან.

F.P. რას წარ მო ად გენს ნი ო ნის ფეს-
ტი ვა ლი და რო გორ აღ მოჩ ნ და 
ქარ თუ ლი დო კუ მენ ტუ რი კი ნო მის 
„ფოკუსში“?

ნა ნა ჯა ნე ლი ძე: ესაა მსოფ ლი ოს ერ-
თ -ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ფეს ტი ვა ლი 
დო კუ მენ ტურ კი ნო ში, ხაზ გას მით – კრე ა-
ტი უ ლი ფილ მე ბის თ ვის. და მნიშ ვ ნე ლო-
ვა ნი ა, რომ იქ ჩა ტარ და არა ზო გა დად, 
არა მედ ქარ თუ ლი დო კუ მენ ტუ რი კი ნოს 
პირ ვე ლი რეტ როს პექ ტი ვა.

მო სახ ვედ რად პრო ექტს წე ლი წად-
ნა ხე ვა რი ვამ ზა დებ დით. შარ შან ბერ-
ლინ ში შევ ხ ვ დით ლუ ჩა ნო ბა რი ზო ნეს, 
ნი ო ნის კი ნო ფეს ტი ვა ლის დი რექ ტორს 
და მო ლა პა რა კე ბე ბი სწო რედ მა შინ 
და ვიწყეთ. შარ შან წინ, რო დე საც თბი-
ლის ში პირ ვე ლი „სინედოკი“ ჩა ტარ-
და, ფეს ტი ვალ თან ერ თად გა ვა კე თეთ 

ვორ ქ შო ფი, რომ ლის ლო ზუნ გი იყო 
„მშვიდობით, საბ ჭო თა სა ქარ თ ვე ლო“. 
სხვა თა შო რის, მქონ და გარ კ ვე უ ლი 
იმე დი, რომ აქ ტი უ რე ბი იქ ნე ბოდ ნენ 
ჩე მი თა ო ბის რე ჟი სო რე ბი – ეს, პრინ-
ციპ ში, და კარ გუ ლი თა ო ბა ა, რომ ლის 
წარ მო მად გენ ლებ საც უნ დათ, გა მო-
ხა ტონ თა ვი ან თი სატ კი ვა რი. მაგ რამ, 
უნ და გითხ რათ, რომ პრო ექ ტ ში 10 
მო ნა წი ლი დან მხო ლოდ ერ თი იყო 
ჩე მი თა ო ბის, და ნარ ჩე ნი – ახალ გაზ რ-
დე ბი, და დღემ დე ამ ახალ გაზ რ დებ მა 
მო ი ტა ნეს პრო ექ ტე ბი, რომ ლე ბიც 
სწო რედ მა შინ ჩა ი სა ხა.

მოკ ლედ, ასე გეგ მა ზო მი ე რად მივ-
დი ო დით. „სინედოკის“ პირ ვე ლი, 
ძა ლი ან კარ გი ტრე ნინ გი 2 წლის წინ 
ჩა ტარ და. შემ დეგ, რო გორც გითხა-
რით, შევ ხ ვ დით ლუ ჩა ნო ბა რი ზო ნეს, 
მო ვუ ყე ვით ჩვენს შე სა ხებ და ასე მო ვე-
დით ნი ო ნამ დე.

მათ მო ითხო ვეს 2000 წლის შემ დეგ 
გა და ღე ბუ ლი ფილ მე ბის რეტ როს-
პექ ტი ვა. სია სამ მა კი ნომ ცოდ ნემ 
შე ად გი ნა. გა ვაგ ზავ ნეთ სქრი ნე ბი. 
სხვა ფილ მე ბი მათ თვი თონ მო ი ძი ეს. 
შევ თა ვა ზე, რომ რეტ როს პექ ტი ვის 
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ფარ გ ლებ ში გვეჩ ვე ნე ბი ნა სხვა დას ხ ვა 
ეპო ქის კი ნო სუ რა თე ბი, ვთქვათ, „ჯიმ 
შვან თე“, „ბუბა“ და სხვა, რომ მთე ლი 
სა უ კუ ნე დაგ ვე ფა რა, მაგ რამ უარი 
გვითხ რეს. სა ბო ლო ოდ, 15 ფილ მი 
თვი თონ აირ ჩი ეს. 

გარ და ამი სა, შარ შან გა ვა კე თეთ 
ნი ო ნის ფეს ტი ვა ლის პრე ზენ ტა ცი ა, 
რო მე ლიც გი ორ გი ხა ბაშ ვილ მა ჩა ა ტა-
რა. მო ვიწ ვი ეთ დო კუ მენ ტა ლის ტე ბი 
და გა მო ვაცხა დეთ, რომ ერ თი წლის 
შემ დეგ ნი ონ ში იქ ნე ბა ფო კუ სი სა ქარ-
თ ვე ლო ზე. დო კუ მენ ტა ლის ტე ბის, ასე 
ვთქვათ, მთელ მა ფრაქ ცი ამ იცო და, 
რომ ეს მზად დე ბა. 

შემ დეგ, მე ო რე „სინედოკზე“ ჩა მო-
ვი და ლუ ჩა ნო ბა რი ზო ნე და მის მა 
ასის ტენ ტ მა ჟას მიმ ბა ჩიკ მა გა ა კე თა 
წა ედ გი ნე ბა. შეხ ვ და დო კუ მენ ტა ლის-
ტებს, მო უყ ვა ფეს ტი ვა ლის შე სა ხებ და 
ჩვენ კი დევ ერ თხელ და ვა ფიქ სი რეთ, 
რომ ვაგ რ ძე ლებთ მუ შა ო ბას. შემ დეგ 
გა მო ვაცხა დეთ პრო ექ ტე ბის მი ღე ბა, 
რომ ლე ბიც მო ნა წი ლე ე ბის მსურ ვე-
ლებ მა ნი ონ ში თვი თონ გა აგ ზავ ნეს, 
სა ი და ნაც ორ გა ნი ზატ რებ მა უკ ვე თა-
ვად გა დაწყ ვი ტეს, ვის მი იწ ვევ დ ნენ.

F.P. ვინ მო ნა წი ლე ობ და ფეს ტი ვალ ში 
და რო გო რი იყო პროგ რა მა?

ნა ნა ჯა ნე ლი ძე – წა ვი და საკ მა ოდ 
დი დი დე ლე გა ცი ა. ჩვენ უზ რუნ ველ-
ვ ყა ვით სამ გ ზავ რო გრან ტე ბი 12 
მო ნა წი ლეს თ ვის – ანუ მო წო ნე ბუ ლი 6 
პრო ექ ტის რე ჟი სო რე ბი სა და პრო-
დუ სე რე ბის თ ვის. გარ და ამი სა, მათ 
გვთხო ვეს, ყო ფი ლი ყო კი დევ 2 მო ნა-
წი ლე – ანა ძი აფ ში პა და არ ჩილ ხე თა-
გუ რი. არ ჩილ ხე თა გურ მა წა რად გი ნა 
ქარ თუ ლი დო კუ მენ ტუ რი კი ნოს მოკ-
ლე ის ტო რია და თა ვი სი „სინედოკი“, 
ანა ძი აფ ში პამ – „საქდოკის“ პლატ-
ფორ მა და მე გა ვა კე თე ქარ თუ ლი კი-
ნო სა და კი ნო ცენ ტ რის პრე ზენ ტა ცი ა.

შემ დეგ და იწყო პი ჩინ გე ბი. ძა ლი ან 
სა ინ ტე რე სო იყო. ექ ვ სი ვე წარ დ გე ნილ 
პრო ექ ტ ზე თი თო ე ულ თან 2 დღის გან-
მავ ლო ბა ში მუ შა ობ და 2 უცხო ე ლი მენ-
ტო რი. ერ თად და ა მუ შა ვეს, შე აც ვ ლე-
ვი ნეს წყო ბა, სტრუქ ტუ რა, მთე ლი ღა მე 

გა ა თე ნეს და მეც კი, რო მელ მაც ეს 
პრო ექ ტე ბი კარ გად ვი ცო დი, აღ ტა ცე-
ბუ ლი დავ რ ჩი კო მი სი ას თან (რომლის 
შე მად გენ ლო ბა შიც იყ ვ ნენ მსოფ ლი ოს 
ცნო ბი ლი ტე ლე არ ხის რე დაქ ტო რე-
ბი, პრო დუ სე რე ბი, დის ტ რი ბუ ტო რე ბი) 
შეხ ვედ რე ბის დროს იმით, თუ რო გორ, 
რა ზუს ტი, ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი და დახ-
ვე წი ლი ფორ მით წა რად გი ნა თი თო-
ე ულ მა ჯგუფ მა თა ვი სი პრო ექ ტი. ამ 
ყვე ლა ფერ მა დი დი გა მოხ მა უ რე ბა და 
აღი ა რე ბა მო ი პო ვა. 

პი ჩინ გე ბის შემ დეგ მო დი ოდ ნენ 
ჩემ თან და მი ლო ცავ დ ნენ. მო ნა წი ლე-
ებს 49 შეხ ვედ რა ჰქონ დათ და ბევ რ მა 
მათ გან მა პრო დუ სე რე ბის გან მი ი ღო 
შე თა ვა ზე ბა კოპ რო დუქ ცი ა ზე, პოს ტ პ-
რო დუქ ცი ა ზე. ძა ლი ან პრო დუქ ტი უ ლი 
იყო. ძა ლი ან კარ გი სა ყუ რე ბე ლი იყო 
ამ დე ნი ახალ გაზ რ და, პერ ს პექ ტი უ ლი 
რე ჟი სო რი ერ თად.

რომ ჩა მო ვე დით, მა ლე ვე ექ ვ ს მა 
პრო ექ ტ მა, თუ არ ვცდე ბი, ჩვენ თან, კი-
ნო ცენ ტ რის კონ კურ ს ში და ფი ნან სე ბა 
მო ი პო ვა. ვფიქ რობ, ეს იყო ქარ თუ ლი 
კი ნო დუ კუ მენ ტა ლის ტი კის კი დევ ერ თი 
წინ ს ვ ლა და იმე დი მაქვს, სა ინ ტე რე სო 
ფილ მებს მი ვი ღებთ.

ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი კი ის იყო, 
რომ ჟი უ რიმ თი ნა გურ ჩი ა ნის ფილმს 
მი ა ნი ჭა პრი ზი – 10000 ფრან კი, და 
მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ არ იყო 
გათ ვ ლი ლი, რა ტი ონელს მის ცეს 
„სპეციალური აღ ნიშ ვ ნა“. ისიც ით ქ ვა, 
რომ ყვე ლა პრო ექ ტი ძა ლი ან ძლი ე რი 
იყო; და რაც არა ნაკ ლებ მნიშ ვ ნე ლო-
ვა ნი ა, თქვეს, – ასე თი ძლი ე რი ფო კუ სი 
ჩვენ არ გვქო ნი ა ო. 

ბო ლოს კი ნო ცენტრს მი ღე ბა ჰქონ და 
ჟე ნე ვის ტბის პი რას ქარ თუ ლი ღვი ნი-
თა და ქარ თუ ლი ტკბი ლე უ ლით. 

F.P. რას მის ცემს თქვენს მო მა ვალ 
ფილმს ნი ონ ში გა მარ ჯ ვე ბა?

თი ნა თინ გურ ჩი ა ნი: ჩვენ საკ მა ოდ 
დი დი ბი უ ჯე ტი გვაქვს. გვინ და, რომ 
მარ თ ლა ხა რის ხი ა ნი ფილ მი გა ვა კე-
თოთ, რო მე ლიც კი ნო თე ატ რებ შიც 
გა მო ვა და არ დარ ჩე ბა მხო ლოდ 
სა ფეს ტი ვა ლოდ და ერ თ ჯე რა დი სა ტე-

ლე ვი ზიო ჩვე ნე ბის თ ვის გან კუთ ვ ნი ლი.
მი ღე ბუ ლი თან ხას ისევ პრო ექ ტ ში 

ვაბ რუ ნებთ. სა ერ თოდ, ყვე ლა თან ხას, 
რა საც ვშო უ ლობთ, ფილ მ ში ვდებთ. 
„მანქანა, რო მე ლიც ყვე ლა ფერს გა-
აქ რობს“ წარ მა ტე ბის შემ დეგ ბევ რი 
ცნო ბი ლი პრო დუ სე რიც გა მოგ ვიჩ ნ და, 
თა ნამ შ რომ ლო ბის სურ ვი ლით და 
თავს ვი კა ვებთ ერ თი მი ზე ზით, რომ 
შე ვი ნარ ჩუ ნოთ უფ ლე ბე ბი ფილ მ ზე 
და მაქ სი მა ლუ რად და მო უ კი დებ ლად 
ვა წარ მო ოთ. ამი ტომ გვირ ჩევ ნია 
ფონ დე ბი დან და ტე ლე ვი ზი ე ბი დან 
გვქონ დეს და ფი ნან სე ბა, რომ ლე ბიც 
სა ავ ტო რო უფ ლე ბებს არ გვე ცი ლე-
ბი ან და მარ თ ლა წარ მო ე ბა ში მი დის 
ფუ ლი, ვიდ რე გვყავ დეს თა ნაპ რო-
დუ სე რე ბი, რომ არ მოხ დეს ის, რაც 
„მანდარინების“ შემ თხ ვე ვა ში მოხ და. 

იცით, რომ სა უ კე თე სო პრო ექ ტად 
აღი ა რე ბის გარ და, „არტეს“ სა თა ვო 
ოფი სის წარ მო მად გენ ლ მა შე მოგ-
ვ თა ვა ზა ფილ მის და ფი ნან სე ბა და 
თვი თონ ვე მო ი ძია პარ ტ ნი ო რე ბი.

 
F.P. რო დის იწყებთ გა და ღე ბებს?

ჩვენ გვქონ და თან ხა (კინოცენტრმა 
და ა ფი ნან სა ამ პრო ექ ტის გან ვი თა რე-
ბა) და სა ქარ თ ვე ლო ში ვი მოგ ზა უ რეთ. 
რა ღაც მა სა ლა გა და ღე ბუ ლი გვაქვს 
(რომელიც ნი ონ ში ვაჩ ვე ნეთ), მაგ რამ 
ისი ნი ფილ მის გმი რე ბი არ იქ ნე ბი ან.

ახ ლა ქას თინგს გა მო ვაცხა დებთ 
მთე ლი სა ქარ თ ვე ლოს მას შ ტა ბით, 
რომ გმი რე ბი შე ვარ ჩი ოთ. პარ ტ ნი-
ო რებ თან შევ თან ხ მ დე ბით. და ვით ვ-
ლით ხარ ჯებს. გა ვივ ლით, რამ დე ნი 
დაგ ვიჯ დე ბა – რო დის უნ და და ვიწყოთ 
და რო დის და ვამ თავ როთ გა და ღე ბა. 
წე სით, ზაფხულ ში და ვიწყებთ. 

მხო ლოდ თე მა არაა მნიშ ვ ნე ლო-
ვა ნი. ჩემ თ ვის ფორ მის თვალ საზ რი-
სი თაც სა ინ ტე რე სო იქ ნე ბა მუ შა ო ბა. 
სა ინ ტე რე სოა ეს გა მოწ ვე ვე ბი, რომ-
ლე ბიც, იმე დი ა, შე დე გი ა ნი იქ ნე ბა. 
მთა ვა რი ა, რო გორ გა ვა კე თებ, რომ 
აქაც თავ გა და სა ვა ლი იყოს. 

> >  ლ ე  ლ ა  ო ჩ ი  ა  უ  რ ი
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თა ვის თა ვად სა სი ა მოვ ნო ა, რო ცა შენს 
პა ტა რა ქვე ყა ნა ში, არც ისე დი დი ხნის 
წი ნათ თით ქ მის თა ვის თავ ში ჩა კე ტი ლი 
კი ნო წარ მო ე ბით, თით ქ მის გა ნად გუ რე-
ბუ ლი მა ტე რი ა ლურ - ტექ ნი კუ რი ბა ზით, 
თით ქ მის მი ვიწყე ბუ ლი „ოქროს ხა ნით“, 
ფილ მის გა და სა ღე ბად ისე თი სა ხე ლე-
ბი იყ რი ან თავს, რო გო რე ბიც არი ან: 
პა ველ პავ ლი კოვ ს კი – სცე ნა რის თა ნა-
ავ ტო რი (წლევანდელი „ოსკაროსანი“ 
ფილ მის „იდას“ რე ჟი სო რი), ინ გ ლი სე-
ლი ბენ ჰოპ კინ სი, რო მელ მაც მსოფ-
ლიო ყუ რადღე ბა მი იქ ცია თა ვი სი ფილ-
მე ბით „თომას კატ ცის ცხრა სი ცოცხ ლე“ 
(1999) და „ბაზარი: ზღა პა რი ვაჭ რო ბა ზე“ 
(2008) - სცე ნა რის ტი და რე ჟი სო რი, 
მე თიუ მაკ ფე ი და ნი – ფილ მის მთა ვა რი 
გმი რი (ჯონ რა ი თის მის ტერ დარ სი და 
ობ ლონ ს კი), ასე ვე მსა ხი ო ბე ბი მი ა ნა ბე-
რინ გი (ტანია „ბინდიდან“) , რი ჩარდ ვან 
ვე ი დე ნი (ჩვენთან ნაკ ლე ბად, მაგ რამ 
გერ მა ნი ა ში ცნო ბი ლი კი ნო სა და თე-
ატ რის მსა ხი ო ბი), ნოა ტე ი ლო რი (2012 
წლის კა ნის ფეს ტი ვა ლის ნო მი ნან ტი 
ფილ მის „მსოფლიოში ყვე ლა ზე მთვრა-
ლი ოლ ქი“ - Lawless-ის მსა ხი ო ბი)... 

სა სი ა მოვ ნო ა, რო ცა ეს ნამ დ ვი ლი 
კოპ რო დუქ ცი ა ა, არა ლო კა ცი ის და ქი-

რა ვე ბა და რო ცა მათ გვერ დიგ ვერდ 
მუ შა ო ბენ ქარ თუ ლი შე მოქ მე დე ბი თი 
ჯგუ ფის წევ რე ბი, ქარ თ ვე ლი მსა ხი ო-
ბე ბი; რო ცა ამა ში გარ და სა ქარ თ ვე-
ლოს კულ ტუ რის სა მი ნის ტ რო სა და 
ეროვ ნუ ლი კი ნო ცენ ტ რი სა, თან ხას 
დებს ბრი ტა ნუ ლი კი ნო ინ ს ტი ტუ ტი და 
„არტე“, დი დი ბრი ტა ნე თის, გერ მა ნი ის, 
რუ სე თის კი დევ რამ დე ნი მე ფონ დი და 
კი ნო კომ პა ნი ა. 

თუმ ცა მი უ ხე და ვად ამი სა, ფილ მის 
პირ ვე ლი ვე კად რე ბი დან, პირ ვე ლი ვე 
მუ სი კა ლუ რი ფრა ზი დან მო უს ვენ რო ბა 
გიპყ რობს. პირ ვე ლი ვე კად რი დან – 
თუ ფილ მის სი უ ჟე ტი შენ თ ვის უც ნო ბი ა; 
და თუ ნაც ნო ბი – მა შინ ამას უკ ვე მო უს-
ვენ რო ბა კი არა, ცუ დი წი ნათ გ რ ძ ნო ბა 
ჰქვია და ის სი უ ჟე ტის გაც ნო ბის თა ნა ვე 
იბა დე ბა. 

ცუ დი წი ნათ გ რ ძ ნო ბა, შე იძ ლე ბა, 
სუ ბი ექ ტუ რი გრძნო ბა ა, მაგ რამ ძნე-
ლი ა, ამ დროს თა ვი დან მო ი შო რო 
სულ ახა ლი კი ნო ა სო ცი ა ცია თუნ დაც 
მაჰ მალ ბა ფის ქარ თულ თა ნამ შ რომ-
ლო ბა სა და მის „პრეზიდენტთან“, და 
მით უფ რო, შე და რე ბით ად რინ დე-
ლი ასო ცი ა ცი ა, ოღონდ უკ ვე რე ა-
ლუ რი ცხოვ რე ბი დან, თუმ ცა ასე ვე 

კი ნე მა ტოგ რაფ თან და კავ ში რე ბუ ლი; 
დი ახ, დი ახ, სწო რედ რე ნე ჰარ ლი ნის 
ფილმს ვგუ ლის ხ მობ. შე დე გი ორი ვე 
შემ თხ ვე ვა ში, რა და სა მა ლია და, სა ვა-
ლა ლო აღ მოჩ ნ და.

ახა ლი ფილ მის „ყარასტანში და კარ-
გუ ლი“ ამ ბა ვი კი ასე თი ა: ერთ დროს 
რო მე ლი ღაც, „მცირე“ „ოსკარზე“ 
წარ დ გე ნილ, ამ ჟა მად კი რი გით 
რეკ ლა მებ ზე გა დარ თულ ინ გ ლი სელ 
რე ჟი სორს, ემილ მი ლერს სადღაც, 
მის თ ვის უც ნობ კავ კა სი ურ რეს პუბ-
ლი კა ში ფეს ტი ვალ ზე იწ ვე ვენ თა ვი სი 
ფილ მით. თუმ ცა, რო გორც აღ მოჩ ნ-
დე ბა, ეს მხო ლოდ სა ბა ბი- სატყუ ა რა ა, 
სი ნამ დ ვი ლე ში კი ქვეყ ნის მმარ თ ველ 
ექ ს ცენ ტ რი ულ დიქ ტა ტორს სურს, მას 
ეროვ ნუ ლი კი ნო ე პო პე ის გა და ღე ბა 
ან დოს. კი ნო გა და ღე ბე ბი მო უ ლოდ-
ნე ლი, აბ სურ დუ ლი და საკ მა ოდ 
უსი ა მოვ ნო სი ურ პ რი ზე ბით არის სავ სე. 
რე ჟი სო რის თ ვის დიქ ტა ტო რი მმარ-
თ ვე ლის გან თა ვის დაღ წე ვა არც ისე 
ად ვი ლი ჩანს და, რომ არა რე ვო ლუ-
ცი ა, ვინ იცის, რი თი დას რულ დე ბო და 
მი სი სტუმ რო ბა თუ შე მოქ მე დე ბი თი 
მივ ლი ნე ბა ეგ ზო ტი კურ ქვე ყა ნა ში.

იწყე ბა ფილ მი და პირ ვე ლი ვე კად-

მო გე სალ მე ბათ ყა რას ტა ნი

> >  მ ა  ნ ა  ნ ა  ლ ე კ  ბ ო  რ ა შ  ვ ი  ლ ი
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რე ბი დან ნაც ნო ბი ურ ბა ნუ ლი პე ი ზა ჟე-
ბი შე მო გე ფე თე ბა თვალ ში, ნაც ნო ბი, 
მაგ რამ არა საყ ვა რე ლი, აი, ისე თი, 
უფ რო ხში რად თვალს რომ არი დე ბენ 
ხოლ მე. თუმ ცა, გუ ლი იმით შე გიძ ლია 
და იმ შ ვი დო, რომ ეს სა ქარ თ ვე ლო 
არა ა, ეს ყა რას ტა ნი ა, კავ კა სი ის მთებ ში 
ჩა კარ გუ ლი პი რო ბი თი რეს პუბ ლი კა, 
რო მელ შიც სურ ვი ლის შემ თხ ვე ვა ში, 
მა ყუ რე ბე ლი ქარ თულ, აზერ ბა ი ჯა ნულ, 
თურ ქულ და, კი დევ ვინ იცის, რო მე ლი 
კულ ტუ რის ნიშ ნებს ამო ი კითხავს. აქ 
მიმ დი ნა რე მოვ ლე ნე ბიც არ არის წმინ-
და ქარ თუ ლი, არც ყვე ლას და ყო ველ-
თ ვის ეძებ ნე ბა რე ა ლუ რი პრო ტო ტი პი.

ფილ მი დას ცი ნის ეგო ცენ ტ რუ ლო ბას, 
დიქ ტა ტო რულ რე ჟი მებს, კი ნე მა ტოგ-
რაფს – მის იდე ო ლო გი ურ გავ ლე ნას, 
გა და ღე ბის პრო ცესს, კი ნე მა ტოგ რა-
ფის ტებს, მა ყუ რე ბელს... ეს ზო გად-
სა კა ცობ რიო სა კითხე ბი ა, მაგ რამ 
კი ნოს ფი ზი კუ რი რე ა ლო ბის გა რე შე 
არ სე ბო ბა არ შე უძ ლი ა, თუნ დაც ყვე-
ლა ზე აბ სურ დუ ლი და გა მო გო ნი ლი 
კი ნო სამ ყა როს შექ მ ნის დრო საც კი. 
აქაც, ამ პი რო ბი თი ქვეყ ნის რე ა ლი ე ბი 
სუ ლაც არ არის პი რო ბი თი, წარ მო-
სახ ვაც ხომ რე ა ლო ბით იკ ვე ბე ბა და 

ჩემ და სამ წუ ხა როდ, ეს წარ მო სახ ვის 
მკვე ბა ვი რე ა ლო ბა ძალ ზე ხში რად 
ჩვე ნი, მშობ ლი უ რი ა. 

ალ ბათ უნ და ვი ცი ნოთ უიღ ბ ლო 
კი ნო რე ჟი სო რის თავ გა და სა ვალ-
ზე, მაგ რამ რა ტომ ღაც არ გა მო დის, 
ჩვენ თ ვის ეს აბ სურ დი კი არა, რე ა ლო-
ბა ა, შე იძ ლე ბა ოდ ნავ გა მუ ქე ბუ ლი, 
ოდ ნავ გრო ტეს კუ ლი, მაგ რამ ზოგ-
ჯერ რე ა ლო ბი დან გად მო წე რილ საც 
ჰგავს – ალუ ზი ე ბი, ფაქ ტე ბი, ყო ფი თი 
დე ტა ლე ბი... სა ინ ტე რე სო ა, რომ თუ 
გერ მა ნუ ლი კრი ტი კა ფილმს გრო ტეს-
კულ კო მე დი ას უწო დებს, ჩვენ თან ის 
შა ვი კო მე დი ა ა. 

თუმ ცა, ვფიქ რობ, საქ მე მა ინც არ არის 
მხო ლოდ სუ ბი ექ ტურ გან ც და ში – არც 
სა კუ თარ თავ ზე გა ცი ნე ბა გაგ ვი ჭირ დე-
ბო და, ფილმს რომ ამის სა შუ ა ლე ბა 
მო ე ცა. მეჩ ვე ნე ბა, რომ ის ვერ ჩა მო ყა-
ლიბ და დრა მა სა და კო მე დი ას შო რის, 
ვერ მო ა ხერ ხა მა თი ჰარ მო ნი უ ლი შერ-
წყ მა – ხან ერ თის კალ თას ეფა რე ბა, ხან 
- მე ო რის. შე დე გად, კო მე დია ზედ მე ტად 
დრა მა ტუ ლი მო ჩანს, რომ სა სა ცი ლო 
იყოს; დრა მა კი – საკმაოდ კო მი კუ რი 
იმის თ ვის, რომ უთა ნაგ რ ძ ნო.

შე საძ ლო ა, აქ ავ ტო ბი ოგ რა ფი ულ მა 

მო მენ ტებ მაც ითა მა შა თა ვი სი რო ლი 
(შვიდწლიანი პა უ ზა არც ისე ცო ტაა რე-
ჟი სო რის თ ვის), მაკ ფე ი და ნის გმი რიც 
ზედ მე ტად დრა მა ტუ ლად გა ნიც დის 
ფილ მის პე რი პე ტი ებს და მცი რე ნაპ-
რალ საც არ ტო ვებს სა კუ თარ თავ სა 
და გმირს შო რის. გა ცი ლე ბით მსუ ბუ ქი 
და ორ გა ნუ ლია რი ჩარდ ვან ვე ი დე-
ნის პრე ზი დენ ტი აბა ში ლი ე ვი, ძა ლი ან 
სა სა ცი ლო და ზუს ტია და ვით ვე ლი ჯა-
ნაშ ვი ლის „ჩრდილი“, თუმ ცა ეს უკ ვე 
დე ტა ლე ბია და მთლი ა ნად ფილ მის 
გან წყო ბას ვერ ცვლის.

დრო და სივ რ ცე მნიშ ვ ნე ლო ვან-
წი ლად გან საზღ ვ რავს აღ ქ მას და, 
შე საძ ლო ა, ფილ მი წარ მა ტე ბუ ლი აღ-
მოჩ ნ დეს სხვა ქვეყ ნებ ში; შე საძ ლო ა, 
მას აქაც გა მო უჩ ნ დ ნენ დამ ფა სებ ლე ბი 
და მა თი რიცხ ვი კი დევ უფ რო გა ი ზარ-
დოს დრო თა გან მავ ლო ბა ში, მაგ რამ 
მე მა ინც იმე დი მაქვს, რომ სა ქარ თ ვე-
ლო მო მა ვალ ში მა ინც ჩა მო ი შო რებს 
მხო ლოდ ეგ ზო ტი კუ რი ან პი რო ბი თი 
ქვეყ ნის თ ვის გა მო სა დე გი ლო კა ცი ის 
იმიჯს და იქ ცე ვა კი ნე მა ტოგ რა ფი ულ 
ქვე ყა ნად, სა დაც მი დი ან უბ რა ლოდ 
კარ გი კი ნოს გა და სა ღე ბად.
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მე ლოდ რა მა მთელ მსოფ ლი ო ში 
და ფა სე ბუ ლი ჟან რი ა, მას ყო ველ თ ვის 
ჰყავს მა ყუ რე ბე ლი და თა ნაც აუდი ტო-
რი ის სხვა დას ხ ვა ფე ნა ში: უმაღ ლე სი  თუ 
სა შუ ა ლო გა ნათ ლე ბის მქო ნე თა  წრე ში, 
ქა ლა ქად თუ სოფ ლად, თი ნე ი ჯე რებ ში 
თუ ზრდას რულ ადა მი ა ნებ ში, ქა ლებ სა 
თუ მა მა კა ცებ ში ( თუნ დაც ამ უკა ნას კ-
ნელთ ამის ხმა მაღ ლა აღი ა რე ბა არ 
უყ ვარ დეთ). 
  ასე თი ფარ თო სპექ ტ რი არც არის გა-
საკ ვი რი, თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ, რომ 
მე ლოდ რა მას უამ რა ვი გან შ ტო ე ბა და 
ქვე ჟან რი აქვს, დაწყე ბუ ლი „საპნის ოპე-
რე ბი დან“ დამ თავ რე ბუ ლი დახ ვე წი ლი 
„ნუარებით“, რომ ლებ საც „მელოდრამას 
მა მა კა ცე ბის თ ვის“ უწო დე ბენ.

სა ქარ თ ვე ლო შიც უყ ვართ მე ლოდ-
რა მა, მაგ რამ უყ ვარს მა ყუ რე ბელს; 
ქარ თ ველ რე ჟი სო რებს კი თით ქ მის 
ყო ველ თ ვის ერ ცხ ვი ნე ბო დათ მი სი – ხან 
სა წარ მოო კონ ფ ლიქ ტით ნიღ ბავ დ ნენ, 
ხან პრობ ლე მუ რი ფილ მით, ხა ნაც კი-
ნო მოთხ რო ბის ჟან რით. სა სი ა მოვ ნო ა, 
რომ ამ ბო ლო დროს ეს მიდ გო მა თით-

ქოს იც ვ ლე ბა. ახალ გაზ რ და ქარ თ ვე ლი 
რე ჟი სო რე ბი უკ ვე ღი ად იღე ბენ იმას, 
რაც მოს წონს, ან თა ვად თვლი ან, რომ 
მოს წონს ქარ თ ველ მა ყუ რე ბელს. თუმ ცა 
ტრა დი ცი ის უქონ ლო ბა მა ინც იჩენს 
თავს. 
   ახალ გაზ რ და რე ჟი სო რის მა რი ამ ქა ცა-
რა ვას ფილ მი „ზღვარიც“ მე ლოდ რა მა ა.  
უფ რო კონ კ რე ტუ ლად, მა ყუ რე ბელს 
ის წა რუდ გი ნეს რო გორც რო მან ტი კუ-
ლი მე ლოდ რა მა, და ეს ბუ ნებ რი ვად 
გა მომ დი ნა რე ობს მი სი სი უ ჟე ტი დან, 
დრა მა ტუ ლი სიყ ვა რუ ლის ის ტო რი ას 
რომ გვიყ ვე ბა.

სამ წუ ხა როდ, ბა ნა ლუ რი ჭეშ მა რი ტე-
ბა, რომ ხე ლოვ ნე ბა ში მთა ვა რია არა 
რა, არა მედ – რო გორ, და მით უმე ტეს 
დღეს, რო ცა ყვე ლა ფე რი უკ ვე ნათ ქ-
ვა მი, და წე რი ლი, გა და ღე ბუ ლია – ამ 
შემ თხ ვე ვა შიც აქ ტუ ა ლუ რი ხდე ბა. 

რა თქმა უნ და, კი ნოს პრაქ ტი კა შიც 
არის შემ თხ ვე ვე ბი, რო ცა პრობ ლე მის 
აქ ტუ ა ლო ბის, სათ ქ მე ლის სიმ წ ვა ვის 
ფონ ზე, ყვე ლა ეს თე ტი კუ რი და ფორ-
მა ლუ რი მოთხოვ ნა უკან იხევს. თუმ ცა, 

და მე თან ხ მე ბით, მე ლოდ რა მა და, 
ზო გა დად ჟან რუ ლი კი ნო, ეს შემ თხ ვე ვა 
ნამ დ ვი ლად არ არის.

ამ ბა ვი გო გო ნა სი, რო მე ლიც მო-
უ ლოდ ნე ლად თავ ს და ტე ხი ლი 
„არასწორი“ სიყ ვა რუ ლის გა მო სწი რავს 
მშვიდ, უზ რუნ ველ ყო ფილ მო მა ვალს – 
არც ცხოვ რე ბის თ ვის არის ორი გი ნა ლუ-
რი და არც ხე ლოვ ნე ბის თ ვის. თუმ ცა, 
ანა მხე ი ძის მოთხ რო ბა „არჩევანი მე“ , 
რომ ლის მი ხედ ვი თაც ეს ფილ მი არის 
გა და ღე ბუ ლი, 70-იანი წლე ბის ჰი ტად 
იქ ცა და, ჩე მი აზ რით – სრუ ლი ად დამ-
სა ხუ რე ბუ ლად. რა თქმა უნ და, ამ ბა ვი 
თა ვის თა ვად მიმ ზიდ ვე ლი აღ მოჩ ნ და 
მსგავ სი სი უ ჟე ტე ბის მოყ ვა რუ ლი მკითხ-
ველ თა წრის თ ვის, მაგ რამ ამას თან 
ერ თად მოთხ რო ბის მსუ ბუ ქი, თით ქოს 
მფრი ნა ვი სტი ლი, თვი თი რო ნია და 
იუმო რი კონ ტ რა პუქტს უქ მ ნი და დრა მა-
ტულ ის ტო რი ას, აშო რებ და მას ცრემ-
ლი ან სენ ტი მენ ტებს და უფ რო მძაფრს 
ხდი და ფილ მის ფი ნალს.

შე იძ ლე ბა შე მე და ვონ, რომ წიგ ნის და 
ფილ მის შე და რე ბა არა კო რექ ტუ ლი ა, 

ზღვა რი თუ არ ჩე ვა ნი

> >  მ ა  ნ ა  ნ ა  ლ ე კ  ბ ო  რ ა შ  ვ ი  ლ ი 
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რომ ფილ მი და მო უ კი დე ბე ლი ნა წარ-
მო ე ბია და ისი ნი სხვა დას ხ ვა კა ნო ნე-
ბით უნ და გა ნი სა ჯოს. ეს ყვე ლა ფე რი 
მარ თა ლი ა, მაგ რამ ისიც ფაქ ტი ა, რომ 
მხო ლოდ გა მარ ჯ ვე ბუ ლებს არ ასა მარ-
თ ლე ბენ და შე და რე ბის სურ ვი ლი მა შინ 
ჩნდე ბა (ეს კი ძალ ზე ხში რია კი ნომ ცოდ-
ნე ო ბით პრაქ ტი კა ში), რო ცა ცვლი ლე ბე-
ბი მხო ლოდ უარესს ხდის კი ნო ვერ სი ას 
და პირ ველ წყა როს თან შე და რე ბი სას ის 
აშ კა რად აგებს. 
 რად გან ავ ტორ მა მოთხ რო ბის ეკ რა-
ნი ზა ცია აირ ჩი ა, ბუ ნებ რი ვი ა ვი გუ ლის-
ხ მოთ, რომ მას ის მო ე წო ნა, მაგ რამ 
ალ ბათ კარ გი იქ ნე ბო და და ფიქ რე ბუ-
ლი ყო, რა მო ე წო ნა, რამ მო ახ დი ნა მას-
ზე შთა ბეჭ დი ლე ბა? მხო ლოდ ამ ბავ მა, 
რო მე ლიც, ეტყო ბა, ბო ლომ დე მა ინც არ 
აკ მა ყო ფი ლებ და, რად გან ფი ნა ლი რა-
დი კა ლუ რად არის შეც ვ ლი ლი? თუ გმი-
რე ბის ხა სი ა თებ მა – მა შინ სად გაქ რ ნენ 
ისი ნი? თუ ფორ მამ, ინ ტო ნა ცი ამ, მა შინ 
ალ ბათ ისიც გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი უნ და 
ყო ფი ლი ყო, რომ სიტყ ვი სა და ვი ზუ ა ლუ-
რი ნიშ ნის შე საძ ლებ ლო ბე ბი, ზე მოქ მე-

დე ბის მე ქა ნიზ მი საკ მა ოდ გან ს ხ ვა ვე-
ბუ ლია (ისევ ბა ნა ლუ რი ჭეშ მა რი ტე ბა) 
და ფილ მის ავ ტო რი ალ ბათ კარ გად 
უნ და და ფიქ რე ბუ ლი ყო, შეძ ლებ და თუ 
არა მი სი მო წო ნე ბუ ლი ნა წარ მო ე ბის 
ყვე ლა ზე ძლი ე რი მხა რე ე ბის გა და ტა ნას 
ეკ რან ზე. 

 ფილ მ ში აღარ ჩანს პირ ველ წყა-
როს თხრო ბის ინ ტო ნა ცი ა, ნი უ ან სე ბი, 
აღარ არი ან მი სი პერ სო ნა ჟე ბი: ზა ზა 
– “ლამაზი პი რუტყ ვი“, მოთხ რო ბის 
პირ ვე ლი პი რი და ფილ მის მთა ვა რი 
პერ სო ნა ჟი, ნი ნო – ირო ნი უ ლი, გულ წ რ-
ფე ლი, ძლი ე რი. გაქ რა ვნე ბა, რომ ლის 
წი ნა შე გო ნე ბა უძ ლუ რი ა. სხვაგ ვა რად 
რა რჩე ბა ეკ რან ზე? – მხო ლოდ ბა ნა ლუ-
რი სიყ ვა რუ ლის ის ტო რი ა, რო მე ლიც 
პირ ველ წყა როს თან შე და რე ბით გა ცი-
ლე ბით სწორ ხა ზო ვა ნი ა. 

შე იც ვა ლა ფი ნა ლიც, და ვფიქ რობ, ეს 
სწო რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა იყო, რად გან 
მოთხ რო ბი სე უ ლი ფი ნა ლი სრუ ლი ად 
გა უ გე ბა რი იქ ნე ბო და ფილ მი სე უ ლი 
პერ სო ნა ჟე ბი დან გა მომ დი ნა რე. სა მა-
გი ე როდ, გა მო ყე ნე ბუ ლია ტი პუ რი მე-

ლოდ რა მის თ ვის უსაყ ვარ ლე სი მე თო დი 
„მისი უდი დე ბუ ლე სო ბა შემ თხ ვე ვა“, მას 
ხომ ვე რა ვი თარ ლო გი კას თუ ფსი ქო-
ლო გი ურ მო ტი ვი რე ბას ვერ მოს თხოვ.

„არჩევანი მე“ არ იყო რო მან ტი კუ ლი 
პრო ზა. მის გან რო მან ტი კუ ლი მე ლოდ-
რა მის გა კე თე ბას შე ე ცად ნენ, და ეს 
ავ ტო რის უფ ლე ბა ა. ალ ბათ არის კი დეც 
გარ კ ვე უ ლი, თუმ ცა საკ მა ოდ სტე რე-
ო ტი პუ ლი რო მან ტიზ მი ზღვა ზე შეყ ვა-
რე ბუ ლე ბის ტკბო ბის საკ მა ოდ თბილ, 
თუმ ცა სტან დარ ტულ სცე ნებ ში, თა ვად 
ამ ბავ ში... ფილმს, სა ვა რა უ დოდ, ჰყავს 
და ეყო ლე ბა გულ შე მატ კივ რე ბი, მა ყუ-
რებ ლის თ ვის ხომ, გან სა კუთ რე ბით კი 
გარ კ ვე ულ ასაკ ში, ხში რად ამ ბა ვი უფ რო 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, ვიდ რე ის, თუ რო გორ 
არის ეს ამ ბა ვი მო ტა ნი ლი, მაგ რამ მე 
მე ნა ნე ბა და კარ გუ ლი პო ტენ ცი ა ლი, 
ქარ თულ კი ნო ში კარ გი მე ლოდ რა მის, 
შე საძ ლო ა, რო მან ტი კუ ლი დრა მის დამ-
კ ვიდ რე ბის ხე ლი დან გაშ ვე ბუ ლი კი დევ 
ერ თი შან სი. 
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ლუ კა, გმი რი, რომ ლის მო ლო დინ ში 
ვი თარ დე ბა ფილ მის სი უ ჟე ტი. აფხა-
ზე თი დან ელი ან არა მას, არა მედ მის 
ცხე დარს. მო ლო დი ნის ხან გ რ ძ ლი ვი და 
მტან ჯ ვე ლი პრო ცე სი, აფხა ზე თის ომი 
– ექ ს ტ რე მა ლუ რი გა რე მო, წარ სუ ლის 
გან ც დე ბი სა მი ქა ლის რთუ ლი ურ თი-
ერ თო ბის ფო ნი ა. ფილ მის ავ ტო რე ბი 
სი უ ჟე ტის გან ვი თა რე ბის თ ვის ირ ჩ ვენ 
სტა ტი კურ კადრს, რო მე ლიც კა მე რის 
მცი რე მოძ რა ო ბით ქმნის შე ჩე რე ბუ-
ლი დრო ის შეგ რ ძ ნე ბას. სახ ლის წინ 
და ლა გე ბუ ლი სკა მე ბი, ღია ჭიშ კა რი და 
უც ვ ლე ლი, უსა ხუ რი პა ნო რა მა, ნა ხევ-
რად ჩაბ ნე ლე ბუ ლი კად რე ბი უფ რო 
მე ტად პი რო ბითს და თე ატ რა ლურს 
ხდის გა რე მოს. ამას ემა ტე ბა მეგ რუ-
ლი და ქარ თუ ლი ენის მო ნაც ვ ლე ო ბა, 
რი თაც ჩნდე ბა შეგ რ ძ ნე ბა, რომ აქ, ამ 
გა რე მო ში სიტყ ვებს უკ ვე და უ კარ გავთ 
მნიშ ვ ნე ლო ბა. 

ვი ნი დან ვი ზუ ა ლუ რი რი გი პა სი უ რი ა, 
მწი რია და ფაქ ტობ რი ვად არ იძ ლე ვა 
და მა ტე ბით სა აზ როვ ნო შრეს თხრო-
ბა ში, ძი რი თა დი აქ ცენ ტი სამ სა ხი ო ბო 

ოს ტა ტო ბა ზე, გმირ თა ტი პებ ზეა გა და სუ-
ლი, ასე ვე იმ პრობ ლე მებ ზე, რო მე ლიც 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი და აქ ტუ ა ლუ რია არა 
მხო ლოდ 1990-იან, არა მედ თა ნა მედ-
რო ვე პე რი ოდ შიც. 

„ლუკაში“ იკ ვე თე ბა ორი ძი რი თა  დი 
პრობ ლე მა: ქა ლისა და სა ზო გა დო ე ბის 
ურ თი ე რო ბის და ძა ლა დო ბის თე მა. 
აფხა ზე თის ომი, რო მე ლიც სი უ ჟე ტის 
გან ვი თა რე ბა ში მხო ლოდ ფო ნის ფუნ ქ-
ცი ას ას რუ ლებს გა რე დამ კ ვირ ვებ ლის 
თვა ლით არის და ნა ხუ ლი: ემო ცი ას 
მოკ ლე ბუ ლი, სწორ ხა ზო ვა ნი. 

სა მი განს ხ ვა ვე ბუ ლი ხა სი ა თის ქა ლის 
ურ თი ერ თო ბა რა ღაც მო მენ ტ ში გარ სია 
ლორ კას პი ე სის „ბერნანდა ალ ბას სახ-
ლის“ პერ სო ნა ჟებს გვა გო ნებს. უკა ცოდ 
დარ ჩე ნი ლი გა ღი ზი ა ნე ბუ ლი ქა ლე ბი, 
ურ თი ერ თ ბ რალ დე ბე ბის მთე ლი კას კა-
დი და უიმე დო მო ლო დი ნით გა მოწ ვე უ-
ლი დუ მი ლი.

ორი სხვა დას ხ ვა თო ბის პერ სო ნა ჟი: 
დე და და „შვილები“, ქა ლიშ ვი ლი და 
ყო ფი ლი რძა ლი. გა რეგ ნუ ლი სიმ შ-
ვი დის, გა წო ნას წო რე ბუ ლო ბის ქვეშ 

დაგ რო ვი ლი მძი მე უარ ყო ფი თი ენერ-
გი ა, რო მე ლიც მო ლო დი ნის, გა ურ კ ვევ-
ლო ბის გრძნო ბით უფ რო მწვავ დე ბა და 
გა რეთ გა მო დის. ფილ მის სტრუქ ტუ რა 
ორ შრედ იყო ფა: ერ თი მხრივ, რძალ - 
დე დამ თი ლის ურ თი ერ თო ბა, და მე ო რე 
– ქა ლიშ ვი ლის თე მა, რო მე ლიც ერ თ გ-
ვა რი და მა ტე ბი თი შრეა ფილ მ ში დას მუ-
ლი ძი რი თა დი პრობ ლე მის - ძა ლა დო-
ბის თე მის. მოქ მე დე ბა გა ლის რა ი ონ ში, 
ერ თ -ერთ ოჯახ ში ხდე ბა. რე ჟი სო რი 
ხაზს უს ვამს ად გილ მ დე ბა რე ო ბას არა 
მხო ლოდ იმი ტომ, რომ ომი სწო რედ ამ 
ტე რი ტო რი ა ზე მიმ დი ნა რე ობს, არა მედ 
იმი ტომ, რომ და სავ ლეთ ში, გან სა კუთ-
რე ბით სა მეგ რე ლო ში, ოჯახ ში არ სე ბულ 
არა ჯან საღ ტრა დი ცი ებ სა და ურ თი ერ-
თ და მო კი დე ბუ ლე ბა ზე გა ა მახ ვი ლოს 
ყუ რადღე ბა.

გარ დაც ვ ლი ლი შვი ლის ცხედ რის 
და საბ რუ ნებ ლად სვა ნე თი დან ჩა მო-
დის ლი ლე (ქეთი ცხა კა ი ა). ის ოჯა ხუ-
რი ძა ლა დო ბის მსხვერ პ ლი ა; დე და, 
რო მელ საც მო ძა ლა დე ებ მა – ქმარ მა და 
დე დამ თილ მა, ყვე ლა ზე საყ ვა რე ლი, ახ-

ლუ კა, და კარ გუ ლი შვი ლის მო ლო დინ ში

> >  მ ა ი ა  ლ ე  ვ ა  ნ ი  ძ ე
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ლო ბე ლი ადა მი ა ნი, შვი ლი წა არ თ ვეს, 
გა წი რეს. სი ცა რი ე ლე სა და ტკი ვილ ში 
გა ტა რე ბუ ლი წლე ბის კომ პენ სა ცი ის მიზ-
ნით, მას სურს, გარ დაც ვ ლილ შვილ ზე 
მა ინც აღად გი ნოს წარ თ მე უ ლი უფ ლე-
ბე ბი. ნაც ნობ გა რე მო ში მოხ ვედ რი ლი, 
ფრაგ მენ ტუ ლად იხ სე ნებს წარ სულს, 
ცდი ლობს პა სუ ხი მი ი ღოს ყვე ლა იმ 
შე კითხ ვა ზე, რო მე ლიც წლე ბი ა, აწუ-
ხებს: რა ტომ მო ექ ც ნენ ასე? რა ტომ არ 
და იც ვეს? რა ტომ წა არ თ ვეს შვი ლი ? 
თუმ ცა – უშე დე გოდ. დე დამ თი ლი (ლია 
კა პა ნა ძე) მას არ პა სუ ხობს, შეც დო-
მებს არ აღი ა რებს, არ თა ნა უგ რ ძ ნობს, 
ვი ნი დან ოჯახ ში მხო ლოდ მა მა კა ცე ბის 
ინ ტე რე სია მთა ვა რი და მას არ აქვს 
უფ ლე ბა, სხვაგ ვა რად იფიქ როს. ქალს 
რა უფ ლე ბა აქვს გა ნი კითხოს? მო ითხო-
ვოს? შე ა ფა სოს? ბიჭ შვილ თან სო ლი-
და რო ბის გან ც და ძლი ე რი ა. 

ლე ი ლა კა პა ნა ძის გმი რი ავ ტო რი-
ტა რუ ლი ადა მი ა ნი ა, რომ ლის თ ვი საც 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ოჯა ხუ რი კე რის, 
ტრა დი ცი ე ბის დაც ვა. ისიც და უდ გე ნე-
ლი კა ნო ნე ბის მსხვერ პ ლი ა, ვი ნი დან 

სა კუ თარ თავს არ აძ ლევს უფ ლე ბას, 
თა ნა უგ რ ძ ნოს რძალს. თუმ ცა, ლუ კას 
და კარ გ ვით ხვდე ბა, თუ რა ტკი ვი ლი 
შე იძ ლე ბა ჰქო ნო და ლი ლეს წლე ბის 
მან ძილ ზე. ერ თი მიზ ნით, ერ თი მო-
ლო დი ნით გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ეს ორი 
გმი რი, ჩა კე ტი ლე ბი პი რო ბით ში ნა გან 
საზღ ვ რებ ში, თით ქოს და ემ ს გავ სე ბი ან 
ერ თ მა ნეთს. ფი ნა ლურ კად რ ში მა რა-
დი ო რე ბი ქურ და ვენ სახლს. ორი ვე 
ქა ლი, ყო ველ გ ვა რი პრო ტეს ტის გრძნო-
ბის გა რე შე, ემორ ჩი ლე ბა მათ ნე ბას და 
„პირობით სცე ნა ზე“ უძ რა ვად რჩე ბი ან 
სკა მებ ზე ჩა მომ ჯ და რი. მათ უკ ვე აღარ 
სურთ ბრძო ლა, ვი ნი დან ყვე ლა ზე მნიშ-
ვ ნე ლო ვა ნი რამ და კარ გეს. უიმე დო ბას, 
მო ლო დინს უძ რა ო ბა ცვლის და ისე დაც 
ერთ, ჩა კე ტილ გა რე მო ში გან ვი თა რე-
ბუ ლი მოქ მე დე ბა უფ რო სტა ტი კუ რი 
ხდე ბა. 

რძალ - დე დამ თი ლის კონ ფ ლიქ ტურ 
გა რე მო ში რე ჟი სორს შე მო აქვს და მა-
ტე ბი თი თე მა, ოჯახ ში ქა ლიშ ვი ლის 
რო ლის თა ო ბა ზე. ნი ნო კას რა ძის გმი რი 
ერ თ დ რო უ ლად არის და არც არის ამ 

სამ ყა როს ნა წი ლი. ის თით ქოს უკა ნა 
პლან ზე მოქ მე დებს, მოძ რა ობს, გა ნიც-
დის, გა ნუხ რე ლად ას რუ ლებს დე დის 
ნე ბის მი ერ მოთხოვ ნას. მხო ლოდ ერთ 
ეპი ზოდ ში ბე დავს და უ პი რის პირ დეს 
დე დას და ისიც მხო ლოდ გან შო რე ბის 
ჟამს, რო ცა იცის, რომ შე საძ ლო ა, ვე-
ღარ შეხ ვ დეს მას. მი სი მოკ ლე მო ნო-
ლო გი დან ნა თე ლი ხდე ბა, რომ ისიც 
ფა რუ ლი ძა ლა დო ბის მსხვერ პ ლი ა, 
ვი ნი დან მას აკ ლ და დე დის ყუ რადღე-
ბა, მზრუნ ვე ლო ბა. მთე ლი ცხოვ რე ბა 
ცდი ლობ და შე ემ ჩ ნი ათ და თუნ დაც 
მცი რე დით, მაგ რამ მა ინც და ინ ტერ სე ბუ-
ლე ბიყ ვ ნენ მი სი არ სე ბო ბით.

 ფილ მ ში დას მუ ლი პრობ ლე მა ტი კა 
არის მცდე ლო ბა, მა ყუ რე ბელს მო-
უთხ რონ, ესა უბ რონ სა ზო გა დო ე ბა ში 
არ სე ბულ მწვა ვე პრობ ლ მებ ზე, მაგ რამ 
მა თი ზე და პი რუ ლი გა ა ნა ლი ზე ბის გა მო, 
უკ მა რი სო ბის შეგ რ ძ ნე ბა რჩე ბა. 
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ამ პე სი მის ტურ ფრა ზას წარ მოთ ქ ვამს 
ფილ მის მთა ვა რი გმი რი მე უღ ლეს-
თან სა უბ რი სას ახალ და ბის აგა რაკ ზე, 
სა დაც ამირ კა კა ბა ძე თა ვის ოჯა ხის 
წევ რებ თან ერ თად, ძვე ლი ნივ თე ბის, 
ნა ხა ტე ბის და და ბუ რუ ლი ტყის გა რე-
მოც ვა ში სუ ლი ე რად ის ვე ნებს.

დი დი ხა ნი ა, ქარ თულ კი ნო სივ რ ცე ში 
არ შექ მ ნი ლა მხატ ვ რუ ლი თუ დო კუ მენ-
ტუ რი ფილ მი მხატ ვარ ზე. ამ სი ცა რი ე-
ლის თა ვი სე ბუ რად შევ სე ბას შე ე ცა და 
რე ჟი სო რი გაბ რი ელ რაზ მა ძე, რო მელ-
მაც 10 დღის გან მავ ლო ბა ში გა და ი ღო 
მოკ ლე მეტ რა ჟი ა ნი დო კუ მენ ტუ რი 
ფილ მი „ამირი“. ფილ მი არ წარ მო ად-
გენს დას რუ ლე ბულ პორ ტ რეტს მხატ-
ვ რის ცხოვ რე ბა სა და შე მოქ მე დე ბა ზე, 
ეს უფ რო ჩა ნა ხა ტია მი სი პერ სო ნა ზე; 
მცდე ლო ბაა შე მოქ მე დის სუ ლი ე რი 
სამ ყა როს წვდო მი სა, სამ ყა რო სი, რო-
მე ლიც მხო ლოდ მხატ ვ რის ინ დი ვი-
დუ ა ლურ წარ მო სახ ვა ში არ სე ბობს და 
წარ სუ ლი სა და მო მავ ლის და მა კავ ში-
რე ბე ლი აწ მ ყო დან მოგ ვითხ რობს. 

წარ სუ ლი ამი რის ცნო ბილ მა მას თან, 
მხატ ვარ და ვით კა კა ბა ძეს თა ნაა და კავ-
ში რე ბუ ლი. მე-20 სა უ კუ ნის და საწყი სის 

ნო ვა ტო რი მხატ ვა რი- სიმ ბო ლის ტი, 
ავან გარ დის ტი, აბ ს ტ რაქ ცი ო ნის ტი, 
უსათ ვა ლო სტე რე ო კი ნოს გა მომ გო-
ნე ბე ლი – მრა ვალ მ ხ რი ვი ხე ლო ვა ნი 
20-იან წლებ ში სწავ ლობ და პა რიზ ში, 
სა დაც სრულ ყო ფი ლად ეუფ ლე ბო და 
მხატ ვ რის პრო ფე სი ას, მო ნა წი ლე ობ და 
„დამოუკიდებელ მხატ ვარ თა სა ზო გა-
დო ე ბის“ ყო ველ წ ლი ურ გა მო ფე ნებ ში. 
1926 წელს ის ამე რი კის შე ერ თე ბუ ლი 
შტა ტე ბის ქა ლაქ ბრუკ ლინ ში თა ვი სი 
შე მოქ მე დე ბით წარ დ გა ავან გარ დისტ 
მხატ ვარ თა გა მო ფე ნა ზე. 2012 წელს 
და ვით კა კა ბა ძის 120 წლის იუბი ლეს 
აღ სა ნიშ ნა ვად ამირ მა მი სი სრუ ლი 
პერ სო ნა ლუ რი გა მო ფე ნა მო აწყო თბი-
ლი სის ეროვ ნულ გა ლე რე ა ში. სწო რედ 
ამ გა მო ფე ნის და ხურ ვის კად რე ბით 
იწყე ბა ფილ მი. 

სევ დი ა ნი გან წყო ბა, რო მე ლიც თან 
სდევს მთელ ფილმს, მა მის გა მო ფე-
ნის და ხურ ვი სას ვლინ დე ბა. ამი რი 
შე ნე ლე ბულ ტემ პ ში მო წი წე ბით ხსნის 
კედ ლი დან ნა ხა ტებს, ხელ მ ძღ ვა ნე-
ლობს გა მო ფე ნის ჩა მოხ ს ნის პრო ცესს. 
მის გა მო მეტყ ვე ლე ბა ში იგ რ ძ ნო ბა, 
რომ რა ღაც სა მუ და მოდ დამ თავ რ და, 

გაწყ და... რე ჟი სო რი ქვეც ნო ბი ე რად 
გრძნობს რა მთა ვა რი გმი რის შე ფა-
რულ დეპ რე სი ულ გან წყო ბას, მის 
სუ ლი ერ სვლას უსას რუ ლო ბი სა კენ, 
ცდი ლობს მი სი და მო კი დე ბუ ლე ბა 
არ სე ბუ ლი რე ა ლო ბი სად მი უტყ ვი კად-
რე ბით, საგ ნობ რი ვი ნა ტურ მორ ტე ბი თა 
თუ კომ პო ზი ცი ე ბით გად მოგ ვ ცეს.

ყო ვე ლი ვე ამას ოს ტა ტუ რად ახორ-
ცი ე ლებს ოპე რა ტორ გო გა დევ და-
რი ან თან ერ თად. მის მი ერ შექ მ ნი ლი 
ფილ მის ვი ზუ ა ლუ რი მხა რე გარ კ ვე ვით 
იკ ვე თე ბა ფილ მის სტრუქ ტუ რა ში. უსას-
რუ ლო, ცა რი ე ლი გზატ კე ცი ლი, ბუ ნე-
ბის კად რე ბი, ბუ დე დან მომ ზი რა ლი 
წე რო ე ბი, მშრალ ხიდ ზე გა სა ყი დად 
გა მო ტა ნი ლი ძვე ლი ნივ თე ბი, სახ ლ-
ში დახ ვა ვე ბუ ლი ძვე ლე ბუ რი ავე ჯი, 
თუ ჭურ ჭე ლი, რო მელ თა დე ტა ლე ბი 
ხში რად ამი რის კონ ცეპ ტუ ა ლურ ნა ხა-
ტებ სა თუ კო ლა ჟებ ში ჰპო ვე ბენ ახალ 
სი ცოცხ ლეს, მიგ ვა ნიშ ნებს გმი რის 
და მო კი დე ბუ ლე ბას სიძ ვე ლი სად მი, 
წა სუ ლი სად მი. ყო ვე ლი ვე ერ თად კი 
ამირ კაკ ბა ძის სუ ლი ერ პორ ტ რეტ ში გა-
და იზ რ დე ბა და გრძელ დე ბა ეპი ზოდ ში, 
რო მე ლიც რეფ რე ნუ ლად რამ დენ ჯერ-

გა ურ კ ვევ ლო ბა- მო მა ვა ლია

> >  ქ ე  თ ე  ვ ა ნ  ჯ ა  ფ ა  რ ი  ძ ე
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მე მე ორ დე ბა ფილ მის გან მავ ლო ბა ში, 
სა დაც მთა ვა რი გმი რი სა თი თა ოდ 
კი დებს ხე ებ ზე თა ვის ნა მუ შევ რებს  – 
 სიმ ბო ლის ტურ კომ პო ზი ცი ებ სა და 
კო ლა ჟებს, ერ თ გ ვარ პერ სო ნა ლურ 
გა მო ფე ნებს ქმნის ტყე ში.

მი უ ხე და ვად მრა ვა ლი პერ სო ნა ლუ-
რი თუ ჯგუ ფუ რი გა მო ფე ნი სა, საკ მა ოდ 
ცნო ბი ლი მხატ ვა რი მა ინც მარ ტო სუ-
ლად გრძნობს თავს, რა საც რე ჟი სო რი 
ამ პი როვ ნე ბის გა მოვ ლე ნის პრო ცეს ში 
აწყ დე ბა. რეს პო დენ ტე ბიც კი, დი სა და 
დე დის სა ხით, ვე რა ფერს სა ინ ტე რე სოს 
ვერ მოგ ვითხ რო ბენ ამი რის შე სა ხებ. 
მი სი დე და, ხან დაზ მუ ლი ქალ ბა ტო ნი 
ეთერ ან დ რო ნი კაშ ვი ლი მხო ლოდ 
თა ვი სი მე უღ ლის, და ვით კა კა ბა ძის 
შე სა ხებ ჰყვე ბა. ან ტუ რა ჟის, ნა ხა ტე-
ბის, გა რე მომ ც ვე ლი პე ი ზა ჟე ბი სა და 
სხვა დას ხ ვა საგ ნის და ფიქ სი რე ბით 
გად მოგ ვ ცემს რე ჟი სო რი მხატ ვ რის 
ხა სი ათ სა და სამ ყა რო სად მი და მო კი-
დე ბუ ლე ბას. 

მი სი რთუ ლი, ში ნა გა ნი წი ნა აღ მ დე-
გო ბით აღ სავ სე სამ ყა როს აღ საქ მე-
ლად ფილ მის ავ ტო რი, ვი ზუ ა ლუ რი 
ეფ ქ ტე ბის გარ და, სმე ნით აქ ცენ ტებ საც 

მი მარ თავს. ფილ მის გან წყო ბას მან 
ზუს ტად მი უ სა და გა გუს ტავ მა ლე რის მუ-
სი კა, რო მე ლიც თან დაჰ ყ ვე ბა ფილმს, 
გან სა კუთ რე ბით მძაფ რ დე ბა მნიშ ვ-
ნე ლო ვან მო მენ ტებ ში. მა გა ლი თად, 
რო დე საც ეკ რა ნის კენ ზურ გით მჯდო მი 
ამი რი ფან ჯ რი დან გაჰ ყუ რებს ნის ლი ან 
პე ი ზაჟს, ამ დეპ რე სი ულ, დათ რ გუ ნულ, 
ნოს ტალ გი ურ ეპი ზოდს ხაზს უს ვამს 
მა ლე რის მე ხუ თე სიმ ფო ნი ის სულ ში 
ჩამ წ ვ დო მი ჰან გე ბი; გვახ სე ნებს ლუ-
კი ნო ვის კონ ტის ფილმს „სიკვდილი 
ვე ნე ცი ა ში“, სა დაც იგი ვე მუ სი კა 
ჟღერ ს , რო მე ლიც გა მოკ ვეთს მთა ვა-
რი გმი რის სუ ლი ერ გან ც დებ ს , რა საც 
ის სიკ ვ დი ლის კენ მიჰ ყავს. გაბ რი ელ 
რაზ მა ძემ თა ვის და უ ნე ბუ რად შექ მ ნა 
ფილ მი- რექ ვი ე მი, რო მე ლიც თა ვი-
დან ჩა ნა ხა ტად, გვერ დი დან და ნა ხულ 
ის ტო რი ად აღიქ მე ბო და. მან თით ქოს 
იწი ნას წარ მეტყ ვე ლა მთა ვა რი გმი რის 
სიკ ვ დი ლი. ამირ კაკ ბა ძე ამა წლის 25 
მარტს გარ და იც ვა ლა 73 წლის ასაკ ში, 
ხო ლო ამ ფილ მის და ხუ რუ ლი ჩვე ნე ბა 
15 აპ რილს შედ გა. 

ფილმს მა ინც აქვს იმე დი ა ნი და-
სას რუ ლი. ფი ნალ ში მი სი ვა ჟი და თი 

კა კა ბა ძე გა მოჩ ნ დე ბა, კა კა ბა ძე ე ბის 
დი ნას ტი ის გამ გ რ ძე ლე ბე ლი. მრა-
ვალ მ ხ რი ვი ხე ლო ვა ნი, რო მელ მაც 
თა ვი მი უძღ ვ ნა ტიხ რულ მი ნან ქარ ზე 
მუ შა ო ბას და წლე ბის გან მავ ლო ბა ში 
ფო კას მო ნას ტერ ში ქმნის ტიხ რუ ლი 
მი ნან ქ რის გან გა კე თე ბულ ხა ტებ სა და 
დახ ვე წილ ნივ თებს. ფი ნა ლურ კად-
რებ ში ის მის მი სი ხმა – ის ლა პა რა კობს 
მა მა ზე, რო მე ლიც მის თ ვის თან უცხო ა, 
თან ახ ლო ბე ლი; მის შე მოქ მე დე ბა ზე 
– წარ მოდ გე ნით ზე და სი უ რე ა ლის ტურ-
ზე; და ბო ლოს ამ ბობს, რომ ადა მი ა ნი 
უნ და და ე ფუძ ნოს ძველ სა და ტრა დი-
ცი ულს. იგი გა მო დის შე ნო ბის ჩაბ ნე-
ლე ბუ ლი სივ რ ცი დან და მი ე მარ თე ბა 
სი ნათ ლის კენ, წინ გა დაშ ლი ლი ფა-
რავ ნის ტბის შთამ ბეჭ დავ პე ი ზა ჟის კენ, 
რომ ლის მახ ლობ ლად მი სი საყ ვა რე-
ლი ფო კას მო ნას ტე რი ა. კა კა ბა ძე ე ბის 
შე მოქ მე დე ბა აგ რ ძე ლებს გზას, თუმ ცა, 
რო გორც ამი რი ამ ბობს, გა ურ კ ვევ ლო-
ბა – მო მა ვა ლი ა...
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რა ხდე ბა „ცხრა მთას იქით“, თა ნა-
მედ რო ვე სო ფელ ში, რო მე ლიც თით-
ქოს ცი ვი ლი ზა ცი ა საა მოწყ ვე ტი ლი, 
რომ ლის კენ მი მა ვა ლი გზაც ხში რად 
გა უ ვა ლი ა, მაგ რამ რომ ლის თ ვი საც ეს 
„უგზოობა“ სა კუ თარ თავ თან დარ ჩე-
ნი სა და გა დარ ჩე ნის სა შუ ა ლე ბა ა? 
რო დი საა შე საძ ლე ბე ლი ორი სამ ყა-
როს მშვი დო ბი ა ნი თა ნა არ სე ბო ბა და 
რო დის ხდე ბა ეს შე უძ ლე ბე ლი? რას 
ელო დე ბი ან ადა მი ა ნე ბი ახა ლი სა ზო-
გა დო ე ბის აღ მო ჩე ნის გან, რას სთა-
ვა ზობს ეს სა ზო გა დო ე ბა და არის თუ 
არა ჩვე ნი წარ მოდ გე ნე ბი რე ა ლო ბის 
იდენ ტუ რი ყო ველ თ ვის, და თუ არა, რა 
არის მი ზე ზი? 

ეს და კი დევ სხვა არა ერ თი სა კითხია 
ჩა დე ბუ ლი ლე ვან თუთ ბე რი ძის ახალ 
მხატ ვ რულ ფილ მ ში, „ზღაპრული“ 
სა ხელ წო დე ბით, „ცხრა მთას იქით“ 
(საქართველოს ეროვ ნუ ლი კი ნო ცენ-
ტ რის სცე ნა რე ბის კონ კურ ს ში გა მარ ჯ-
ვე ბუ ლი), აკა მორ ჩი ლა ძის სცე ნა რის 
მი ხედ ვით. ოპე რა ტო რია გი ორ გი 
შვე ლი ძე, მუ სი კა ზა ზა მი მი ნოშ ვი ლის, 
მხატ ვ რე ბი – თე მურ ხმა ლა ძე, და ვით 
სა ჯა ი ა, კოს ტუ მე ბის მხატ ვა რი – ან კა 
კა ლა ტო ზიშ ვი ლი, მონ ტა ჟი – ლე ვან 
კუ ხაშ ვი ლი სა და ლე ვან თუთ ბე რი ძის, 

ხმა – პა ა ტა გო ძი აშ ვი ლის. პრო დუ სე-
რე ბი არი ან გია ბაზღა ძე და კონ ს ტან-
ტი ნე ლუ ზი ნი ა ნი. თა ნაპ რო დუ სე რი 
– მი ხე ილ ლომ თა ძე. მო ნა წი ლე ო ბენ: 
ქრის ტალ ბე ნე ტი, თორ ნი კე ბზი ა ვა, მი-
ხე ილ გო მი აშ ვი ლი, გი ვი ჩუ გუ აშ ვი ლი, 
ნუგ ზარ ყუ რაშ ვი ლი, მარ ლენ ეგუ ტი ა, 
ეკა მო ლო დი ნაშ ვი ლი, თორ ნი კე გოგ-
რი ჭი ა ნი, ვახ ტანგ ჩა ჩა ნი ძე, ანას ტა სია 
მე ნაბ დე და სხვე ბი.

ეთ ნო ლო გე ბის ჯგუ ფი სა ქარ თ ვე-
ლოს მა ღალ მ თი ან სო ფელ ში მო რიგ 
ექ ს პე დი ცი ა ში მი ემ გ ზავ რე ბა. მათ თ-
ვის, რო გორც პრო ფე სი ო ნა ლე ბის-
თ ვის (რომლებიც მრა ვალ წ ლი ა ნი 
კვლე ვე ბის შე დე გად კარ გად იც ნო ბენ 
ად გი ლობ რი ვებ სა და მა თი ცხოვ რე-
ბის წე სებს, ტრა დი ცი ებ სა და თქმუ ლე-
ბებს), ამ სამ ყა რო ში უცხო არა ფე რი 
და არა ვი ნა ა. აქ ყვე ლა ერ თ მა ნეთს 
იც ნობს – ად გი ლობ რი ვიც და ჩა სუ-
ლიც, აქ იცი ან ურ თი ერ თო ბის ფა სიც 
და ხა რის ხიც; იცი ან ერ თ მა ნე თის ვი ნა-
ო ბა, რა ო ბა, მიზ ნე ბი, ინ ტე რე სე ბი და 
ამ ყვე ლა ფერს, შეძ ლე ბის დაგ ვა რად, 
უფ რ თხილ დე ბი ან. სხვაგ ვა რად არც 
შე იძ ლე ბა – ეს მთის „კანონია“ და მი სი 
დარ ღ ვე ვის უფ ლე ბას თავს არა ვინ 
აძ ლევს. 

სო ფელს ფილ მ ში სა ხე ლი არა აქვს 
და არც რა ი მე გან სა კუთ რე ბუ ლი 
კუთხუ რი და ეგ ზო ტი კუ რი ნიშ ნე ბით ხა-
სი ათ დე ბი ან. პერ სო ნა ჟე ბი – მსა ხი ო-
ბე ბი არ მეტყ ვე ლე ბენ რო მე ლი მე ქარ-
თულ დი ა ლექ ტ ზე და არც რო მე ლი მე 
რე გი ო ნის თ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი, 
ვთქვათ, ფაქ ტუ რი თა თუ ჩაც მუ ლო ბით 
გა მო ირ ჩე ვი ან. ასე თი ად გი ლი ყველ-
გან შე იძ ლე ბა შეგ ვ ხ ვ დეს, რო გორც 
სა ქარ თ ვე ლოს მთი ა ნეთ ში, ასე ვე სამ-
ყა როს ნე ბის მი ერ წერ ტილ ში, სა დაც 
ადა მი ა ნე ბი, ერ თი მხრივ, სა კუ თარ 
სა ზო გა დო ე ბა ში ჩა კე ტი ლე ბი, წარ-
სულ ზე, მო რა ლურ - ფ სი ქო ლო გი ურ 
წე სებ ზე, „რეალურად“ არ სე ბულ გად-
მო ცე მებ ზე მი ჯაჭ ვუ ლე ბი და, მე ო რე 
მხრივ, ლა ღად, უსაზღ ვ რო სივ რ ცე ში 
გაშ ლი ლე ბი ცხოვ რო ბენ. 

აქ ლე გენ დე ბი რე ა ლო ბის თა ნას-
წო რუფ ლე ბი ა ნე ბი არი ან და მათ 
არ სე ბო ბა ში, რო გორც სი ნამ დ ვი ლის 
ანა რეკ ლ ში, ეჭ ვი არა ვის ეპა რე ბა. 
მაგ რამ, რაც ად გი ლობ რი ვე ბის თ ვის 
ჩვე უ ლებ რი ვი, ყო ველ დღი უ რო ბის 
ნა წი ლი ა, უცხოა მათ თ ვის, ვინც ამ 
სამ ყა რო ში სა კუ თა რი წარ მო სახ ვე ბის 
შექ მ ნას და სა კუ თა რი მი თე ბის აწყო-
ბას ცდი ლობს. 

სამ ყა რო ცხრა მთას იქით — ლე გენ დებ სა 
და რე ა ლო ბას შო რის 
> >  ლ ე  ლ ა  ო ჩ ი  ა  უ  რ ი
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ლე ვან თუთ ბე რი ძე ირ ჩევს „ნაცად“ 
ხერხს – სოფ ლის მაცხოვ რებ ლებს 
აკ ვირ დე ბა და მათ ცხოვ რე ბას 
ახალ გაზ რ და უცხო ე ლი ქა ლი ენი 
(ფოტოგრაფი, რო მელ საც მე გო ბარ მა-
მა კაც თან ურ თი ერ თო ბის კრი ზი სი აქვს) 
აფა სებს; რაც და მო კი დე ბუ ლე ბე ბის 
თა ვის თა ვა დი აღ ქ მის პი რო ბას ქმნის 
და უცხო თვა ლი – ფო ტო ა პა რა ტის 
ობი ექ ტი ვით უფ რო გა მახ ვი ლე ბუ ლი 
– შე ხე დუ ლე ბა თა მრა ვალ ფე რო ვან 
სპექტრს წარ მო შობს. ენის თ ვის ყვე ლა-
ფე რი, რაც სხვე ბის თ ვის უალ ტერ ნა ტი-
ვოა – ბუ ნე ბა, თქმუ ლე ბე ბი, ხა სი ა თე ბი, 
ცხოვ რე ბის წე სი, წარ სუ ლი და აწ მ ყო, 
ლე გენ დე ბი და ადა თე ბი, ადა მი ა ნე ბი 
– უცხო და მო უ ლოდ ნე ლია და ახა ლი 
ურ თი ერ თო ბე ბის, თა ვი სე ბუ რი აღ ქ მე-
ბის, სურ ვი ლე ბის, ვნე ბე ბის, ინ ტე რე სის 
გა მომ წ ვე ვი ხდე ბა. 

სამ ყა როს, რო მელ საც ად გი ლობ-
რი ვე ბი და ეთ ნო ლო გე ბი შეჩ ვე უ ლე ბი 
არი ან და რო მელ საც სა კუ თა რი კა ნო-
ნე ბი მარ თა ვენ – ქმე დი თი თუ ში ნა-
გა ნი (რომლებიც თა ო ბი დან თა ო ბას 
„ზეპირსიტყვიერად“ გა და ე ცე მა, არ სა-
დაა და წე რი ლი, მაგ რამ ყვე ლა სხვა 
არ სე ბულ ზე უმ ტ კი ცე სი ა) – უცხო ე ლის-
თ ვის გაზ ვი ა დე ბუ ლი წარ მოდ გე ნე ბი სა 

და წარ მო სახ ვე ბის სა ფუძ ვ ლად და 
მოვ ლე ნე ბის დრა მა ტუ ლად, ტრა გი-
კუ ლა დაც გან ვი თა რე ბის სა ფუძ ვ ლად 
იქ ცე ვა, მის თ ვის პი რა დად და სხვის-
თ ვი საც. 

ლე ვან თუთ ბე რი ძე სწო რედ ამ ორი 
რე ა ლო ბის, ორი სამ ყა როს ზღვარ ზე 
არ სე ბულ ატ მოს ფე როს ქმნის. ფილ მი 
ბევრ იდუ მა ლე ბას მო ი ცავს, რის ამოხ-
ს ნა საც მა ყუ რე ბე ლი ფი ნა ლამ დე ვერ 
ახერ ხებს. ის ბევ რი ხაზ სა და რამ დე ნი მე 
ურ თი ერ თ გა მომ დი ნა რე თე მას აერ თი-
ა ნებს, რაც დრა მა ტულ და ძა ბუ ლო ბას 
სძენს კი ნო სუ რათს და ორ გა ნუ ლად 
ავ სებს თხრო ბის მდო რე, თით ქოს გა-
წე ლილ, აუღელ ვე ბელ ტემ პო- რიტმს, 
რო მე ლიც ყო ფი თი და პი რო ბი თი დე ტა-
ლე ბის გა და ჯაჭ ვით იქ მ ნე ბა. 

ენის შე მოჭ რა ამ, ერ თი მხრივ, 
ჩა კე ტილ და მე ო რე მხრივ, თა ვი სუ-
ფალ, გახ ს ნილ სივ რ ცე ში – ცო ტა ხნით 
თით ქოს არ ღ ვევს ცხოვ რე ბის ჩვე ულ 
დი ნე ბა სა და რიტმს, მაგ რამ ეს ცვა ლე-
ბა დო ბაც ისე თი ვე „ჩვეულებრივი“ და 
მა რა დი უ ლი ა, რო გორც სი ცოცხ ლე 
და სიკ ვ დი ლი, თუნ დაც ძა ლა დობ რი-
ვი, რო გორც ერ თი მდგო მა რე ო ბი დან 
მე ო რე ში ბუ ნებ რი ვი და გარ და უ ვა ლი 
გა დას ვ ლა.

შე დე გად, ერ თ მა ნეთ ში ირე ვა და 
ერ წყ მის – რე ა ლო ბა და წარ მო სახ-
ვა, დღე ვან დე ლო ბა და მი თო ლო-
გი ა, სი ნამ დ ვი ლე და გა მო ნა გო ნი, 
წარ სუ ლი და აწ მ ყო. ორი კულ ტუ რის 
კავ ში რი თუ შე ჯა ხე ბა ორი ვეს რყე ვას 
იწყებს. თუმ ცა, პირ ველ რიგ ში, კონ-
ფ ლიქ ტის მი ზე ზი ცა და „მსხვერპლიც“ 
მა ინც ინ გ ლი სე ლი ქა ლი ა, რომ ლის 
მი ერ მოვ ლე ნე ბის აღ ქ მა მცდა რი 
და დღე ვან დე ლო ბას თან შე უ სა ბა-
მო აღ მოჩ დე ბა; არა იმი ტომ, რომ ეს 
სამ ყა რო არ იღებს, რო გორც უცხოს, 
არა მედ იქი დან გა მომ დი ნა რე, რომ 
ცხოვ რე ბის დამ კ ვიდ რე ბულ წეს ში მო-
უ რი დებ ლად ჩა რე ვა და მი სი შეც ვ ლა, 
მხო ლოდ პი რა დი სურ ვი ლე ბი დან და 
წარ მოდ გე ნე ბი დან გა მომ დი ნა რე, შე-
უძ ლე ბე ლი ა. 

P. S. „ცხრა მთას იქით“ სი ეტ ლის 
ფეს ტი ვალ ზე იყო წარ დ გე ნი ლი და, ამ 
დრო ის მო ნა ცე მე ბით, პირ ვე ლი ვე სე-
ან სე ბი დან სა ზო გა დო ე ბის ინ ტე რე სი, 
რი გე ბი სა ლა რო ებ თან, სავ სე დარ-
ბა ზე ბი და ჩვე ნე ბე ბის შემ დეგ აპ ლო-
დის მენ ტე ბი და მა ყუ რებ ლის მხრი დან 
აქ ტი უ რი შე კითხ ვე ბი და იმ სა ხუ რა. 
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მოკ ლე მეტ რა ჟი ა ნი ფილ მე ბის 
ფორ მატს, უმ თავ რე სად, ახალ ბე და, 
დამ წყე ბი რე ჟი სო რე ბი მი მარ თა ვენ. 
მათ თ ვის მოკ ლე ფილ მე ბი გარ კ ვე-
უ ლი „მოთელვაა“ სრულ მეტ რა ჟი ან 
ფილ მებ ზე მუ შა ო ბის დაწყე ბის წინ. ეს 
ფილ მე ბი იძ ლე ვა ექ ს პე რი მენ ტის, ახა-
ლი თე მე ბი სა და სტი ლის მო სინ ჯ ვის 
სა შუ ა ლე ბას, რა თა შემ დეგ, წარ მა ტე-
ბის შემ თხ ვე ვა ში, აქ აპ რო ბი რე ბუ ლი 
ხერ ხე ბი უფ რო თა მა მად იქ ნას გა მო-
ყე ნე ბუ ლი „დიდ კი ნო ში“. გა ვიხ სე ნოთ 
თუნ დაც ფრან გუ ლი „ახალი ტალ ღის“ 
რე ჟი სო რე ბი, რომ ლებ მაც მოკ ლე 
ფილ მე ბის შე სა ნიშ ნა ვი სე რია შექ მ ნეს 
და მათ ფილ მებს დღე საც ინ ტე რე სით 
ეც ნო ბა ყვე ლა, ვი საც კი ნო უყ ვარს. 

მოკ ლე მეტ რა ჟი ა ნი ფილ მე ბის კი ნო-
თე ატ რე ბის ეკ რა ნებ ზე ჩვე ნე ბა კო მერ-
ცი უ ლი თვალ საზ რი სით მომ გე ბი ა ნი 
არ არის. სა მა გი ე როდ, საკ მა ოდ დი დი 
ას პა რე ზი ეთ მო ბა მოკ ლე ფილ მებს 
კი ნო ფეს ტი ვა ლებ ზე. იშ ვი ა თია ფეს-
ტი ვა ლი, რო მელ შიც მოკ ლე მეტ რა-
ჟი ა ნი ფილ მე ბის პროგ რა მა არ იყოს 
ჩარ თუ ლი. ისე თი დი დი და პრეს ტი-
ჟუ ლი კი ნო ფო რუ მე ბიც კი, რო გო რი-
ცაა კა ნი სა და ბერ ლი ნის კი ნო ფეს-
ტი ვა ლე ბი მოკ ლე ფილ მე ბის თ ვის 

სპე ცი ა ლურ კონ კურ სებ სა და პა რა-
ლე ლურ ჩვე ნე ბებს აწყო ბენ. მოკ ლე 
ფილ მე ბის პო პუ ლა რი ზა ცი ას ხელს 
უწყობს ასე ვე ბო ლო ათ წ ლე უ ლებ ში 
გავ რ ცე ლე ბუ ლი პრაქ ტი კა, რო ცა სა-
ხელ გან თ ქ მუ ლი რე ჟი სო რე ბის ამა  თუ  
იმ თე მით გა ერ თი ა ნე ბულ ფილ მებს 
კი ნო ალ მა ნა ხე ბის სა ხით წა რუდ გე ნენ 
მა ყუ რე ბელს, ძი რი თა დად – სა ფეს ტი-
ვა ლო აუდი ტო რი ას. ეს ალ მა ნა ხე ბი, 
მხატ ვ რუ ლი თვალ საზ რი სით, იშ ვი ა თი 
გა მო ნაკ ლი სის გარ და, ნაკ ლე ბად სა-
ინ ტე რე სო და წარ მა ტე ბუ ლი გა მო დის, 
მა ყუ რე ბელს ერ თი ან ორი ფილ მი თუ 
ამახ სოვ რ დე ბა გა მო ჩე ნილ ავ ტორ თა 
კი ნო ნო ვე ლე ბი დან, მაგ რამ მო გეხ სე-
ნე ბათ, დი დი რე ჟი სო რის ნე ბის მი ე რი 
ნა მუ შე ვა რი, თუნ დაც წა რუ მა ტე ბე ლი, 
რო გორც წე სი, კი ნო მოყ ვა რულ თა და 
პრო ფე სი ო ნალ თა ყუ რადღე ბის ცენ ტ-
რ ში ექ ცე ვა.

ყვე ლას კარ გად ახ სოვს ქარ თუ ლი 
მოკ ლე მეტ რა ჟი ა ნი კი ნოს მდი და რი 
ტრა დი ცი ე ბი, გა სუ ლი სა უ კუ ნის 60-70-
ანი წლე ბის ქარ თუ ლი მოკ ლე მეტ რა-
ჟი ა ნი ფილ მე ბის ბრწყინ ვა ლე სე რი ა, 
რო მელ მაც მნიშ ვ ნე ლო ვან წი ლად 
გა ნა პი რო ბა ქარ თუ ლი კი ნოს გან სა-
კუთ რე ბულ ფე ნო მე ნად აღი ა რე ბა. 

თუნ დაც მი ხე ილ კო ბა ხი ძის „პატარა“ 
კი ნო შე დევ რე ბი გა ვიხ სე ნოთ... მას 
შემ დეგ ქარ თულ კი ნო ში რე ჟი სორ თა 
ახა ლი თა ო ბე ბი მო ვი და, შე იც ვა ლა 
რე ა ლო ბა. მწვა ვე პო ლი ტი კურ მა და 
სო ცი ა ლურ მა ფონ მა, ცხოვ რე ბის 
ყვე ლა სფე რო ში არ სე ბულ მა ტო ტა-
ლურ მა კრი ზის მა თა ვი სი და ღი და ას ვა 
ქარ თულ კი ნოს და, კერ ძოდ, მოკ ლე 
ფილ მე ბის ეს თე ტი კა საც. ახა ლი თა ო-
ბის ავ ტორ თა შე მოქ მე დე ბა ში, რო მან-
ტი კუ ლი გან ზო გა დო ე ბი სა და პო ე ტუ რი 
ფორ მე ბი სად მი სწრაფ ვამ თან და თან 
ად გი ლი და უთ მო თა ნა მედ რო ვე ო ბის 
პრობ ლე მე ბი სა და გმირ თა ხა სი ა თე-
ბის დრა მა ტულ გა აზ რე ბას და მკაცრ, 
ხშირ შემ თხ ვე ვა ში, ნა ტუ რა ლის ტურ 
სტი ლის ტი კას. მი უ ხე და ვად ამი სა, 
მა ყუ რებ ლის ცნო ბი ე რე ბა ში ქარ თუ ლი 
მოკ ლე მეტ რა ჟი ა ნი ფილ მე ბი კვლავ 
ასო ცირ დე ბა სიყ ვა რუ ლით, ოც ნე ბით, 
სევ დი თა და ღი მი ლით სავ სე პო ე ტურ 
სამ ყა როს თან.

ბო ლო პე რი ოდ ში შექ მ ნი ლი მოკ ლე-
მეტ რა ჟი ა ნი ფილ მე ბი დან ქარ თუ ლი 
კი ნოს ტრა დი ცი ებ თან ახ ლოს დგას 
ბე სო სო ლო მა ნაშ ვი ლის „დინება“. 
ფილ მის გმი რი 16 წლის მე თევ ზე 
ბი ჭი ა. იგი დურ ბინ დით ადევ ნებს 

ახა ლი ქარ თუ ლი 
მოკ ლე მეტ რ ჟი ა ნი
ფილ მე ბი 
> >  ა რ  ჩ ი ლ  შ უ  ბ ა შ  ვ ი  ლ ი  
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თვალს მო პირ და პი რე მხა რეს სა ნა-
პი რო ზე მდგომ ახალ გაზ რ და მე ძავს, 
რომ ლის თ ვი საც ერ თი მან ქა ნი დან 
მე ო რე ში გა დას ვ ლა და კლი ენ ტე ბის 
მხრი დან შე უ რაცხ ყო ფა ჩვე უ ლებ რი ვი, 
ყო ველ დღი უ რი მოვ ლე ნა გამ ხ და-
რა. ერ თხე ლაც ბი ჭი გო გო ნას თევზს 
ჩუქ ნის, იმის დას ტუ რად, რომ ჯერ 
კი დევ სრუ ლად არ დაც ლი ლა სუ ლი-
ე რე ბის გან. გო გო ნა თევზს წყალ ში 
აბ რუ ნებს. ამის შემ დეგ ბი ჭი თა ი გულს 
გა უწ ვ დის მას. შემ დეგ მათ მტკვრის 
პი რას ჩა მომ ს ხ დ რებს ვხე დავთ. მაგ-
რამ, სამ წუ ხა როდ, გო გო ნას ამ დე ნი 
დრო არ აქვს. მას მო რი გი მან ქა ნა 
მი ა კითხავს. სა სო წარ კ ვე თი ლი, სამ-
ყა რო ზე გაბ რა ზე ბუ ლი და სუ ლი ე რად 
დათ რ გუ ნუ ლი ბი ჭი გო გო ნას მი ერ 
და ტო ვე ბულ შარფს და იმ დურ ბინდს, 
რომ ლი თაც პირ ვე ლად და ი ნა ხა თა ვი-
სი ვნე ბის ობი ექ ტი, წყალ ში მო ის ვ რის. 
დურ ბინ დი, ისე ვე რო გორც ცხოვ რე ბის 
რამ დე ნი მე მშვე ნი ე რი დღე, დი ნე ბას 
მი აქვს. ცხოვ რე ბის დი ნე ბა, მტკვრის 
დი ნე ბა – სა ერ თოდ დი ნე ბა, წარ-
მავ ლო ბა ფი ლო სო ფი ურ ტალ ღა ზე 
გან გაწყობს...

მთე ლი ეს მე ლოდ რა მუ ლი აქ ცენ ტე-
ბით მოთხ რო ბი ლი ამ ბა ვი ნა თე ლი სა 

და ბნე ლის, სი კე თი სა და ბო რო ტე ბის, 
ცხოვ რე ბის შავ - თეთრ მხა რე თა ურ თი-
ერ თ და პი რის პი რე ბის პრინ ციპ ზეა აგე-
ბუ ლი და, ამ დე ნად, სი უ ჟე ტი, გარ კ ვე-
ულ წი ლად, სქე მატუ რად ვი თარ დე ბა. 
სას ტი კი რე ა ლო ბის პი რის პირ დარ ჩე-
ნი ლი 16 წლის ბი ჭის სა სო წარ კ ვე თა 
გა საკ ვი რი არ არის. აქ მარ თ ლაც იგ რ-
ძ ნო ბა იმ ამაღ ლე ბუ ლი გან წყო ბი ლე-
ბის გად მო ცე მის სურ ვი ლი, რო მე ლიც 
პირ ველ გრძნო ბას თან, ვნე ბას თა ნაა 
და კავ ში რე ბუ ლი. მაგ რამ ფილ მი იმ-
დე ნად ტრა დი ცი უ ლი გა მო ვი და, რომ 
იდე უ რად და სტი ლის ტუ რად მა ინც 
არ ქა უ ლი კი ნო ნო ვე ლის შთა ბეჭ დი-
ლე ბას ტო ვებს.

მი უ ხე და ვად ამი სა, აღ სა ნიშ ნა ვი ა, 
რომ ავ ტორს შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლი აქვს 
ახალ გაზ რ და, დამ წყე ბი რე ჟი სო რის-
თ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი სამ ყა როს 
სუფ თა, გულ წ რ ფე ლი ემო ცი ე ბით 
სავ სე ხედ ვა. იგი დღე საც, სრუ ლი ად 
შეც ვ ლილ, წი ნა აღ მ დე გო ბე ბით სავ სე 
რე ა ლო ბა შიც ქარ თუ ლი მოკ ლე მეტ-
რა ჟი ა ნი კი ნოს პო ე ტი კის ერ თ გუ ლი 
რჩე ბა.

ქარ თუ ლი კი ნო სა და, გარ კ ვე ულ-
წი ლად, ნე ო რე ა ლიზ მის ჰუ მა ნუ რი 
ტრა დი ცი ე ბი იგ რ ძ ნო ბა ახალ გაზ რ-

და რე ჟი სო რის და თა ფირ ცხა ლა-
ვას ფილ მ ში „მამა“. ეს ფილ მი, სხვა 
გან სა ხილ ველ ფილ მებს შო რის, 
ყვე ლა ზე ნათ ლად გა მო ხა ტავს 90-ანი 
წლე ბი დან გა მო ყო ლილ სიმ პ ტო-
მებს – დაღ ლი ლი, ენერ გი ა დაც ლი ლი 
სა ზო გა დო ე ბის, ფუნ ქ ცი ა და კარ გუ ლი 
უმუ შე ვა რი კა ცე ბის, გა და უჭ რე ლი 
პრობ ლე მე ბის პი რის პირ დარ ჩე ნი ლი 
ქა ლე ბის, უმა მოდ გაზ რ დი ლი თა ო ბის 
სატ კი ვარს, ყვე ლა ფერს, რა მაც ძა ლა-
დო ბი სა და უსა მარ თ ლო ბის და უს რუ-
ლე ბე ლი ნა კა დი წარ მოშ ვა.

ფილ მ ში ორი ძმის ის ტო რიაა მოთხ-
რო ბი ლი. ძმებს მო უ ლოდ ნე ლად 
დი დი ხნის უნა ხა ვი მა მა გა მო ეცხა-
დე ბათ. მა მას აშ კა რად ეტყო ბა, რომ 
ხელ მო ცა რუ ლი კა ცი ა, იგი შვი ლებს 
ვერ უხ ს ნის, რა ტომ და სად იყო ამ დენ 
ხანს გა უ ჩი ნა რე ბუ ლი და ვერც იმა ზე 
პა სუ ხობს, თუ რას აპი რებს მო მა ვალ-
ში. ერ თა დერ თი, რა საც იგი სთხოვს 
ძმებს, – დე დას არ უთხ რათ, რომ 
ვი ყა ვი ო. დე დაც მა ლე ბრუნ დე ბა 
სახ ლ ში. ძმე ბი ყო ველ მ ხ რივ ცდი-
ლო ბენ, გა ა ხა ლი სონ ცხოვ რე ბას თან 
შე ჭი დე ბუ ლი დე დის ყო ფა, და ა ვიწყონ 
მძი მე რე ა ლო ბა. თით ქოს არა ფე რი 
მო ას წა ვებს მოვ ლე ნე ბის შემ დ გომ 
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გან ვი თა რე ბას. იმა ვე ღა მეს ბი ჭე ბი ქუ-
ჩა ში გა დი ან და ბნელ ეზო ში ერ თ -ერთ 
მან ქა ნას შე არ ჩე ვენ გა სა ძარ ც ვად. უფ-
რო სი ძმა, რო მე ლიც პის ტო ლე ტი თაა 
შე ი ა რა ღე ბუ ლი, ჩა ამ ს ხ ვ რევს მი ნას 
და მან ქა ნი დან მაგ ნი ტო ფონს გა მოგ-
ლეჯს. ხმა ურ ზე ძმებს მან ქა ნის პატ რო-
ნი გა მო ე კი დე ბა, რო მელ საც პა ტა რა 
შვი ლის ყვი რი ლი მოჰ ყ ვე ბა: მა მა, მა მა 
და ე წი ე... სწო რედ ამ ხმის გა გო ნე ბა ზე, 
სირ ბი ლის გან არა ქათ გა მოც ლი ლი და 
უკ ვე თით ქ მის სამ შ ვი დო ბოს გა სუ ლი 
უფ რო სი ძმა შე ყოვ ნ დე ბა, ვერ უძ ლებს 
ემო ცი ურ და ძა ბუ ლო ბას და გა ის ვ რის. 
შე ში ნე ბუ ლი მდე ვა რი მი წა ზე გა ირ-
თხ მე ვა. ბი ჭი მი უ ახ ლოვ დე ბა მას და 
ნა ძარცვს და უბ რუ ნებს. კა ცი ნელ - ნე-
ლა გა მო დის შო კი დან. მან და იბ რუ ნა 
მაგ ნი ტო ფო ნი და ახ ლა უკ ვე შე უძ-
ლია თა ვა წე უ ლი, ამა ყი დაბ რუნ დეს 
შვილ თან. ბი ჭე ბი სახ ლ ში ბრუნ დე ბი ან. 
აი, ასე თი ამა ღელ ვე ბე ლი ის ტო რიაა 
მოთხ რო ბი ლი სხვი სი მა მის ღირ სე-
ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის შე სა ხებ, რო მე ლიც 
ავ ტო რებ მა აუჩ ქა რე ბე ლი თხრო ბით, 
ზო მი ე რი ემო ცი უ რი ფო ნით, სენ ტი-
მენ ტა ლუ რი აქ ცენ ტე ბი სა და დი დაქ-
ტი კის გა რე შე გად მოს ცეს. რე ჟი სო რი 
და თა ფირ ცხა ლა ვა და ოპე რა ტო რი 

შალ ვა სო ყუ რაშ ვი ლი ქმნი ან თბილ, 
ადა მი ა ნურ ატ მოს ფე როს, რაც გმი-
რებ თან თა ნა გან ც დი სა და ემო ცი უ რი 
კონ ტაქ ტის დამ ყა რე ბის სა შუ ა ლე ბას 
იძ ლე ვა. აქ იმ დე ნად ნაც ნო ბი, ზუს ტი 
და და მა ჯე რე ბე ლია გა რე მო, იმ დე ნად 
უშუ ა ლო ე ბი არი ან ძმე ბი და იმ დე-
ნად დი დი სით ბო თი აღ გავ სებს მა თი 
კე თილ შო ბი ლუ რი საქ ცი ე ლი, რომ 
აღარც ფიქ რობ ბი ჭე ბის მი ერ ჩა დე ნი-
ლი და ნა შა უ ლის მი ზე ზებ ზე და ავ ტო-
რებ საც პა ტი ობ კრი მი ნა ლის უნე ბურ 
რო მან ტი ზა ცი ას.

დარ წ მუ ნე ბუ ლი ვარ, ფილმს ექ ნე ბა 
წარ მა ტე ბა. ფეს ტი ვა ლებ ზე აუცი-
ლებ ლად შე ამ ჩ ნე ვენ ამ სუ რათს და 
მა ყუ რე ბელ თან ერ თად, ალ ბათ, არც 
პრო ფე სი ო ნა ლე ბი და ტო ვე ბენ მას 
ყუ რადღე ბის გა რე შე.

რად გან სა ფეს ტი ვა ლო თე მას 
შე ვე ხეთ, გან ვი ხი ლოთ ტა ტო კო-
ტე ტიშ ვი ლის “ოგასავარი“. არ ვი ცი, 
რას ნიშ ნავს ეს სიტყ ვა. შე საძ ლე ბე-
ლი ა, არც არა ფერს. ფილ მი სო ფელ 
გო რე ლოვ კა ში მცხოვ რე ბი სო მე ხი 
ბი ჭი სა და რუ სი გო გო ნას სიყ ვა რუ ლის 
შე სა ხებ მოგ ვითხ რობს. აქ ადა მი ა ნებს 
სხვა დას ხ ვა ენა, რე ლი გია და ტრა დი-
ცი ე ბი აქვთ. ალ ბათ აქე დან იღებს სა-

თა ვეს ფილ მის სტი ლის ტუ რი სიჭ რე ლე 
და ეკ ლექ ტი კა. აქ ვე მინ და აღ ვ ნიშ ნო, 
რომ „გორელოვკამ“ გა მახ სე ნა რე ზო 
ესა ძის კლა სი კუ რი ფილ მი „ერთი ნახ-
ვით შეყ ვა რე ბა“, რო მელ შიც თბი ლი სე-
ლი ახალ გაზ რ დე ბის - აზერ ბა ი ჯა ნე ლი 
ბი ჭი სა და რუ სი გო გო ნას არ შემ დ გა რი 
სიყ ვა რუ ლის ამ ბა ვია მოთხ რო ბი ლი. 
არც კუს ტუ რი ცას ეს თე ტი კაა ამ ფილ-
მის თ ვის უცხო... 

გო რე ლოვ კელ შეყ ვა რე ბუ ლებს 
ბე დი მა ინ ც და მა ინც არ სწყა ლობთ. 
ერ თხელ, თევ ზა ო ბი სას მათ მი ერ 
გა დაგ დე ბუ ლი დი ნა მი ტი მდი ნა რის 
ფსკე რის შეს წავ ლით გა ტა ცე ბულ აკ ვა-
ლან გისტს იმ ს ხ ვერ პ ლებს. ახალ გაზ რ-
დებს არც მა შინ გა უ მარ თ ლებთ, რო ცა 
სახ ლის სა ხუ რავ ზე და ღო ნე ბულ ნი 
არი ან ჩა მომ ს ხ დარ ნი და სა ხუ რა ვი 
მო უ ლოდ ნე ლად ჩა ინ გ რე ვა. ისი ნი იმ 
ფე რა დო ვან, სიზ მ რი სე ულ სამ ყა რო ში 
აღ მოჩ ნ დე ბი ან, რო მელ შიც თა ვა დაც 
ბედ ნი ე რად გრძნო ბენ თავს და მათ 
მი ერ სი ცოცხ ლე გა მო სალ მე ბუ ლი 
აკ ვა ლან გის ტიც ძვე ლე ბუ რად აგ რ ძე-
ლებს თა ვის საყ ვა რელ საქ მეს. ფილ-
მის ირო ნი უ ლი ფი ნა ლუ რი ეპი ზო დი 
კი დევ უფ რო სა თუ ოს ხდის შეყ ვა რე ბუ-
ლე ბის ბედ ნი ერ მო მა ვალს. ფო ტოგ-
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რა ფი ქა ლი, რო მე ლიც ცდი ლობს, 
წყვი ლის ბედ ნი ე რე ბა სა მუ და მოდ და-
ა ფიქ სი როს, ქა რის მი ერ წარ თ მე ულ 
ქუდს გა ე დევ ნე ბა და შეყ ვა რე ბუ ლე ბი 
სა ქორ წი ნო ფო ტოს გა რე შე რჩე ბი ან. 
თუმ ცა თა ვად ავ ტო რი იჩენს გუ ლის-
ხ მი ე რე ბას და ფილმს ახალ გაზ რ და 
გმი რე ბის კი ნო კა მე რის კენ მი მარ თუ-
ლი მზე რის მრა ვალ მ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
კად რით ას რუ ლებს.

„ოგასავარის“ მოქ მე დე ბა იმ დე-
ნად სწრა ფად ვი თარ დე ბა, ხან და ხან 
გგო ნი ა, რომ თხუთ მეტ წუ თი ან თრი-
ლერს უყუ რებ. არ გა მოვ რიცხავ, რომ 
სცე ნარ ში ყვე ლა ფე რი გა ცი ლე ბით 
ღრმად და დე ტა ლუ რად ყო ფი ლი ყო 
გა წე რი ლი. ავ ტორ მა გა დაწყ ვი ტა ვი ზუ-
ა ლუ რი ექ ს პე რი მენ ტის თ ვის მი ე მარ-
თა. გა მო ი ყე ნა მონ ტა ჟუ რი ხერ ხე ბი, 
კო ლა ჟი და შე დე გად მი ვი ღეთ ხა ლი-
სი ა ნი, ხა ტო ვა ნი, სევ დი სა და იუმო რის 
მომ გ ვ რე ლი სუ რა თი. რე ჟი სო რის მი ერ 
შე მო თა ვა ზე ბუ ლი პი რო ბი თი სამ ყა რო 
მხატ ვ რუ ლად იმ დე ნად და მა ჯე რე-
ბე ლი ა, რომ აღარ აქ ცევ ყუ რადღე-
ბას ხა სი ა თე ბის, გრძნო ბე ბი სა და 
ურ თი ერ თო ბე ბის ზე და პი რუ ლო ბას. 
ეს ფილ მი მოკ ლედ ასე შე იძ ლე ბა და-
ვა ხა სი ა თოთ: „ოგასავარი“, სო ფე ლი 

გო რე ლოვ კა, ტა ტო კო ტე ტიშ ვი ლი 
გვთა ვა ზობს ორი გი ნა ლურ ვა რი ა ცი ას 
თე მა ზე - „კიდევ ერ თხელ სიყ ვა რუ ლის 
შე სა ხებ“...

თა მარ შავ გუ ლი ძის „პირველი დღე“, 
სხვა ფილ მებ თან შე და რე ბით, მოკ ლე 
მეტ რა ჟის მი უ ხე და ვად, ნამ დ ვი ლი 
კი ნო რო მა ნი ა. აქ ოჯა ხის ერ თი დღის 
ის ტო რიაა მოთხ რო ბი ლი. ამ ფილ მ ში 
სი უ ჟე ტუ რად ბევ რი რამ – სად, რო დის 
და რა ტომ ხდე ბა ესა  თუ  ის მოქ მე დე ბა 
– ჩემ თ ვის გა უ გე ბა რი დარ ჩა. შე ვეც დე-
ბი გად მოვ ცე ის, რაც გა ვი გე. ავ ტო-
ა ვა რი ის შე და გად ოჯახს უბე დუ რე ბა 
და ატყ და თავს. იღუ პე ბი ან მშობ ლე ბი 
და ნაჩ ვე ნე ბია ამ დი დი ტრა გე დი ის 
შემ დე გი პირ ვე ლი დღე. ყვე ლა ფე რი 
პირ ქუ ში და ბუნ დო ვა ნი ა. ფილ მ ში ის 
გან წყო ბი ლე ბა, ში ნა გა ნი წყვდი ა დით 
მო ცუ ლი ატ მოს ფე როა ნაჩ ვე ნე ბი, 
რო მე ლიც დი დი ტრა გე დი ის გა და ტა-
ნის შემ დეგ ეუფ ლე ბა ადა მი ანს – მას 
და კარ გუ ლი აქვს რე ა ლო ბის ადეკ ვა-
ტუ რად აღ ქ მის უნა რი და ყვე ლა ფერს 
მე ქა ნი კუ რად, გა უ აზ რებ ლად აკე თებს. 
ავ ტო რის თ ვის, თით ქოს, ის ემო ცი უ რი 
მდგო მა რე ო ბა, რო მელ შიც ფილ მის 
პერ სო ნა ჟე ბი იმ ყო ფე ბი ან, ნაც ნო ბი 
და ახ ლო ბე ლი ა. იგი ყუ რადღე ბას 

ამახ ვი ლებს დი დი სუ ლი ე რი ტრავ მის 
შე დე გად სა სო წარ კ ვე თას მი ცე მუ ლი, 
დაბ ნე უ ლი პერ სო ნა ჟე ბის და ბინ დულ 
ცნო ბი ე რე ბა ზე. ამ ზო გა დი გან წყო ბის 
შექ მ ნა ში რე ჟი სორს დიდ დახ მა რე ბას 
უწევს ოპე რა ტო რი გი ორ გი შვე ლი ძე, 
რო მე ლიც წყვდი ად ში ჩა ძი რუ ლი ატ-
მოს ფე როს და ძა ბუ ლო ბას სი ნათ ლის 
ზე მოქ მე დე ბი თა და შუქ - ჩ რ დი ლე ბის 
ცვა ლე ბა დო ბით ამ ძაფ რებს. 

 თა მარ შავ გუ ლი ძის გმი რე ბი, ძი რი-
თა დად, გან წი რუ ლო ბის, დაბ ნე უ ლო-
ბის, ში ში სა და ტო ტა ლუ რი ქა ო სის 
შეგ რ ძ ნე ბით არი ან შეპყ რო ბილ ნი. 
ავ ტო რის მზე რაც პირ ქუ ში და უიმე-
დო ა. ამ დე ნად, მის თ ვის ორ გა ნუ ლი 
აღ მოჩ ნ და დრა მის ჟან რი, რო გორც 
თვით გა მო ხატ ვის სა შუ ა ლე ბა. შე საძ-
ლე ბე ლი ა, ზედ მე ტად პე სი მის ტუ რია 
ჩე მი ინ ტერ პ რე ტა ცი ა. იქ ნებ ფილ მის 
რო მე ლი მე პერ სო ნა ჟი ცდი ლობს 
კი დეც, თა ვი და აღ წი ოს ამ წყვდი ადს 
და გა რე სამ ყა როს თან, სი ნათ ლეს-
თან კონ ტაქ ტი აღად გი ნოს, მაგ რამ 
ამ ეტაპ ზე ავ ტო რის ხედ ვა აშ კა რად 
კრი ზი სუ ლი ა. თუმ ცა ჩვე ნი რე ა ლო ბა, 
სამ წუ ხა როდ, სამ ყა როს კრი ზი სუ ლად 
აღ ქ მის მრა ვალ მი ზეზს იძ ლე ვა.  
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ლე მეტ რა ჟი ა ნი ფილ მე ბის კონ კურ ს ში, 

პირ ვე ლად ამ ფეს ტი ვა ლის ის ტო რი ა ში, 

ქარ თულ მა ფილ მ მა „უხილავი სივ რ

ცე ე ბი“ მი ი ღო მო ნა წი ლე ო ბა. ის იმ ათ 

სა უ კე თე სო მოკ ლე მეტ რა ჟი ა ნ ფილმს 

შო რის მოხ ვ და, რო მე ლიც კა ნის კი ნო

კო მი სი ამ 3 450 ფილმს შო რის აარ ჩი ა.

ამ ათ წუ თი ა ნი ფილ მის სცე ნა რის ტი 

და რე ჟი სო რი დეა კუ ლუმ ბე გაშ ვი ლი ა, 

რო მე ლიც ამ ჟა მად კო ლუმ ბი ის უნი ვერ

სი ტე ტის ხე ლოვ ნე ბის სკო ლის კი ნო ფა

კულ ტე ტის სა მა გის ტ რო პროგ რა მა ზე 

სწავ ლობს. ეს ფილ მი კი მი სი პირ ვე ლი 

სე მეს ტ რის სა კურ სო ნა მუ შე ვა რი ა. ფილ

მი სა ქარ თ ვე ლო შია გა და ღე ბუ ლი, მას ში 

ქარ თ ვე ლი მსა ხი ო ბე ბი მო ნა წი ლე ო ბენ 

– ნი ნო შენ გე ლა ი ა, მა რი ამ ძი ძი კაშ ვი ლი, 

რა ტი ონე ლი (რომელიც ამა ვე დროს 

ფილ მის პრო დუ სე რი ცა ა): დეა კუ ლუმ

ბე გაშ ვილს მი სი თა ნა კურ სე ლე ბიც 

ეხ მა რე ბოდ ნენ: მინ კაი ლი უ ნი, რო გორც 

ოპე რა ტო რი, ვე იდ ვენ ტ რი ზი და ალექს 

პი სი – ხმა, მაქს რივ კინ  ბა რო ნი – რე ჟი

სო რის ასის ტენ ტი.

ფილ მი ერთი ჩვე უ ლებ რი ვი ოჯა ხის 

ერთ ჩვე უ ლებ რივ დი ლა ზე მოგ ვითხ

რობს. მა მა მღვდე ლი ა, დე დადი ა სახ

ლი სი. ისი ნი პა ტა რა გო გო ნას ზრდი ან. 

ოჯახ ში ერ თი შე ხედ ვით სიმ შ ვი დე, 

ღვთის მო სა ო ბა და ურ თი ერ თ პა ტი ვის

ცე მა ა, მაგ რამ ეს ათი წუ თი ახალ გაზ რ

და რე ჟი სო რის თ ვის საკ მა რი სი ა, რა თა 

აჩ ვე ნოს, თა ნაც ძა ლი ან მკა ფი ოდ და 

ერ თ მ ნიშ ვ ნე ლოვ ნად ძა ლა დო ბის ერ

თ ერ თი, შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, ყვე ლა ზე 

მძი მე და დამ თ რ გუნ ვე ლი სა ხე – ძა ლა

დო ბა სიყ ვა რუ ლით. ყვე ლა ზე მძი მე, 

რად გან ადა მი ა ნი მის წი ნა შე გა ცი ლე

ბით უსუ სუ რი და გა ნი ა რა ღე ბუ ლი ა, 

ვიდ რე აგ რე სი უ ლი, ღია ძა ლა დო ბის 

წი ნა შე; და, რო გორც წე სი, მი სი კი დევ 

ერ თი მსხვერ პ ლი კი კი დევ უფ რო სუს

ტი, კი დევ უფ რო და უც ვე ლი და ალ ბათ 

ყვე ლა ზე საყ ვა რე ლი პა ტა რა ადა მი ა ნი 

– სა კუ თა რი შვი ლი ხდე ბა. 

მა ნა ნა ლეკ ბო რაშ ვი ლი

რატი ონილი

გთა ვა ზობთ ინ ტერ ვი უს ფილ მის 
პრო დუ სერ თან რა ტი ონელ თან (რატი 
ჯე ბაშ ვილ თან), რო მე ლიც გარ და მსა-
ხი ო ბი სა და პრო დუ სე რი სა, რე ჟი სო-
რი ცა ა. მის მა პრო ექ ტ მა „მზის ქა ლა ქი“ 
აპ რილ ში კი ნე მა ტოგ რა ფი ის ეროვ ნუ-
ლი ცენ ტ რის მი ერ დო კუ მენ ტუ რი ფილ-
მის წარ მო ე ბის და ფი ნან სე ბის თ ვის 
გა მოცხა დე ბულ კონ კურ ს ში გა ი მარ ჯ ვა 
და სა კუ თა რი პრო ექ ტის გან ვი თა რე-
ბის თ ვის 49 000 ლა რი მო ი პო ვა. 

F.P. რა ტი, რო დე საც „უხილავი სივ რ ცე-
ე ბის“ წარ მა ტე ბა სა და მის გან სა კუთ-
რე ბულ თხრო ბით და ში ნა არ სობ რივ 
თა ვი სე ბუ რე ბებ ზე ვლა პა რა კობთ, 
თა ვის თა ვად ჩნდე ბა სურ ვი ლი, და ვა-
კავ ში როთ დღე ვან დე ლი პრო ცე სე ბი 
ქარ თუ ლი კი ნოს მი ერ გან ვ ლილ 
ათ წ ლე უ ლებ თან. ჩვენ კრი ზი სუ ლი 
პე რი ო დე ბი გა მო ვი ა რეთ. ეს არ იყო 
გან პი რო ბე ბუ ლი მხო ლოდ წარ მო ე-
ბის მოშ ლით, სო ცი ო- პო ლი ტი კუ რი 
მი ზე ზე ბით სა ქარ თ ვე ლო ში. კი ნოს 
გან ვი თა რე ბას ხელს უშ ლი და ცნო-
ბი ე რე ბის კრი ზი სიც, რო მე ლიც თან 
სდევს ნე ბის მი ერ სირ თუ ლეს ქვე ყა ნა-
ში. დღეს ქარ თუ ლი კი ნო ახალ სი ნამ-
დ ვი ლეს ასა ხავს. „უხილავი სივ რ ცე-
ე ბი“ ერ თ გ ვა რად სხვა სტილ ში, სხვა 
ფორ მა ში და ნა ხუ ლი ურ თი ერ თო ბე-
ბის ჭრი ლი ა. თქვე ნი აზ რით, მა ინც 
რა სა ხის ფორ მი სე ულ ცვლი ლე ბა ზეა 
სა უ ბა რი, რო დე საც ამ ფილმს ვგუ-
ლის ხ მობთ?

ჩემ თ ვის შე იძ ლე ბა ცო ტა უფ რო რთუ-
ლი იყოს ამა ზე პა სუ ხის გა ცე მა, ვი ნა ი-
დან ფილ მის რე ჟი სო რი დე ა ა. მაგ რამ 
მე ბო ლომ დე ვე თან ხ მე ბი მის მო საზ-
რე ბას და პო ზი ცი ას „უხილავ სივ რ-
ცე ებ თან“ და კავ ში რე ბით. საქ მე ისა ა, 
რომ ამო ცა ნა არ მდგო მა რე ობ და 
რე ა ლიზ მის ახა ლი ფორ მის ძი ე ბა ში. 

რე ა ლიზ მი ის ფორ მა ა, რო მე ლიც არ 
ნიშ ნავს უკ ვე არ სე ბუ ლი ფაქ ტობ რი ვი 
მა სა ლით მუ შა ო ბას. და ამ ფილ მ-
ში, რე ა ლიზ მი არ არის საწყი სი, არც 
გან მ საზღ ვ რე ლი. ხდე ბა ხოლ მე, რომ 
გა რე მო, რო მე ლიც უც ვ ლე ლად გა-
და დის ყო ფი დან ეკ რან ზე, სა წი ნა აღ-
მ დე გო და მო კი დე ბუ ლე ბას იწ ვევს მა-
ყუ რე ბელ ში. და მარ თ ლაც, „უხილავი 
სივ რ ცე ებ ში“ პი რი ქით, თა ვად ავ ტორ-
მა, მხატ ვარ მა, ოპე რა ტორ მა შექ მ ნეს 
გა რე მო, რო მელ შიც ყო ვე ლი დე ტა ლი 
და მოკ დე ბუ ლე ბას, გან წყო ბას ბა-
დებ და. ეს იყო ის უმ თავ რე სი, რა მაც 
შემ დეგ შექ მ ნა ყვე ლა ფე რი – სივ რ ცე, 
რო მე ლიც ცოცხ ლობს, ორ გა ნუ ლო-
ბის გან ც და, რაც რე ჟი სო რის პო ზი ცი ას 
პა სუ ხობ და. მე ბო ლომ დე ვე თან ხ მე ბი 
ამას. იდე ა ში, სწო რედ რომ გა რე მოს 
ორ გა ნუ ლო ბა იყო ამო სა ვა ლი წერ ტი-
ლი, რო მე ლიც უნ და შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლი-
ყო – თა ვი დან ბო ლომ დე. ეს საკ მა ოდ 
რთუ ლია შე სას რუ ლებ ლად. ყვე ლა-
ფე რი, რაც კეთ დე ბო და, იხ ვე წე ბო და, 
ფორ მას იღებ და – ამ მი მარ თუ ლე ბით 
იკ ვ ლევ და გზას და ისევ და ისევ სა ერ-
თო გან წყო ბას ქმნი და. ორ გა ნუ ლო ბა 
და ბუ ნებ რი ო ბა თა ვის თა ვა დი უნ და 
ყო ფი ლი ყო, არ უნ და დარ ღ ვე უ ლი ყო 
მი სი მთლი ა ნო ბა და ასე ვე ერ თ გ ვა რი 
ას კე ტიზ მიც, რაც ამ გა რე მოს ახა სი-
ა თებს. კი ნო ში ჩვენ ხში რად ავ ტო-
რის მი ერ ერ თ გ ვარ „ძალადობაზე“ 
ვსა უბ რობთ ხოლ მე მა ყუ რე ბელ თან 
და კავ ში რე ბით. იმ ხერ ხ ზე, რო დე საც 
ავ ტო რი სე უ ლი და მო კი დე ბუ ლე ბა და 
სი ნამ დ ვი ლის ზუს ტი ასახ ვის სურ ვი-
ლი, ყვე ლა ფერს გა და წო ნის. მაგ რამ 
ამ შემ თხ ვე ვა ში, არა ძა ლა დო ბა, არა-
მედ და მო კი დე ბუ ლე ბა სივ რ ცეს თან, 
ამ გა რე მო ში შექ მ ნილ თა ვის თა ვად 
გან წყო ბას გუ ლის ხ მობს და არა სხვა 
რა მეს. 

ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია მხატ ვ რის 
ნა მუ შე ვა რი. თი თო ე უ ლი დე ტა ლი, რო-
მე ლიც ფი გუ რი რებს, ამ კონ ცეფ ცი ის 
ნა წი ლი ა, გა ნუ ყო ფე ლია იმ ერ თი ა ნო-

უხი ლა ვი სივ რ ცე ე ბის ხი ლუ ლი ემო ცია



ი ნ ტ ე რ ვ ი უ  /  2 7



/   2 8   

ბი სა გან რო მელ ზეც ვსა უბ რობთ და ჩე-
მი აზ რით, სწო რედ ეს ქმნის ფორ მას, 
სტილს. აქე დან იბა დე ბა ას კე ტუ რო ბის 
ნი შა ნიც, რაც პირ და პირ გა და ვი და 
ეკ რან ზე. მე ვფიქ რობ, რომ ნა პოვ ნია 
ის მთა ვა რი, რაც ყო ველ თ ვის უნ და 
შე ნარ ჩუნ დეს; მთლი ა ნი სივ რ ცე და 
ამ სივ რ ცე ში არ სე ბო ბის ბუ ნებ რი ო ბა, 
ორ გა ნუ ლო ბა. დე ტა ლე ბი, რო მე ლიც 
მხატ ვარ თან კავ შირ ში ვახ სე ნე, კა მე-
რა, ყვე ლა ფე რი, რაც კი მხატ ვ რულ პი-
რო ბას ქმნის – ეს ერ თი მთლი ა ნო ბის 
საწყისს ემ სა ხუ რე ბო და და ამ მუ შა ო-
ბის შე დე გად შე იქ მ ნა სივ რ ცეც. 

 
F.P. დი დი ხა ნი ა, რაც ქარ თუ ლი კი ნოს 
მე ტა ფო რუ ლო ბა ზე ვა მახ ვი ლებთ ყუ-
რადღე ბას და ხში რად ით ვ ლე ბა, რომ 
ეს ჩვე ნი კი ნოს მა ხა სი ა თებ ლა დაც იქ ცა 
დი დი ხნის განმავლობაში. რო გორ 
ფიქ რობთ, რამ დე ნად შე იძ ლე ბა მე ტა-
ფო რუ ლი კი ნოს ნიშ ნებ ზე ვი სა უბ როთ 
„უხილავ სივ რ ცე ებ თან“ და კავ ში რე ბით?

არა, რა თქმა უნ და. სა ერ თოდ, მე ტა-
ფო რაც პი რო ბი თო ბის გა ნუ ყო ფე ლი 
ნა წი ლი ა. ყო ფი ლა შემ თხ ვე ვე ბი, და 
ასე თი რამ ხში რად ხდე ბა, რომ მა-
ყუ რე ბე ლი აღიქ ვამს და კითხუ ლობს 
იმას, რაც სა ავ ტო რო ჩა ნა ფიქ რ ში 
არ ფი გუ რი რებს. ხდე ბა ისიც, რომ 
პი რი ქით, არ სე ბულ, პე და ლი რე ბულ 
აქ ცენტს, რო მე ლი მე დე ტა ლის წინ 
წა მო წე ვას ან სუ ლაც გარ კ ვე უ ლი 
ელე მენ ტის შე ტა ნას კად რ ში დი დი 
მნიშ ვ ნე ლო ბა ენი ჭე ბა თა ვად ავ ტო-
რის მხრი დან, მაგ რამ ერ თი ან თხრო-
ბა ში ის შე უმ ჩ ნე ვე ლი რჩე ბა. ამა ში 
არა ფე რია უც ნა უ რი – იგი ვე შე იძ ლე ბა 
ით ქ ვას ხე ლოვ ნე ბის სხვა დარ გებ ზეც. 
უბ რა ლოდ კი ნო, გა მომ სახ ვე ლო ბი-
თი სა შუ ა ლე ბე ბის წყა ლო ბით, უფ რო 
სწრა ფად ახერ ხებს ამის ხაზ გას მას. 
ფილ მ ში „უხილავი სივ რ ცე ე ბი“ ყვე-
ლა ფე რი, რაც კი არ სე ბობს და ქმნის 
გა რე მოს, აუცი ლებ ლო ბით და ბუ ნებ-
რი ო ბი თაა გან პი რო ბე ბუ ლი. მე ტა ფო-
რუ ლო ბა, მით უმე ტეს მი სი აქ ცენ ტი რე-
ბა, არ ყო ფი ლა ავ ტო რის ჩა ნა ფიქ რ ში. 
სა ერ თოდ, რო მე ლი მე დე ტა ლით 

გა დატ ვირ თ ვა კად რის, ეპი ზო დის, 
თხრო ბის – ერ თი ან მხატ ვ რულ იდე ას 
უნ და ემ სა ხუ რე ბო დეს. ვი მე ო რებ, ის, 
რა საც მა ყუ რე ბე ლი აღიქ ვამს, გა ი გებს, 
თა ვის თა ვად შე იძ ლე ბა მე ტა ფო რად 
იქ ნას აღ ქ მუ ლი, მაგ რამ ეს უკ ვე სხვა 
საქ მეა და ალ ბათ მხატ ვ რუ ლი ნა წარ-
მო ე ბის მი ერ შექ მ ნი ლი და მო უ კი დე ბე-
ლი პრო ცე სი ცა ა.

 
F.P. თა ვის თა ვად ჩნდე ბა კითხ ვა სა-
ხელ წო დე ბას თან და კავ ში რე ბი თაც...

დი ახ, ფილ მის სა ხელ წო დე ბა 
„უხილავი სივ რ ცე ე ბი“ უკ ვე მეტყ ვე-
ლებს მის ში ნა არ ს ზე. ეს მო საზ რე ბა 
სხვებ მაც გა მოთ ქ ვეს. თუ ისეთ სა თა-
ურს მი აგ ნებ, რო მე ლიც უამ რავ რა მეს 
ხსნის, ეს ფილ მის ორ გა ნულ მთლი ა-
ნო ბას გან საზღ ვ რავს – ნა მუ შე ვა რი და 
მი სი სა ხელ წო დე ბა ერ თ სა და იმა ვე ზე 
მეტყ ვე ლებს, პირ და პირ კავ შირ შია 
ყვე ლა ფერ თან, რა საც მა ყუ რე ბე ლი 
ხე დავს. ბო ლოს და ბო ლოს, უხი ლა ვი 
სივ რ ცე ე ბი ის რე ა ლი ა ა, რო მე ლიც 
ნე ბით თუ უნებ ლი ედ გა მოგ ვ რ ჩე ბა 
ხოლ მე, ვერ ვამ ჩ ნევთ. ისი ნი აქ ვე 
არ სე ბო ბენ, ჩვენს ირ გ ვ ლივ ქმნი ან რე-
ა ლო ბას, სივ რ ცეს, მაგ რამ არა გან გებ, 
არა მედ თა ვის თა ვად რჩე ბი ან ჩვე ნი 
ყუ რადღე ბის მიღ მა.

F.P. ეს ალ ბათ გან საზღ ვ რავს ფილ მის 
სათ ქ მელ საც?

თა ვის თა ვად. ამ ფილ მის თე მა ტი კა, 
მი სი ში ნა არ სი შე იძ ლე ბა იკითხე ბო-
დეს მრა ვალ გ ვა რი ინ ტერ პ რე ტა ცი ით, 
მაგ რამ სა ბო ლო ოდ ის, რა თქმა უნ და, 
მა ინც ურ თი ერ თო ბა თა ჭეშ მა რი ტე ბა ზე, 
სიყ ვა რულ სა და იმ სირ თუ ლე ებ ზე ა, რო-
მე ლიც ბუ ნებ რი ვად იბა დე ბა, იქ მ ნე ბა და 
გა ნა პი რო ბებს ადა მი ან თა არ სე ბო ბას.

F.P. ალ ბათ არ სე ბობს გარ კ ვე უ ლი 
გეგ მე ბი, პრო ექ ტე ბიც რა ზეც აპი რებთ 
მუ შა ო ბას.

დი ახ, დე ამ უკ ვე და წე რა ორი სცე ნა-
რი – ერ თი სრულ მეტ რა ჟი ა ნი ფილ-
მის თ ვის. უკ ვე არ სე ბობს რე ა ლუ რი 
და ინ ტე რე სე ბაც.

F.P. რა ტი, რას გვეტყ ვით ქარ თუ ლი კი-
ნოს გან ვი თა რე ბის პერ ს პექ ტი ვებ ზე, 
რო გორ ხე დავთ დღე ვან დელ სი ნამ-
დ ვი ლეს? გა ვი მე ო რებ, ჩვენ მარ თ-
ლაც მძი მე პე რი ო დე ბი გა მო ვი ა რეთ...

კი ნო იმ დე ნად რთუ ლი სფე რო ა, 
რომ ერ თ მ ნიშ ვ ნე ლოვ ნად რა ი მე 
არ სე ბულ მი ზე ზებ ზე სა უ ბა რი, ალ ბათ 
არ იქ ნე ბა სწო რი. ბუ ნებ რი ვი ა, რომ 
ყვე ლა ფე რი, რაც ხდე ბა, ან ხდე ბო-
და – კარ გიც და ცუ დიც – ობი ექ ტუ რი 
რე ა ლო ბის შე დე გი ა. მე ვფიქ რობ, 
რომ დღეს ორ მა გად სა ინ ტე რე სოა 
პე რი ო დი, რო მე ლიც ქარ თუ ლი კი-
ნოს 60-70-იან წლებს ეთ მო ბა – ეს 
ხომ არ გახ ლ დათ საბ ჭო უ რი კი ნო. 
ვსა უბ რობთ ორ გა ნუ ლი, ბუ ნებ რი ვი 
ფორ მი სა და ში ნა არ სის მქო ნე ფილ-
მებ ზე, რო მელ თა ნახ ვა დღე საც არ 
შე იძ ლე ბა მოგ ბეზ რ დეს; პი რი ქით... 
და ამ „ჩარჩოს“ შეს წავ ლა, გა აზ რე ბა 
სჭირ დე ბა.

 
F.P. მა შინ ასე ვე უწო დეს – „ქართული 
კი ნოს ფე ნო მე ნი“...

დი ახ, და დღე ვან დელ დღეს ეს 
ყვე ლა ფე რი ფუნ და მენ ტუ რი ფიქ რის, 
გან ს ჯის სა გა ნი უნ და გახ დეს. თუ თე-
ო რი უ ლი და პრაქ ტი კუ ლი საქ მი ა ნო ბა 
კი ნო ში გა ერ თი ან დე ბა, ამით მხო ლოდ 
პო ზი ტი უ რი პრო ცე სე ბი და იწყე ბა, ბევ-
რად უფ რო და მუხ ტუ ლი და მოძ რა ვი 
გახ დე ბა ხე ლოვ ნე ბა. ძა ლი ან მინ და, 
რომ ის ტო რი უ ლი მო ცე მუ ლო ბა იყოს 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი, რაც ბუ ნებ რი-
ო ბის საწყი სი ა. ვი მე ო რებ, თუ ეს ორი 
სფე რო – პრაქ ტი კუ ლი და თე ო რი უ ლი 
– ერ თ მა ნეთ თან კავ შირ ში იმუ შა ვე ბენ, 
ამით მთა ვა რი საყ რ დე ნის მო ძებ ნა და 
გა მაგ რე ბა მოხ დე ბა კი ნო ში.
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გე ლა კან დე ლა კი, რე ჟი სო რი, რომ-
ლის ცხოვ რე ბაც სავ სეა ექ ს პე რი მენ-
ტე ბით, ფორ მის ძი ე ბის ხან გ რ ძ ლი ვი 
შე მოქ მე დე ბი თი პრო ცე სით. ერთ 
სის ტე მა ში, ერთ მსოფ ლ მ ხედ ვე ლო-
ბა შია გა ერ თი ა ნე ბუ ლი დო კუ მენ ტუ რი, 
მხატ ვ რუ ლი, ანი მა ცი უ რი კი ნო და 
ჩრდი ლე ბის თე ატ რი. მი სი ფილ მე-
ბია „ფეხბურთი უბურ თოდ“ „ბავშვთა 
ნა ხა ტე ბის გა ლე რე ა“ „იმერეთი“ 
„ნოქალაქევი“ „უბედურება“ „სოფელი“ 
„ვან გო გის უკა ნას კ ნე ლი წე რი ლი“ და 
სხვა. თუმ ცა, გარ კ ვე უ ლი მი ზე ზე ბის 
გა მო, დღემ დე არ სე ბობს გა ნუ ხორ ცი ე-
ლე ბე ლი პრო ექ ტე ბიც. 

1969 წლი დან გე ლა კან დე ლა კი ეწე ვა 
პე და გო გი ურ მოღ ვა წე ო ბას რო გორც 
სა ქარ თ ვე ლო ში, ასე ვე მი სი საზღ ვ რებს 
გა რეთ; და არ სე ბუ ლი აქვს კი ნოს ტუ დია 
„კვალი“ და „კვალი 21-ე“, კი ნო ცენ ტ რი 
„აფხაზეთი“, ხე ლის ჩრდი ლე ბის თე ატ-
რი „ბუდრუგანა“. 

F.P. ბა ტო ნო გე ლა, თქვენ კი ნოს 
სხვა დას ხ ვა სა ხე ო ბა ში მო გი წი ათ 
მუ შა ო ბა, თი თო ე ულ მა მათ გან მა 
თვით გა მო ხატ ვის რა შე საძ ლებ ლო ბა 
მოგ ცათ?

კი ნო ში ერ თ -ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
პრობ ლე მა ნა ტუ რის დაძ ლე ვა ა. იმ დე-
ნად დი დია მას ში რე ა ლო ბის გან ც და, 
რომ ნე ბის მი ე რი ნივ თი, მოვ ლე ნა 
კი ნე მა ტოგ რა ფი უ ლ ჩარ ჩო ში მოქ ცე ვის 
დროს თა ვის თა ვად იძენს ამ თვი სე ბას. 
ამ დროს კად რ ში ასა ხუ ლი მოვ ლე-
ნა არაა ნა ტუ რა ლუ რი. ხე ლოვ ნუ რად 
შექ მ ნილ „რეალობაში“ რე ა ლიზ მის 
შეგ რ ძ ნე ბის მიღ წე ვა ძა ლი ან ძნე ლი ა. 
მა ყუ რე ბელს აინ ტე რე სებს არა ის გა-
რე მო, რო მელ საც აღ ბეჭ დავ, არა მედ 
ის, თუ რო გორ ხე დავ, აღიქ ვამ მას. ამ 
მხრივ, კი ნო რთუ ლი ხე ლოვ ნე ბა ა. დო-
კუ მენ ტურ კი ნო შიც კი ამ ჩარ ჩო ში ზი-
ხარ – აქაც აუცი ლე ბე ლი ა, მა ყუ რე ბელს 
შეს თა ვა ზო რე ა ლუ რი სამ ყა როს ინ დი-
ვი დუ ა ლუ რი აღ ქ მა, ავ ტო რის სუ ლი ე რი 
წუ ხი ლი თუ სი ხა რუ ლი. სხვა ხე ლოვ ნე-
ბა ში ეს პრობ ლე მა ფაქ ტობ რი ვად არ 
არ სე ბობს და ამის გან გან სა კუთ რე ბუ-
ლად თა ვი სუ ფა ლია მუ სი კა და პო ე ზი ა. 
მათ ში ინ დი ვი დი გარ დატყ დე ბა და ამ 
ჭრილ ში ხდე ბა ნა ტუ რის დაძ ლე ვა. 

სწო რედ იმი ტომ აღ მოვ ჩ ნ დი ანი-
მა ცი ა ში, რომ ის უფ რო ახ ლო საა 
პო ე ზი ას თან. მას აჭარ ბებს ჩრდი ლე ბის 
თე ატ რი, სა დაც ეკ რან ზე ასა ხუ ლი მოძ-

რა ო ბა, მოქ მე დე ბა მხო ლოდ ჩრდი-
ლე ბის თა მა შია და სხვა არა ფე რი. აქ 
ნა ტუ რის დაძ ლე ვა არ არის აუცი ლე ბე-
ლი, ვი ნი დან მას ში ისე დაც ცოცხა ლი 
ადა მია ნის სუნ თ ქ ვა, ენერ გია იდე ბა. 
კი ნო ში რე ა ლიზ მის მძაფ რი შეგ რ ძ ნე ბა 
ნე ბის მი ერ ელე მენტს აქ ცევს ნა ტუ რა-
ლის ტუ რად. მა გა ლი თად, შიშ ვე ლი 
ქა ლის ფი გუ რა, კი ნე მა ტოგ რა ფი ულ 
ჩარ ჩო ში მოქ ცე უ ლი, მა ყუ რე ბელ ში მო-
მენ ტა ლუ რად იწ ვევს ვნე ბას. 

„უბედურებაში“ ვე ცა დე, ნა ტუ რა ყო ფი-
ლი ყო რე ა ლის ტუ რი, სწო რედ ამი-
ტომ სხვა დას ხ ვა კუთხი დან შევ კ რი ბე 
ინ ტე რი ე რი სა და ექ ს ტე რი ე რის ყვე ლა 
ელე მენ ტი, რა მაც სა შუ ა ლე ბა მომ ცა, 
მოქ მე დე ბა გა მე თა ვი სუფ ლე ბი ნა ნა ტუ-
რა ლიზ მის გან. „უბედურებაში“ მნიშ-
ვ ნე ლო ვა ნი იყო ჩე მი გმი რე ბის არა 
ფი ზი კუ რი, არა მედ სუ ლი ე რი მდგო მა-
რე ო ბა. ჩემ თ ვის კი ნო ში ყო ველ თ ვის 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია მხატ ვ რუ ლი მე თო-
დის ძი ე ბის პრო ცე სი. 

F.P. ვი სა უბ როთ თა ნა მედ რო ვე კი ნო ზე 
– ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვან პრობ ლე-
მად რა გე სა ხე ბათ?

დღეს ქარ თულ კი ნო ში ყვე ლა ზე 

კი ნე მა ტოგ რა ფი ადა მი ა ნის სუ ლის მოძ რა ო ბაა 
გე ლა კან დე ლაკ ი
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პრობ ლე მუ რი გა ნათ ლე ბის საკითხია. 
თვით ის სის ტე მა, რომ ლიც არ იძ ლე ვა 
სა შუ ა ლე ბას აღ ვ ზარ დოთ ხე ლო ვა-
ნი და არა ხე ლო სა ნი ადა მი ა ნე ბი. 
კი ნო ში მა ღი ზი ა ნებს იმ ადა მი ა ნე ბის 
დი ლე ტან ტიზ მი, რომ ლებ საც არ აქვთ 
პრო ფე სი უ ლი სინ დი სი. სწო რედ ასეთ 
ადა მი ა ნებს შე უძ ლი ათ წა ვიდ ნენ ყვე-
ლა ფერ ზე, შე ას რუ ლონ ნე ბის მი ე რი 
დაკ ვე თა, ხე ლი შე უწყონ უზ ნე ო ბის 
პრო პა გან დას, რო მელ საც სა ზო გა დო-
ე ბა უფ ს კ რუ ლამ დე მიჰ ყავს. სწო რედ 
ამი ტომ მი მაჩ ნია აუცი ლებ ლად, ცვლი-
ლე ბე ბი მოხ დეს ამ ჟა მინ დელ გა ნათ-
ლე ბის სის ტე მა ში.

თე ატ რა ლურ ინ ს ტი ტუტ ში სწავ ლის 
დროს მე სა შუ ა ლე ბა მო მე ცა ურ თი ერ-
თო ბა მქო ნო და ისეთ პე და გო გებ თან, 
რო გო რე ბიც იყ ვ ნენ მი ხე ილ თუ მა ნიშ ვი-
ლი, ლი ლი იოსე ლი ა ნი, სა შა მი ქე ლა ძე 
და სხვე ბი. ამის შემ დეგ წა ვე დი „ვგიკ“-
ში (მოსკოვის კი ნე მა ტოგ რა ფი უ ლი 
ინ ს ტი ტუ ტი), სა დაც, შე მიძ ლია ვთქვა, 
რომ ახა ლი არა ფე რი მი მი ღი ა, არა ფე-
რი მის წავ ლი ა. ამი ტომ, აუცი ლე ბე ლია 
თე ატ რი სა და კი ნოს უნი ვერ სი ტეტ ში 
სწო რედ შე ირ ჩეს ის კად რე ბი, რომ ლე-
ბიც სტუ დენ ტს სა შუ ა ლე ბას მის ცემს არა 
მხო ლოდ პრო ფე სია ის წავ ლოს, არა-
მედ ჩა მო ყა ლიბ დეს პი როვ ნუ ლად. 

რო დე საც სტუ დენ ტებ თან შევ დი ვარ, 
პირ ვე ლი ვე შეხ ვედ რა ზე ვე უბ ნე ბი: მე 
რა საც გას წავ ლით, შე მოქ მე დე ბი თი 
პრო ცე სის დაწყე ბის თა ნა ვე გა და ყა-
რეთ სუფ თა სა ნაგ ვე ყუთ ში. რო დე საც 
ამო ი წუ რე ბა შე მოქ მე დე ბი თი რე სურ-
სე ბი, დგე ბა გარ კ ვე უ ლი კრი ზი სი, 
მა შინ გახ სე ნეთ ეს ყუ თი და ამო ი ღეთ 

იქი დან ის, რაც ყვე ლა ზე მე ტად დაგ-
ჭირ დე ბათ. სწო რედ მა შინ იწყე ბა ხე-
ლო ვა ნის ცხოვ რე ბა ში ანა ლი ტი კუ რი 
პრო ცე სი. აქ უკ ვე აუცი ლე ბე ლია შე ნი 
ცოდ ნა, ამ პრო ცეს ში შენ უკ ვე ხვდე ბი 
შენ სუსტ ად გი ლებს, შეც დო მებს. ამ 
მო მენ ტ ში შე ნი ნი ჭი უკ ვე მო ბი ლი ზე-
ბუ ლია და იოლად გა დი ხარ ფონს. 
დღეს, სამ წუ ხა როდ, ახალ გაზ რ დებ მა 
თვი თო ნაც არ იცი ან რა უნ დათ, რას 
წე რენ და ქმნი ან.

ხე ლო ვანს უნ და ჰქონ დეს მა ღა ლი 
მო ქა ლა ქე ობ რი ვი თვით შეგ ნე ბა და ამ 
პო ზი ცი ით ქმნი დეს თა ვის ხე ლოვ ნე ბას, 
სტკი ო დეს, გა ნიც დი დეს. რო დე საც მე 
ვცდი ლობ ჩე მი სათ ქ მე ლი ლო ზუნ გის 
ფორ მა ში მო ვაქ ცი ო, ეს ფორ მის და-
კოდ ვა ა. სამ წუ ხა როდ, სა ქარ თ ვე ლო ში 
დღეს ნაკ ლე ბად ხდე ბა ფორ მის ძი ე ბა. 
თუმ ცა მსგავ სი ტენ დენ ცია შე ი ნიშ ნე ბა 
და სავ ლურ კი ნო შიც. ხე ლოვ ნე ბა ეს 
ფორ მის ძი ე ბა ა, სწო რედ მი სით გა-
მოვ ხა ტავთ სა კუ თარ აზრს. ვფიქ რობ, 
ბრეხ ტ მა ხე ლოვ ნე ბა ში პუბ ლი ცის ტი კის 
შე მო ტა ნით და ღუ პა ხე ლოვ ნე ბა. 

ასე ვე პრობ ლე მაა პრო ფე სი უ ლი ანა-
ლი ტი კუ რი კრი ტი კა, რო მე ლიც, ვფიქ-
რობ, სა ქარ თ ვე ლო ში არ არ სე ბობს. 
მე დღემ დე ვერ მი პა ტი ე ბია ქარ თ ვე ლი 
კი ნომ ცოდ ნე ე ბის თ ვის ის ფაქ ტი, რომ 
მათ სა თა ნა დოდ და თა ვის დრო ზე ვერ 
შე ა ფა სეს ისე თი სა ინ ტე რე სი ანი მა ცი უ-
რი ნა მუ შე ვა რი, რო გო რიც იყო და თო 
თა ყა იშ ვი ლის „ჭირი“. რო გორ შე იძ-
ლე ბა გვქონ დეს ასე თი მარ გა ლი ტი 
და არ ვა მა ყობ დეთ მი სით. აუცი ლებ-
ლად წლე ბი უნ და გა ვი დეს, რომ ისიც 
კო ტე მი ქა ბე რი ძის „ჩემი ბე ბი ა სა ვით“ 

40 წლის მე რე შე ვა ფა სოთ? ფილ მის 
გან ვი თა რე ბის თ ვის აუცი ლე ბე ლია 
პრო ფე სი უ ლი კრი ტი კის არ სე ბო ბა. 
ამის თ ვის კი სწავ ლის პრო ცეს ში აუცი-
ლებ ლია მათ გა ი ა რონ კი ნო რე ჟი სუ რა, 
სამ სა ხი ო ბო ხე ლოვ ნე ბა. მე არ მინ და 
ჩე მი სა უ ბა რი მკითხ ველ მა გა ი გოს, 
რო გორც კრი ტი კა. მე არ ვსა უბ რობ იმ 
ადა მი ა ნის პო ზი ცი ი დან, ვი საც არა ფე-
რი მო წონს. უბ რა ლოდ ეს ჩე მი გუ ლის-
ტ კი ვი ლი ა.

F.P. თქვენ კონ ტაქ ტე ბი გაქვთ ევ-
რო პულ კი ნოს კო ლებ თან. ასე თი ვე 
პრობ ლე მე ბია და სავ ლე თის უნი ვერ-
სი ტე ტებ შიც?

და სავ ლეთ ში ხე ლო ვან თა უმე ტე სი 
ნა წი ლი ორი ენ ტი რე ბუ ლია დაკ ვე-
თებ ზე იმუ შა ოს. მა გა ლი თად, ჩვენ თან 
ჩა მო სუ ლი იყო გერ მა ნე ლი რე ჟი სო რი, 
რო მელ საც სურ და ფილ მი გა და ე ღო 
აფხა ზე თი სა და ქვე მო ქარ თ ლი დან 
დევ ნი ლებ ზე. აქე დან ბევ რი მა სა ლა 
წა ი ღო და იქ რომ ჩა ვი და, რამ დე ნი მე 
დღე ში და მი რე კა და მთხო ვა დო კუ მენ-
ტურ - ქ რო ნი კა ლუ რი კად რე ბის გა დაგ-
ზავ ნა, ვი ნი დან მი სი ფილ მის ძი რი თა-
დი იდეა დამ კ ვე თის მი ერ შე იც ვა ლა. 
ამ მო მენ ტ ში, ფაქ ტობ რი ვად, ხომ უკ ვე 
აღარ არ სე ბობს შე მოქ მე დე ბა? და სავ-
ლეთ შიც ბევ რი რე ჟი სო რი, რო მე ლიც 
ქმნის სა ინ ტე რე სო, ინ დი ვი დუ ა ლუ რი 
სტი ლის მქო ნე ნა მუ შევ რებს, თით ქ მის 
ვერ ან რთუ ლად პო უ ლობს და ფი ნან-
სე ბას. ლონ დო ნის კი ნო ა კა დე მი ა ში 
სტუ დენ ტებ თან შეხ ვედ რის დროს 
აღ მო ვა ჩი ნე, რომ მათ წარ მოდ გე ნა არ 
ჰქონ დათ, რას ნიშ ნავ და ექ ს პო ზი ცი ა, 

კი ნო ში მა ღი ზი ა ნებს იმ ადა მი ა ნე ბის 
დი ლე ტან ტიზ მი, რომ ლებ საც არ აქვთ  
პროფე სი უ ლი სინ დი სი. სწო რედ ასეთ  
ადა მი ა ნებს შე უძ ლი ათ წა ვიდ ნენ ყვე ლა ფერ ზე
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კომ პო ზი ცია და სხვა; ანუ ისი ნი ხე ლო-
ბას სა შუ ა ლო დო ნე ზე სწავ ლო ბენ.

F.P. რა სი ახ ლე ე ბია დღეს თე ატრ 
„ბუდრუგანაში“ ? 

თა ვი დან ვე უნ და აღ ვ ნიშ ნო, რომ 
ყვე ლა ფე რი, რა საც აქ ვა კე თებ, ესაა 
ერ თ გ ვა რი სუბ ლი მა ცია ჩე მი 8 ½ გა და-
უ ღე ბე ლი ფილ მის. თე ატ რ ში გვაქვს 
რამ დე ნი მე სა ინ ტე რე სო პრო ექ ტი. მე 
ვა პი რებ დავ დ გა სულ ხან - სა ბას ქა და-
გე ბე ბი, სა დაც ძი რი თა დად სიტყ ვე ბის 
ტრან ს კ რიფ ცი ე ბის გა თა მა შე ბა მოხ დე-
ბა. სპექ ტაკ ლ ში ძი რი თა დი დატ ვირ-
თ ვა მუ სი კა სა და სიტყ ვა ზე მო ვა. ასე ვე 
ვფიქ რობ „მათეს ვნე ბან ზე“; თვი თონ ეს 
ნა წარ მო ე ბი საკ მა ოდ დი დი ა, მაგ რამ 
მის ადაპ ტი რე ბულ ვა რი ანტს თე ი მუ რაზ 
ბა კუ რა ძე ქმნის. ამ ნა მუ შევ რით მინ და 
და ინ გ რეს ის სტე რე ო ტი პი ვე ლუ რი 
ერი სა, რო მე ლიც საბ ჭო თა კავ ში რის 
პე რი ოდ ში რუ სე თის მი ერ და სავ ლეთ-
ში იყო დამ კ ვიდ რე ბუ ლი. ამ ჩა ნა ფიქ-
რის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად მინ და გავ-
ზარ დო და სიც და სივ რ ცეც, გვჭირ დე ბა 
გა ნა თე ბაც. 

ასე ვე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ის, რომ ჩვენ 
კონ ტაქ ტე ბი გვაქვს ინ დო ნე ზი ას თან და 
ლიტ ვას თან. ინ დო ნე ზი ა ში, რო მე ლიც 
ჩრდი ლე ბის თე ატ რის ქვე ყა ნა ა, ჩვე ნი 
მსა ხი ო ბე ბი მი ემ გ ზავ რე ბი ან მას ტერ კ-
ლა სებ ზე, ხო ლო ლიტ ვე ლებს სურთ, 
ჩვენ თან შე ის წავ ლონ ეს ხე ლოვ ნე-
ბა. შემ დეგ ეტაპ ზე, შე საძ ლო ა, ჩვე ნი 
სპექ ტაკ ლე ბის ლიტ ვუ რი ვა რი ან ტი შე-
იქ მ ნას, ასე ვე იმე დი გვაქვს, მათ თა ნაც 
შე იქ მ ნე ბა რა ი მე ღი რე ბუ ლი, რო მელ-
საც ჩვენს თე ატ რ ში გად მო ვი ტანთ.

F.P. რამ დე ნი მე სიტყ ვით იქ ნებ ნი-
ქო ზის ფეს ტი ვალ სა და სკო ლა ზეც 
შევ ჩერ დეთ?

ნი ქო ზის სკო ლის იდეა მე უ ფე ისა ი ას 
ეკუთ ვ ნის. მას სურ და რთულ სი ტუ ა ცი-
ა ში, რო მელ შიც იქ მცხოვ რებ ნი არი ან, 
შე ექ მ ნა ად გი ლი, სა დაც ბავ შ ვე ბი შე ის-
წავ ლიდ ნენ ხე ლოვ ნე ბას, ანი მა ცი ას. 
მი უ ხე და ვად ამ სი ტუ ა ცი ი სა, ისი ნი დი დი 
ენ თუ ზი აზ მით ცდი ლო ბენ ანი მა ცი უ რი 
პა ტა რა ფილ მე ბის, ჩა ნა ხა ტე ბის შექ მ-
ნას. მათ თან მა ლე მუ შა ო ბას დაწყებს 
ცეკ ვის მას წავ ლე ბე ლი. ეს ინი ცი ა ტი-
ვა სა გა რეო საქ მე თა სა მი ნის ტ როს 
ხელ შეწყო ბით გან ხორ ცი ელ დე ბა. 
დი დი სურ ვი ლი მაქვს მათ თან ერ თად 
შევ ქ მ ნა ანი მა ცი უ რი ფილ მი, რო მელ-
საც სა ფუძ ვ ლად ბავ შ ვე ბის ჩა ნა წე რე ბი 
და ე დე ბა. ნი ჭი ე რი და სა ინ ტე რე სო 
თა ო ბა მო დის, ჭეშ მა რი ტი ღი რე ბუ ლე-
ბე ბით, ინ ტე რე სით.

რაც შე ე ხე ბა ფეს ტი ვალს, რო გორც 
იცით, მას უკ ვე გარ კ ვე უ ლი ად გი ლი 
უკა ვია და სავ ლეთ ში პო პუ ლა რუ ლი და 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ანი მა ცი უ რი ფეს ტი-
ვა ლე ბის გვერ დით. ამ ფეს ტი ვალ ზე, 
სხვე ბის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, მო ნა წი ლე ე-
ბი კონ კუ რენ ტე ბი არ არი ან. აქ არ არის 
კონ კურ სი. ჩვენ ვეც ნო ბით ერ თ მა ნე თის 
ნა მუ შევ რებს, ბევრ რა მეს ვი ღებთ ერ თ-
მა ნე თის გან. 

F.P. ამ ფეს ტი ვალ ზე თუ გა მო იკ ვე თა 
ახა ლი ტენ დენ ცი ე ბი ანი მა ცი უ რი კი-
ნოს გან ვი თა რე ბის თვალ საზ რი სით?

ისე ვე რო გორც სა ერ თოდ ხე ლოვ ნე-
ბა ში, კი ნო ში – ანი მა ცი ა შიც კრი ზი სი ა:  
ფორ მის, იდე ის, ინ დი ვი დუ ა ლუ რი სტი-

ლის. ჩვენ ამ ფეს ტი ვალ ზე ვცდი ლობთ, 
შე ვარ ჩი ოთ სა უ კე თე სო ნა მუ შევ რე ბი 
მთე ლი მსოფ ლი ო დან, სე ლექ ცი ის 
პრო ცე სი მკაც რად მიმ დი ნა რე ობს. 
ფაქ ტობ რი ვად, ამ ეტაპ ზე ჩვენ ამოვ-
წუ რეთ ანი მა ცი ა ში შექ მ ნი ლი სა ინ ტე-
რე სო ნა მუ შევ რე ბი. სწო რედ ამი ტომ, 
წელს ძი რი თად აქ ცენტს ვა კე თებთ ამ 
სა ხე ო ბა ში მოღ ვა წე კი ნოკ რი ტი კო სებ-
ზე, რომ ლე ბიც ნი ქო ზის ფეს ტი ვალ ზე 
მუ შა ო ბი სას შექ მ ნი ან მი მარ თ ვას მსოფ-
ლიო ანი მა ცი უ რი სა ზო გა დო ე ბი სად მი. 
ვფიქ რობ, ეს სი ახ ლე სა ინ ტე რე სო 
იქ ნე ბა ამ დარ გ ში მოღ ვა წე ყვე ლა ხე-
ლო ვა ნის თ ვის.

F.P. რამ დენ დაც ვი ცი, თქვენ აპი რებთ 
„ვეფხვისტყაოსანის“ ეკ რა ნი ზე ბას. 
რო გო რი იქ ნე ბა თქვე ნი მო მა ვა ლი 
ფილ მი?

შო თა რუს თა ვე ლის „ვეფხვისტყაოსანის“ 
ძი რი თა დი სტრუქ ტუ რა აიგე ბა მუ სი კის, 
გა მო სა ხუ ლე ბი სა და ხმა უ რე ბის მეშ ვე ო-
ბით. ეს ფილ მი შე იქ მ ნე ბა მკითხ ვე ლის-
თ ვის. ანი მა ცი ას თან ერ თად გა მო ვი ყე ნებ 
დო კუ მენ ტურ კად რებს. რო დე საც ტექ ს ტი 
უც ვ ლე ლად წა ვა, გა მო სა ხუ ლე ბა იქ ნე ბა 
ნუ ლო ვა ნი, რა თა უფ რო ნათ ლად მი ვი-
დეს იგი მა ყუ რებ ლამ დე. ორი ფილ მი იქ-
ნე ბა: „უცხო მოყ მე“ და „ნესტან-დარეჯანი“. 
ფაქ ტობ რი ვად, ის, რაც მინ და გა ვა კე თო 
„ვეფხვისტყაოსანში“, გარ კ ვე ულ წი ლად 
მოვ სინ ჯე „ვეფხვი და მოყ მე ში“.
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F.P. ქალ ბა ტო ნო ფონ ტრო ტა, მინ და 
თქვე ნი ფილ მე ბის თა ვი სე ბუ რე ბე-
ბი სა და იდენ ტუ რო ბის ფე ნო მე ნის 
შე სა ხებ ვი სა უბ როთ თქვენს კი ნო შე-
მოქ მე დე ბა ში.

სა ერ თოდ, გერ მა ნი ა ში უცხოდ 
ვგრძნობ თავს, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 
ამ ქვე ყა ნა ში და ვი ბა დე და გა ვი ზარ დე 
და გერ მა ნუ ლი კულ ტუ რი სა და ენი სა-
გან დი დად და ვა ლე ბუ ლად ვგრძნობ 
თავს. გერ მა ნუ ლი ენა, რა თქმა უნ და, 
ჩე მი მშობ ლი უ რი ენა ა, მაგ რამ იგი არ 
არის დე და ჩე მის ენა. იგი იმ ქვეყ ნის 
ენა ა, რო მელ შიც მე და ვი ბა დე და გა-
ვი ზარ დე. 

ოდეს ღაც მინ დო და მხატ ვა რი გავ-
მ ხ და რი ყა ვი, მაგ რამ მე რე კი ნო ხე-
ლოვ ნე ბამ უფ რო გა მი ტა ცა. კი ნო ხომ 
ადა მი ა ნებ თან არის და კავ ში რე ბუ ლი, 
მე კი მიყ ვარს მათთან ერ თად ყოფ ნა, 
საუბარი და სა ერ თო დაც მიყ ვარს ადა-
მი ა ნე ბი. გან სა კუთ რე ბუ ლად გამ ძაფ-
რე ბუ ლი მაქვს კო მუ ნი კა ცი ის მოთხოვ-
ნი ლე ბა. კი ნო ჩემ თ ვის ის მე დი უ მი ა, 
რო მელ საც ადა მი ა ნებ თან ერ თად 
ყოფ ნის ჩემს მოთხოვ ნი ლე ბას ყვე ლა ზე 
უკეთ აკ მა ყო ფი ლებს და შე საძ ლებ-
ლო ბას მაძ ლევს, რა ღაც კარ გი ვა კე თო 
სხვებ თან ერ თად. კი ნოს შე უძ ლია 
მო ტი ვი რე ბა კო მუ ნი კა ცი ი სათ ვის. წე რის 

პრო ცეს ში ადა მი ა ნი მარ ტოა სა კუ თარ 
თავ თან, ფილ მის გა და ღე ბის პრო ცე სი 
კი სულ სხვა ა. 

F.P. თქვენ ახა ლი გერ მა ნუ ლი კი ნოს 
რე ჟი სო რი ხართ; მის გან ვი თა რე ბა ში 
არა მხო ლოდ რო გორც რე ჟი სორს, 
არა მედ რო გორც მსა ხი ობ საც მი გიძღ-
ვით წვლი ლი. რო გორ ფიქ რობთ, რა 
გა ერ თი ა ნებთ „ახალი გერ მა ნუ ლი 
კი ნოს“ სხვა რე ჟი სო რებ თან?

არ მი ფიქ რია იმა ზე, რა სა ერ თო მაქვს 
ჩემს კო ლე გებ თან, ყვე ლა ზე მე ტად 
ალ ბათ ის, რომ 1968 წელ მა ყვე ლა 
ჩვენ გა ნის ცნო ბი ე რე ბა სა და მსოფ ლ-
მ ხედ ვე ლო ბა ზე და ტო ვა ღრმა კვა ლი. 
ამან გა ნა პი რო ბა ალ ბათ ისიც, რომ 
წი ნა თა ო ბი სა გან რა დი კა ლუ რად 
გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ფილ მე ბის კე თე ბა 
და ვიწყეთ. ჩვენ ბევრს ვფიქ რობ დით 
გერ მა ნი ის უახ ლეს წარ სულ ზე, გვა-
ღელ ვებ და ის, რაც ჩვე ნი მშობ ლე-
ბის თა ო ბამ ჩა ი დი ნა და ისიც, მე ო რე 
მსოფ ლიო ომის შემ დეგ ასე ცო ტას 
რა ტომ ლა პა რა კობ დ ნენ გერ მა ნე ლე ბი 
ნა ცი ო ნალ - სო ცი ა ლის ტურ წარ სულ ზე, 
რა ტომ ცდი ლობ დ ნენ ამის და ვიწყე ბას. 
ჩვენ სწო რედ ამის შე სა ხებ და ვიწყეთ 
ფილ მე ბის გა და ღე ბა, რად გან ვფიქ-
რობ დით, რომ ნა ცი ო ნალ - სო ცი ა-

ლიზ მ თან და კავ ში რე ბუ ლი წარ სუ ლი 
იყო ყო ველ გ ვა რი უბე დუ რე ბის წყა რო 
გერ მა ნე ლე ბი სათ ვის. ვფიქ რობ, სწო-
რედ ეს მსოფ ლ მ ხედ ვე ლო ბა მა ერ-
თი ა ნებს ჩე მი ამ თა ო ბის სხვა რე ჟი სო-
რებ თან: ფოლ კერ შლენ დორ ფ თან, 
ვიმ ვენ დერ ს თან, ვერ ნერ ჰერ ცოგ თან. 
მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ყვე ლა ჩვენ-
გა ნის ფილ მე ბის სტი ლი და ეს თე ტი კა 
ერ თ მა ნე თი სა გან რა დი კა ლუ რად 
გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ა. არა ვინ შე მიძ ლია და-
ვა სა ხე ლო “ახალი გერ მა ნუ ლი კი ნოს” 
რე ჟი სორ თა გან, რო მელ თა ნაც ახ ლოს 
ვიგ რ ძ ნობ დი თავს. ჩემ თ ვის ყვე ლა ზე 
ახ ლო ბე ლი რე ჟი სო რი ალ ბათ ინ გ მარ 
ბერ გ მა ნი ა. 

კი ნო, რო გორც მე დი უ მი, შე საძ ლე-
ბე ლია სა კუ თა რი ში ნა გა ნი მდგო მა რე-
ო ბის გად მო სა ცე მად იყოს გა მო ყე ნე-
ბუ ლი. ალ ბათ სწო რედ ეს მა ახ ლო ებს 
ბერ გ მან თან. ახა ლი გერ მა ნუ ლი კი ნოს 
რე ჟი სო რებ თან სა ერ თო რაც მაქვს, 
არის სამ ყა რო სა და მოვ ლე ნე ბის რა-
ღაც ნა ი რი სე რი ო ზუ ლი ხედ ვა. შე იძ-
ლე ბა სხვე ბი სხვა სა ერ თო ნიშ ნებ საც 
პო უ ლო ბენ ჩემს ფილ მებ სა და „ახალი 
გერ მა ნუ ლი კი ნოს“ რე ჟი სო რე ბის ფილ-
მებს შო რის, მაგ რამ თა ვად მე სხვა 
სა ერ თო ნიშ ნებს ვერ ვხე დავ. 
F.P. რას ნიშ ნავს თქვენ თ ვის იყოთ ავ-

მარ გა რე ტე ფონ ტრო ტა

> >  დ ი  ნ ა  რ ა  მ ა ღ  ლ ა  კ ე  ლ ი  ძ ე  /  ბ ე რ  ლ ი  ნ ი 
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ტო რი რე ჟი სო რი. რო გორ დე ფი ნი ცი-
ას მის ცემ დით სა ავ ტო რო კი ნოს?

სა ავ ტო რო კი ნოს ფე ნო მე ნი საფ-
რან გე თი დან მო დის. იგი ფრან გუ ლი 
„ახა ლი ტალ ღის“ რე ჟი სო რე ბის მი ერ 
დამ კ ვიდ რ და კი ნო ში და სა ყო ველ თაო 
აღ ფ რ თო ვა ნე ბა იმი თაც გა მო იწ ვი ა, 
რომ ფილ მის რე ჟი სო რე ბის სა კუ თარ 
ფილ მებ თან იდენ ტი ფი კა ცია გა ხა-
და შე საძ ლე ბე ლი. მა ნამ დე კი ნო ში 
რე ჟი სორ ზე, რო გორც ავ ტორ ზე არ 
ხდე ბო და კონ ცენ ტ რი რე ბა. თუმ ცა, 
რა ღა თქმა უნ და, ფან ტას ტი კუ რი 
კი ნო რე ჟი სო რე ბი მოღ ვა წე ობ დ ნენ 
კი ნე მა ტოგ რაფ ში, მაგ რამ ეს ძი რი თა-
დად მა ინც ხე ლო ბად ით ვ ლე ბო და. ის, 
რომ ვინ მეს გან სა კუთ რე ბუ ლი პრო ფე-
სი უ ლი გა ნათ ლე ბის გა რე შე შე ეძ ლო 
მა ყუ რებ ლის თ ვის სა კუ თა რი სათ ქ მე ლი 
ეთ ქ ვა, კი ნო ში მა ნამ დე შე უძ ლე ბე ლად 
ით ვ ლე ბო და. 

 ჩვენ კი სა კუ თა რი ფილ მის სცე ნა რებ-
საც თა ვად ვე ვწერ დით და და საწყის ში 
ვერც კი წარ მოგ ვედ გი ნა სცე ნა რის თ ვი-
საც მიგ ვე ღო ჰო ნო რა რი, ჰო ნო რარს 
სცე ნარ ში მხო ლოდ ფილ მის დას რუ-
ლე ბის შემ დეგ გვიხ დიდ ნენ. პირ ვე ლი 
ფილ მი, რომ ლის სცე ნა რის ჰო ნო რა რი 
სა კუთ რივ ფილ მის გა და ღე ბამ დე მი ვი-
ღე, „როზა ლუქ სემ ბურ გი“ იყო. 

 სა ავ ტო რო კი ნო ში რე ჟი სო რი უფ რო 
მე ტად გა მო ხა ტავს სა კუ თარ პი როვ-
ნუ ლო ბას, სა კუ თარ ინ დი ვი დუ ა ლურ 
ინ ტე რე სებს. სწო რედ ეს არის ყვე ლა ზე 
ამა ღელ ვე ბე ლი ჩემ თ ვის, რო გორც 
რე ჟი სო რი სათ ვის. სცე ნა რის წე რი სას 
წერ იმა ზე, რაც იმ მო მენ ტ ში ყვე ლა ზე 
მე ტად გა ღელ ვებს, ხში რად ისე, რომ 
არც კი იცი, რო გო რი იქ ნე ბა სა ბო ლოო 
შე დე გი. 

F.P. მა ინ ტე რე სებს გერ მა ნულ კულ ტუ-
რულ ტრა დი ცი ებ თან თქვე ნი და მო კი-
დე ბუ ლე ბა, რამ დე ნად გრძნობთ თავს 
ამ კულ ტუ რის ნა წი ლად?

ჩემს თავს გერ მა ნუ ლი კულ ტუ რის 
ნა წი ლად უფ რო აღ ვიქ ვამ, ვიდ რე ამ 
ერის წარ მო მად გენ ლად. თუ გინ დათ 
ჩე მი პი როვ ნე ბის შე სა ხებ უფ რო მე ტი 
შე იტყოთ, გეტყ ვით, რომ ჩემს პირ ველ 
ქორ წი ნე ბამ დე გერ მა ნუ ლი პას პორ ტიც 
კი არ მქონ და, სა ერ თოდ არც ერ თი 
სა ხელ მ წი ფოს მო ქა ლა ქე არ ვი ყა ვი. 
აქე დან გა მომ დი ნა რე, თავს გერ მა ნე ლა-
დაც ნაკ ლე ბად ვგრძნობ დი. მე მიყ ვარს 
გერ მა ნუ ლი კულ ტუ რა, მაგ რამ ეროვ ნუ-
ლო ბის გრძნო ბა სა ერ თოდ არ გა მაჩ ნი ა. 

F.P. თქვე ნი ფილ მე ბის ყუ რე ბი სას 
ყო ველ თ ვის ისე თი შეგ რ ძ ნე ბა მე უფ-

ლე ბა, რომ ლან დ შაფ ტე ბი თქვენს 
ფილ მებ ში პერ სო ნა ჟე ბის ში ნა გა ნი 
სამ ყა როს მე ტა ფო რად გა მო ი ყე ნე ბა.

გე თან ხ მე ბით, ლან დ შაფ ტე ბი ჩემს 
ფილ მებ ში მარ თ ლაც პერ სო ნა ჟე ბის 
ში ნა გა ნი ფსი ქო ლო გი უ რი მდგო მა-
რე ო ბას აღ წე რენ. თქვენ მა შე კითხ ვამ 
და მა ფიქ რა, არ სე ბობს თუ არა გა მო-
ნაკ ლი სი, მაგ რამ არა, ძი რი თა დად 
მათ მარ თ ლაც ეს ფუნ ქ ცია აქვთ ჩემს 
ფილ მებ ში.

F.P. თქვე ნი ფილ მე ბის მთა ვა რი პერ-
სო ნა ჟი ქა ლე ბი სა კუ თა რი იდენ ტუ-
რო ბის ძი ე ბა ში იმ ყო ფე ბი ან. სა კუ თარ 
ფილ მებს და სა ერ თოდ თქვენს კი ნე-
მა ტოგ რა ფი ულ შე მოქ მე დე ბას აღიქ-
ვამთ ფე მი ნის ტუ რი კი ნოს ნა წი ლად?

რა თქმა უნ და, რო ცა ქა ლი ხარ და 
ფილ მის გა და ღე ბა გინ და, გა ცი ლე-
ბით მე ტი ნე ბა გჭირ დე ბა პრო ფე სი უ ლი 
თვით დამ კ ვიდ რე ბი სათ ვის, ვიდ რე თუნ-
დაც შენს პრო ფე სი ა ში მო მუ შა ვე მა მა-
კა ცებს. კი ნო ში ხომ საკ მა ოდ დიდ ხანს 
ძა ლი ან ცო ტა იყო რე ჟი სო რი ქა ლი. 

ჯერ კი დევ მა შინ, რო ცა მხო ლოდ 
მსა ხი ო ბი და სცე ნა რის ტი ვი ყა ვი, ხში-
რად მე უბ ნე ბოდ ნენ, რომ ეს საკ მა რი სი 
არ არის, და აუცი ლე ბე ლი ა, თვი თონ 
გა და ვი ღო ფილ მე ბი. სა ნამ რე ჟი სუ რას 
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მოვ კი დებ დი ხელს, ფე მი ნის ტი რომ 
არ ვყო ფი ლი ყა ვი, მე რე მა ინც გავ ხ დე-
ბო დი. თუმ ცა ეს იმას არ ნიშ ნავს, რომ 
მხო ლოდ ფე მი ნის ტუ რი თვალ თა ხედ-
ვაა ჩე მი ფილ მე ბის მთა ვა რი თე მა. 
ჩემს ფილ მებ ში ცნო ბი ე რად თუ გა უც-
ნო ბი ე რებ ლად ყვე ლა ფე რია თავ მოყ-
რი ლი, რაც ჩე მი ცხოვ რე ბის სხვდას ხ ვა 
ეტაპ ზე მა ღელ ვებ და. ვფიქ რობ, ჩე მი 
ფილ მე ბის მთა ვა რი თე მა უფ რო ეგ ზის-
ტენ ცი უ რი ა, ვიდ რე მხო ლოდ ფე მი ნის-
ტუ რი იდე ო ლო გი ა. 

F.P. რა რო ლი უკა ვია ბავ შ ვო ბის მო-
გო ნე ბებს თქვენს ფილ მებ ში?

ვფიქ რობ, ჩე მი ბავ შ ვო ბის მო გო ნე ბე-
ბი ყვე ლა ჩემს ფილ მ შია ასა ხუ ლი, ჩე მი 
კი ნო შე მოქ მე დე ბა ძი რი თა დად ჩემს 
პი რად გა მოც დი ლე ბა სა და მო გო ნე-
ბებ ზეა და ფუძ ნე ბუ ლი, ავ ტო ბი ოგ რა-
ფი უ ლი კი ნო ა, თუმ ცა ეს ერ თ მ ნიშ ვ ნე-
ლოვ ნად არ უნ და იქ ნას გა გე ბუ ლი. 

ბევ რი რამ, რაც ბავ შ ვო ბა ში გან ვი-
ცა დე, მაგ რამ მა შინ ჯერ კი დევ არ 
მეს მო და, შე ვე ცა დე, ჩემს ფილ მებ ში 
გად მო მე ტა ნა – მა გა ლი თად ტყის 
ლან დ შაფ ტე ბი, უსი ე რი ტყე გრი მე ბის 
ზღაპ რე ბი დან, რო მან ტი კუ ლი გერ მა ნუ-
ლი ლი ტე რა ტუ რა. 

 ვფიქ რობ, იმ ბი ოგ რა ფი ამ, რო გო-

რიც მე მაქვს – მე ო რე მსოფ ლიო ომის 
დროს და ბა დე ბუ ლი, თა ნაც ბერ ლინ-
ში – ეს ყვე ლა ფე რი ხომ ჩემს მეხ სი ე-
რე ბა ში შე მო ი ნა ხა. და უც ვე ლო ბის ის 
შეგ რ ძ ნე ბა რაც ბავ შ ვო ბი სას მქონ და, 
და ბომ ბ ვის ში ში – ეს ყვე ლა ფე რი 
შე მორ ჩა ჩემს მეხ სი ე რე ბას და მნიშ-
ვ ნე ლო ვან წი ლად გან საზღ ვ რა ჩე მი 
შემ დ გო მი არ სე ბო ბა. 

F.P. თქვე ნი ფილ მე ბის მთავ რი პერ სო-
ნა ჟე ბი, რო მელ თაც ერ თ მა ნე თი სა გან 
გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ცხოვ რე ბის სტი ლი 
და ბე დი აქვთ, უმე ტე სად სა კუ თა რი 
თა ვის შეც ნო ბის, სა კუ თა რი იდენ ტო-
ბის ძი ე ბის პრო ცეს ში იმ ყო ფე ბი ან. რა 
შე გიძ ლი ათ თქვათ თქვე ნი პერ სო ნა-
ჟე ბის შე სა ხებ?

ვფიქ რობ, ჩე მი ფილ მის ყვე ლა პერ-
სო ნა ჟი მარ თ ლაც სა კუ თა რი, ინ დი ვი-
დუ ა ლუ რი იდენ ტუ რო ბით ხა სი ათ დე ბა.

F.P. თქვე ნი ფილ მე ბის პერ სო ნა ჟი 
ქა ლე ბი ემო ცი უ რად ერ თ მა ნეთ ზე და-
მო კი დე ბუ ლე ბი არი ან. რი თი ახ ს ნით 
მათ ასეთ ურ თი ერ თ სო ლი და რო ბას? 

ჩე მი ფილ მე ბის პერ სო ნა ჟე ბი რე ა ლუ-
რი ცხოვ რე ბი დან მო დი ან. მათ თა ვი 
უნ და და იმ კ ვიდ რონ მას კუ ლი ნურ სა-
ზო გა დო ე ბა ში; სა ზო გა დო ე ბა ში, სა დაც 

ქა ლებს თვით გან ხორ ცი ე ლე ბი სათ ვის, 
სა კუ თა რი თა ვის დამ კ ვიდ რე ბის თ-
ვის ბრძო ლა უწევთ. ამი ტო მაც არი ან 
ერ თ მა ნეთ თან მი მარ თე ბა ში სო ლი-
და რუ ლე ბი. ვის თან, თუ არა ქალ თან, 
შე უძ ლია ქალს თა ნად გო მი სა და სო-
ლი და რო ბის მო პო ვე ბა.

F.P. თქვე ნი პერ სო ნა ჟე ბი პო ლი ტი-
კუ რი და სო ცი ა ლუ რი აქ ტი ვო ბი თაც 
გა მო ირ ჩე ვი ან. თქვე ნი ფილ მე ბი დან 
გა მომ დი ნა რე, რო გო რი გე სა ხე ბათ 
ქა ლი, რო გორც პი როვ ნე ბა?

სო ცი ა ლუ რი და პო ლი ტი კუ რი აქ ტი-
ვო ბა ჩე მი გმი რე ბის გარ კ ვე ულ ნა წილს 
მარ თ ლაც ახა სი ა თებს. თუმ ცა, მე ყო-
ველ თ ვის ვცდი ლობ, მა თი ადა მი ა ნუ რი 
სი სუს ტე ე ბიც ვაჩ ვე ნო, თუნ დაც ფილ მ ში 
„როზა ლუქ სემ ბურ გი“, სა დაც რო ზას 
პი რა დი გან ც დე ბი, მი სი სუ ლი ე რი ტკი-
ვი ლე ბია ასა ხუ ლი. ჩემს სხვა ფილ მ შიც, 
„მძიმე დრო ე ბა“ ძი რი თა დი თე მა პო-
ლი ტი კა ა, თუმ ცა მას შიც პერ სო ნა ჟე ბის 
პი რა დუ ლია ასა ხუ ლი. 

F.P. მა მის ფი გუ რის არარ სე ბო ბა 
შვი ლებს თქვენს ფილ მებ ში ემო ცი უ-
რად ერ თ მა ნეთ ზე ექ ს ტ რე მა ლუ რად 
და მო კი დე ბულს ხდის. პერ სო ნა ჟე ბის 
ასე თი კონ ს ტა ლა ცი ით უმა მო თა ო ბის 

ჩე მი ფილ მე ბის მთა ვა რი თე მა უფ რო 
ეგ ზის ტენ ცი უ რი ა, ვიდ რე მხო ლოდ ფე მი ნის ტუ რი 
იდე ო ლო გი ა
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პრობ ლე მას ეხ მა უ რე ბით? 
მე თა ვა დაც უმა მოდ, დე დას თან გა-

ვი ზარ დე, მა მა 10 წლი სას გარ და მეც ვა-
ლა, თა ნაც მა მას ჩვენ თან ერ თად არც 
უცხოვ რი ა. მა მა კა ცე ბი ჩემს ბავ შ ვო ბა ში 
ან სა ერ თოდ აღარ იყ ვ ნენ ცოცხ ლე-
ბი, ან სამ ხედ რო ტყვე თა ბა ნა კებ ში 
იყ ვ ნენ, ან და ინ ვა ლი დე ბუ ლე ბი. მე ო რე 
მსოფ ლიო ომის შემ დეგ გერ მა ნი ა ში 
ეს ტი პიუ რი სი ტუ ა ცია იყო. ომი სა და 
ტყვე ო ბის შემ დეგ ისი ნი ძი რი თა დად 
ფსი ქი კუ რად და ფი ზი კუ რად ტრამ ვი-
რე ბუ ლე ბი იყ ვ ნენ. ამ დროს ქა ლე ბი 
სა ზო გა დო ებ რივ ცხოვ რე ბა ში ძა ლი ან 
აქ ტი უ რე ბი იყ ვ ნენ, მხო ლოდ მოგ ვი ა ნე-
ბით დათ მეს ეს პო ზი ცი ა. ეს მე დღემ დე 
არ მეს მის, სა კუ თა რი ნე ბით რა ტომ 
და უბ რუნ და ქა ლე ბის უმე ტე სო ბა დი ა-
სახ ლი სის როლს. 

F.P. შორს გა დახ ვე წი ლი ან არარ სე ბუ-
ლი მა მა კა ცე ბი – ასე ხე დავთ მა მა კა-
ცებს?

დი ახ, მხატ ვ რუ ლი სა ხე ე ბი ხომ სა კუ თა-
რი ცხოვ რე ბი სე უ ლი გა მოც დი ლე ბი დან 
იქ მ ნე ბა. ჩემს ბავ შ ვო ბა ში მა მა კა ცე ბი 
თით ქ მის არა ნა ირ როლს არ თა მა შობ-
დ ნენ და ჩე მი ეს გა მოც დი ლე ბა, რა თქმა 
უნ და, ჩემს ფილ მებ შიც აისა ხე ბა. 
F.P. რო ცა თქვენს ფილ მებ ზე ვფიქ-

რობ, შთა ბეჭ დი ლე ბა მექ მ ნე ბა, რომ 
მე ო ცე სა უ კუ ნის გერ მა ნი ის აღ წე რას 
ქა ლუ რი პერ ს პექ ტი ვი დან ცდი ლობთ. 
ამა ზე რას იტყო დით?

გე თან ხ მე ბით, ასე ა. ეს არ მქონ და 
წი ნას წარ გა მიზ ნუ ლი, მაგ რამ მუ შა-
ო ბის პრო ცეს ში სწო რედ ასე მოხ და. 
ერ თხელ ვთქვი კი დეც, რომ მე ო ცე 
სა უ კუ ნის მთე ლი ის ტო რი ის აღ წე რა 
მინ და ჩე მი ფილ მე ბით, რაც გა მო მი-
ვი და კი დეც. ვა ი მა რის რეს პუბ ლი კის 
პე რი ო დი დან დაწყე ბუ ლი, ყვე ლა ეპო-
ქა ავ სა ხე. 

F.P. თქვენს რამ დე ნი მე ნა წი ლი ან 
ფილ მ ში „წელიწადის დრო ე ბი“ ორად 
გა ყო ფი ლი გერ მა ნი ის ის ტო რი ას 
და ცალ კე უ ლი ინ დი ვი დე ბის პი რად 
ბე დის წე რა ზე პო ლი ტი კუ რი სის ტე მის 
ზე გავ ლე ნას აღ წერთ

დი ახ, ფილ მის მოქ მე დე ბა ნა ცი ო ნალ - 
სო ცი ა ლიზ მის წლებ ში იწყე ბა. მას ში მე-
ო რე მსოფ ლიო ომი და აღ მო სავ ლეთ 
გერ მა ნი ის ის ტო რიია ნაჩ ვე ნე ბი. ჩემს 
შემ დ გომ ფილ მ შიც „როზენსშტრასე“ 
არი ე ლი ქა ლე ბის ის ტო რიაა ნაჩ ვე ნე-
ბი, რომ ლე ბიც ებ რა ელ მა მა კა ცებ ზე 
იყ ვ ნენ და ქორ წი ნე ბუ ლი და რომ ლე-
ბიც თა ვი ან თი ქმრე ბის გა და სარ ჩე ნად, 
მა თი დე პორ ტა ცი ი სა გან და სახ ს ნე ლად 

იბ რ ძოდ ნენ. ეს ქა ლე ბი ბერ ლინ ში რო-
ზენ შ ტ რა სე ზე არ სე ბულ სა პა ტიმ რო ში 
ის ხ დ ნენ, თუმ ცა ამან მა თი პრო ტეს ტი 
ვერ შე ა სუს ტა და სა ბო ლო ოდ მათ 
მარ თ ლაც შეძ ლეს თა ვი ან თი ქმრე ბის 
გა დარ ჩე ნა. 

F.P. სა ავ ტო რო კი ნოს რე ჟი სო რე ბის 
ფილ მებ ში რე ჟი სორ თა ინ დი ვი-
დუ ა ლუ რი მსოფ ლ მ ხედ ვე ლო ბა, 
მა თი პი როვ ნუ ლი ცხოვ რე ბი სე უ ლი 
გა მოც დი ლე ბა თა მა შობს გა დამ-
წყ ვეტ როლს. მი უ ხე და ვად თქვე ნი 
ფილ მე ბის პო ლი ტი კუ რი და სო ცი-
ა ლუ რი თე მა ტი კი სა, წარ მო ად გენს 
კი ნო ხე ლოვ ნე ბა თქვენ თ ვის მე დი უმს, 
რო მელ საც სამ ყა როს თქვე ნე უ ლი 
ხედ ვის აღ წე რი სათ ვის იყე ნებთ?

რა თქმა უნ და. ფილ მე ბის გა და ღე ბა 
ჩემ თ ვის თვით გა დარ ჩე ნის ტოლ ფა სი ა, 
იგი ხომ თვით გა მო ხატ ვის ერ თ -ერ თი 
ფორ მა ა, ისე ვე რო გორც მხატ ვ რო ბა ან 
მუ სი კა. ფილ მის გა და ღე ბა ჩემ თ ვის სა-
კუ თა რი თა ვის გა მო ხატ ვის ისეთ მნიშ-
ვ ნე ლო ვან სა შუ ა ლე ბას წარ მო ად გენს, 
რომ მისი არ არსე ბობის შემთხვევაში, 
პა თე ტი კუ რად რომ ვთქვა, თავ საც კი 
არ ვი ცოცხ ლებ დი.
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სა ქარ თ ვე ლო ში ირა ნე ლი რე ჟი სო-
რის მოჰ სენ მაჰ მალ ბა ფის ჩა მოს ვ ლა 
დი დი მოვ ლე ნა იყო კი ნე მა ტოგ რა ფის-
ტე ბის თ ვის, ვი ნი დან მათ სა შუ ა ლე ბა ეძ-
ლე ო დათ გაც ნო ბოდ ნენ მი სი მუ შა ო ბის 
გან სა კუთ რე ბულ სტილ სა და მე თოდს, 
შე ხე ბოდ ნენ გან ს ხ ვა ვე ბულ მსოფ ლ მ-
ხედ ვე ლო ბას, კულ ტუ რას.

 ფილ მი „პრეზიდენტი“ მოგ ვითხ-
რობს ის ტო რი ას დიქ ტა ტო რის შე სა ხებ, 
რო მე ლიც წარ მო სახ ვით ქვე ყა ნას მარ-
თავს. აქ არ არ სე ბობს კონ კ რე ტუ ლი 
დრო და სივ რ ცე, რე ჟი სო რი დიქ ტა ტუ-
რა ზე სა უბ რობს რო გორც ზო გა დად 
უარ ყო ფით მოვ ლე ნა ზე, მოვ ლე ნა ზე, 
რო მელ საც არ გა აჩ ნია სამ შობ ლო. 
მოჰ სენ მაჰ მალ ბაფ თან ფილ მ ზე მუ შა-
ო ბის პრო ცე სის შე სა ხებ, რამ დე ნი მე 
კითხ ვით მივ მარ თეთ მსა ხი ობ მი ხე ილ 
გო მი აშ ვილს, რო მე ლიც ფილ მ ში მთა-
ვარ, პრე ზი დენ ტის როლს ას რუ ლებს.

F.P. რო გორ და იწყო თქვე ნი ურ თი ერ-
თო ბა მოჰ სენ მაჰ მალ ბაფ თან? 

 მოჰ სენ მაჰ მალ ბაფს ნა ნა ხი ვყავ დი 
რუ სეთ ში გი ორ გი ფარ ჯა ნო ვის ფილ მ-
ში “ყველა წა ვი და“, სა დაც ვთა მა შობ დი 
პა რიკ მა ხერ ჟო რას. “პრეზიდენტშიც“ 
იგი ვე როლს მთა ვა ზობ დ ნენ, მაგ რამ 
სა ბო ლო ოდ ის ზუ რა ბე გა ლიშ ვილ-
მა გა ნა სა ხი ე რა. თა ვი დან ვე ამ ორ 
რო ლის შო რის გარ კ ვე უ ლი მსგავ სე ბა 
და ვი ნა ხე და ეს ამ ბა ვი არ მე სი ა მოვ ნა, 
მაგ რამ მა ინც დავ თან ხ მ დი. მაჰ მალ ბა-
ფი მსოფ ლი ო ში ცნო ბი ლი რე ჟი სო რია 
მთე ლი თა ვი სი ოჯა ხი თა და გვა რით, 
და ბუ ნებ რი ვი ა, მინ დო და მას თან მუ-
შა ო ბა... 

სა ქარ თ ვე ლო ში ჩა მოს ვ ლამ დე 
კას ტინ გის რე ჟი სორს და ა ვა ლა ჩე მი 

ფო ტო ე ბი და ეხ ვედ რე ბი ნათ, თუმ ცა 
შემ დეგ სხვა არ ტის ტ ზე შე ა ჩე რა არ-
ჩე ვა ნი. რო ცა ჩა მო ვი და მაჰ მალ ბა ფი 
სტუ დი ა ში მო მიწყ ვეს შეხ ვედ რა. მი ვე დი 
და ვი სა უბ რეთ, კარ გა ხანს ვერ მიხ ვ და, 
ვინ ვი ყა ვი – ვერც ფილ მი დან მიც ნო 
და ვერც ფო ტო ე ბი დან. გა სა უბ რე ბის 
დროს გა ნუწყ ვეტ ლივ იღებ და, თან რა-
ღაც და ვა ლე ბებს მაძ ლევ და ეტი უ დის 
სა ხით. თან და თან ვხვდე ბო დი, რომ 
რა საც მა კე თე ბი ნებ და, კავ შირ ში არ 
იყო ჩემს მო მა ვალ გმირ თან. მე გო ნა, 
მუ შა ო ბის სტი ლი ჰქონ და ასე თი. ეზო ში 
მარ ბე ნი ნა, – ვი თომ შვი ლიშ ვილ თან 
ერ თად იმა ლე ბი ო, ვი თომ ვეტ მ ფ-
რე ნი დან გეს ვ რი ა ნო... მე სცე ნა რი 
იმ მო მენ ტი სათ ვის წა კითხუ ლი არ 
მქონ და და ვერ მივ ხ ვ დი – რა შვი ლიშ-
ვი ლი? რა ვერ ტ მ ფ რე ნი?... მოკ ლედ, 
დავ ბ რუნ დით შე ნო ბა ში, სა დაც ვო ვა 
კა ჭა რა ვაც შე მოგ ვი ერ თ და. მა შინ ვე 
მითხ რა, – ფილ მი ინ გ ლი სუ რად იქ ნე ბა 
და რამ დე ნად შეძ ლე ბო; ვუ პა სუ ხე: 
პა რიკ მა ხე რი პა ტა რა რო ლია და 
და ვი ზე პი რებ - მეთ ქი. რა პა რიკ მა ხე-
რი, პრე ზი დენ ტის როლს გთა ვა ზო-
ბო... რო გორც მე რე ვო ვამ მითხ რა, 
იმ დღეს ვე გა დაწყ ვი ტა თურ მე ჩე მი 
გა და ღე ბა... პრაქ ტი კუ ლად, გა დაწყ ვე-
ტი ლე ბა ერთ სა ათ ში მი ი ღო, მე კი უარი 
ვუთხა რი, – ამხელა როლს მე ინ გ-
ლი სუ რად ვერ ვი თა მა შებ - მეთ ქი. ათ 
დღე ში სა ბო ლოო პა სუხს გეტყ ვიო და 
ვეც დე ბი ქარ თუ ლად გა და ვი ღო ო. 

F.P. იმ წამს რა გრძნო ბა და გე უფ ლათ? 
იცით, ამა ზე ბევ რი მი ფიქ რი ა. სი მარ-

თ ლე რომ გითხ რათ, რა კი არ ვი ყა ვი 
მომ ზა დე ბუ ლი ამ შე მო თა ვა ზე ბი სათ-
ვის, პრე ზი დენ ტის როლს ვგუ ლის ხ მობ, 

ამა ზე არც მი ნერ ვი უ ლი ა, და მე რე 
რო ცა გა ვაც ნო ბი ე რე, უკ ვე გვი ან იყო... 
საქ მე ისა ა, რომ მაჰ მალ ბაფს მე მა ნამ-
დე არ ვიც ნობ დი, მხო ლოდ პოს ტ ფაქ-
ტუმ მო ვი ძიე მი სი ფილ მე ბი. 

წლე ბის წინ მი სი ცნო ბი ლი ფილ მი – 
„ყანდაჰარი“ (2001) კა ნის ფეს ტი ვალ ზე 
იყო ნაჩ ვე ნე ბი და მსოფ ლი ოს ყვე ლა 
დრო ის ასი სა უ კე თე სო ფილ მის ნუს ხა-
ში შე ვი და. კა ნის ფეს ტი ვა ლი იჩე მებს, 
რომ მოჰ სენ მაჰ მალ ბა ფი მა თი აღ მო-
ჩე ნა ა. თა ვად იგი ა კლა სის თით ქ მის 
ყვე ლა ფეს ტი ვა ლის ჟი უ რის თავ მჯ დო-
მა რედ იყო მიწ ვე უ ლი, გა დავ ხე დე მის 
ჯილ დო ებ სა და პრი ზებს სხვა დას ხ ვა 
კი ნო დათ ვა ლი ე რე ბა ზე და პა ტი ვის-
ცე მა და მოკ რ ძა ლე ბა, ბუ ნებ რი ვი ა, 
გა მიჩ ნ და.

F.P. თქვენ არა ერ თი რო ლი შე გის რუ-
ლე ბი ათ კი ნო ში; რო გორც ქარ თულ, 
ისე რუ სულ ფილ მებ ში, მუ შა ო ბა მო გი-
წი ათ ჰო ლი ვუ დელ რე ჟი სორ თან რე ნი 
ჰარ ლინ თან ფილ მ ზე “აგვისტოს 5 
დღე“. რი თი იყო გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ირა-
ნე ლი რე ჟი სო რის მუ შა ო ბის სტი ლი?

მაჰმალბაფი გან სა კუთ რე ბუ ლი შემ-
თხ ვე ვა ა. . .  ამ ადა მი ანს სულ სხვა და-
მო კი დე ბუ ლე ბა აქვს კი ნოს მი მართ.... 
ისე თი არა, რო გორც მე მაქვს და წა მო-
მიდ გე ნი ა. ჩვენ თით ქ მის თვე ნა ხე ვა რი 
ყო ველ დღე გვქონ და რე პე ტი ცი ე ბი დი-
ლის 10 სა ა თი დან სა ღა მოს 7 სა ა თამ-
დე. პრაქტიკულად, შე მიძ ლია ვთქვა, 
რომ ძა ლინ ბევრ რა მე ში მი ჯე რებ და, 
მოს წონ და, ეგ რე ვე იწერ და, სცე ნა-
რიც იც ვე ლე ბო და, სა ინ ტე რე სო სა ხე 
იკ ვე თე ბო და პრე ზი დენ ტის ;  მე ძა ლი ან 
კმა ყო ფი ლი ვი ყა ვი ამ თვე ნა ხევ რი ა ნი 
მუ შა ო ბით იმი ტომ, რომ ძა ლი ან მომ ყ-

"პო ლი ტი კუ რი დევ ნი ლო ბა, 
რო მელ საც ყვე ლა ინ ტერ ვი უ ში ხაზს უს ვამს, 
მაჰ მალ ბა ფის სა ვი ზი ტო ბა რა თია"
>> გ ი  ო რ  გ ი  ღ ვ ა  ლ ა  ძ ე
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ვე ბო და და მი ხა რო და, რომ მუ შა ო ბის 
ამ ეტაპ ზე არა ნა ი რი პრობ ლე მა არ 
იყო. რო დე საც მსა ხი ობს იმის სა შუ ა-
ლე ბა უჩ ნ დე ბა, რომ ასეთ სა ხელ გან-
თ ქ მულ რე ჟი სორ თან მთა ვა რი რო ლი 
ითა მა შოს, ჩნდე ბა შეგ რ ძ ნე ბა და მეც 
ასე ვფიქ რობ დი, რომ ჩემს ცხოვ რე ბა ში 
დგე ბა რა ღაც ეტა პი, რო დე საც მეძ ლე-
ვა შან სი, საკ მა ოდ სე რი ო ზუ ლი სიტყ ვა 
ვთქვა ხე ლოვ ნე ბა ში, რაც სამ წუ ხა როდ, 
ამ შემ თხ ვე ვა ში არ მოხ და.

F.P. ზედ მე ტად თვით კ რი ტი კუ ლი ხომ 
არ ხართ?

არა, ამ ჟა მად მე ჩემს თავ ზე არ ვსა-
უბ რობ. გა და ღე ბე ბი რომ და იწყო, იმ 
დღი დან მაჰ მალ ბა ფი თით ქოს შეც ვა-
ლეს. იგი აბ სო ლუ ტუ რად გარ და იქ მ ნა. 
რა საც ჩვენ ვამ ზა დებ დით ამ ხნის გან-
მავ ლო ბა ში, რაც მო ვი ფიქ რეთ ერ თად, 
რა ზეც ვი ყა ვით შე თან ხ მე ბუ ლი, წყალ ში 
გა და ი ყა რა. აბ სო ლუ ტუ რად სხვა კი ნოს 
იღებ და, სა დაც არ აინ ტე რე სებ და, თუ 
ვინ იდ გა კა მე რის წინ, სა ერ თოდ არ 
აინ ტე რე სებს მსა ხი ო ბი და არც იცო და 
მას თან მუ შა ო ბა. რო გორც შემ დ გომ 
მის ფილ მებს გა ვე ცა ნი, აღ მოჩ ნ და, 
რომ მას პრაქ ტი კუ ლად პრო ფე სი ო-

ნალ მსა ხი ობ თან არც კი უმუ შა ვი ა. ის 
ძი რი თა დად ტი პა ჟებს იღებ და. არც 
ისეთ პრო ფე სი ო ნა ლებ თან უმუ შა ვი ა, 
რო გო რიც ჩვე ნი გა დამ ღე ბი ჯგუ ფი ა, 
დაწყე ბუ ლი ოპე რა ტო რით - დამ თავ-
რე ბუ ლი მძღო ლით. იგი ვე ით ქ მის 
გამ ნა თებ ლებ ზე, ხმა ზე, გრიმ ზე, კოს-
ტუმ ზე, მხატ ვარ ზე და მსა ხი ობ ზე აღარ 
ვლა პა რა კობ. 

გა და ღე ბე ბი თა ვი დან ძა ლი ან რთუ-
ლად მიმ დი ნა რე ობ და. ჩემ თ ვი საც 
უცხო იყო მსგავს ეს თე ტი კა ში მუ შა ო ბა. 
თა ვი დან ძა ლი ან გა მი ჭირ და.. კონ ფ-
ლიქ ტე ბი... ჩხუ ბი... ხში რად ვე კა მა თე-
ბო დი, რომ რა ღა ცე ბი არ იყო სწო რი, 
რომ რა ღაც გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი 
არა ლო გი კუ რი ა... აბ სო ლუ ტუ რად არ 
მა ინ ტე რე სებს ლო გი კა ო, მე სხვა კი ნოს 
ვი ღე ბო... მის თ ვის მთა ვა რი ა, რა ხდე ბა 
კად რ ში, რი სი თქმა სურს ამ კად რით. 
ამას აკე თებს ყვე ლა სა შუ ა ლე ბით, თუ 
კი რამ არ სე ბობს დე და მი წის ზურ გ ზე, 
მის თ ვის არა ნა ი რი კა ნო ნი არ არ სე-
ბობს, აქვს მი ზა ნი და აღ წევს! ალ ბათ 
ზუს ტად ეს არის მაჰ მალ ბა ფი... ალ ბათ 
ეს ხიბ ლავს მსოფ ლი ოს.

…კიდევ კარ გი, ერ თ -ერთ ინ ტერ ვი უ ში 
თვი თონ ამ ბობს: მე რე ჟი სო რი არ ვა რო, 

ჩაგ ვ რის წი ნა აღ მ დე გი და თა ვი სუფ ლე-
ბის თ ვის მებ რ ძო ლი ადა მი ა ნი ვარ და 
უბ რა ლოდ კი ნოს ვი ყე ნებ ამ მიზ ნე ბის 
მი საღ წე ვა დო. ამა ში ნამ დ ვი ლად არის 
ჭეშ მა რი ტე ბა. თა ვი სე ბუ რი სტი ლის 
გა მო, ის და მო უ კი დე ბე ლი, პლა კა ტუ რი 
კი ნოს ოს ტა ტი ა. ერ თიც უნ და შევ ნიშ ნო, 
მის შე მოქ მე დე ბა ზე ძა ლი ან იგ რ ძ ნო ბა 
ფა რა ჯა ნო ვის გავ ლე ნა, მაჰ მალ ბა ფი 
მი სი ხე ლოვ ნე ბის თაყ ვა ნის მ ცე მე ლი ა, 
მაგ რამ ფა რა ჯა ნო ვის მი ბაძ ვა ძალ ზედ 
რთუ ლი ა. რა ტომ ვარ მე ასე თი გულ ნატ-
კე ნი? იმი ტომ, რომ იყო იმის სა შუ ა ლე-
ბა, საკ მა ოდ სე რი ო ზუ ლი ნა მუ შე ვა რი 
გა მო სუ ლი ყო, იყო ამის თ ვის მა სა ლაც, 
მაგ რამ სა ბო ლოო ჯამ ში, ფილ მის ნახ-
ვის შემ დეგ ცუდ ხა სი ათ ზე დავ დე ქი. ვერ 
გა ვი გე ერ თი რამ – რა მნიშ ვ ნე ლო ბა 
ჰქონ და ამ როლს მი შა გო მი აშ ვი ლი 
ითა მა შებ და პეტ რე, პავ ლე თუ ივა ნე.

F.P. იქ ნებ მუ შა ო ბის ამ გ ვა რი სტი ლით 
სა შუ ა ლე ბა მოგ ცათ, უფ რო თა ვი სუფ-
ლად გა მო გევ ლი ნათ თქვე ნი შე საძ-
ლებ ლო ბე ბი?

არანაირ მიდ გო მა ზე და თა ვი სუფ ლე-
ბის მო ცე მა ზე არ არის სა უ ბა რი, ვამ ბობ 
იმას, რომ მქონ და სა შუ ა ლე ბა გა მე კე- ფ
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თე ბი ნა სე რი ო ზუ ლი, კარ გი რო ლი, იყო 
ამის თ ვის მა სა ლაც, ძლი ე რი პრო ფე სი-
ო ნა ლუ რი გა დამ ღე ბი ჯგუ ფიც და გუ ლი 
მტკი ვა, რომ ეს არ მოხ და. . .  ეს არის 
ჩე მი გუ ლის ტკი ვი ლი და ჩე მი და მო კი-
დე ბუ ლე ბა, ეს ჩე მი სუ ბი ექ ტუ რი აზ რი ა, 
თო რემ, ამ ფილ მით გა იხ ს ნა ვე ნე ცი ის 
კი ნო ფეს ტი ვა ლი, გო ას კი ნო ფეს ტი-
ვა ლი, თბი ლი სის კი ნო ფეს ტი ვა ლი, 
ბუ სა ნის კი ნო ფეს ტი ვა ლი. დი დი აღი ა-
რე ბა მო ი პო ვა, ტო კი ო ში და ბე ი რუთ ში 
ფილ მ მა აიღო მა ყუ რე ბელ თა სიმ პა-
თი ის მთა ვა რი პრი ზი, ხო ლო ჩი კა გოს 
სა ი უ ბი ლეო 50-ე კი ნო ფეს ტი ვალ ზე 
გა მარ ჯ ვე ბუ ლი გახ და და „ოქროს 
ჰუ გო“ მო ი პო ვა. ბევრჯერ მი ფიქ რი ა, 
– მე ხომ არ მეშ ლე ბა რა მე? ასეც ხომ 
არ შე იძ ლე ბა, მე ვი ყო ერ თი ჭკვი ა ნი, 
იმათ კი არა ფე რი ეს მო დეთ კი ნო ში... 
ესე იგი, რა ღაც არის ამ ფილ მ ში, რაც 
მოს წონთ, რა ტო მაც აძ ლე ვენ ამ დენ 
ჯილ დოს.... რა ვი ცი... მაგ რამ ყვე ლა-
ფერ თან ერ თად, რომ ვუ ყუ რებ ფილმს, 
უკ მა ყო ფი ლე ბის გრძნო ბა მე უფ ლე ბა.

F.P. არ შე იძ ლე ბა არ გკითხოთ თქვე ნი 
„კინოშვილიშვილის“ და ჩი ორ ვე ლაშ-
ვი ლის შე სა ხებ? 

და ჩი რომ მიხ სე ნეთ, ხომ ხე დავთ, 
თვა ლე ბი გა მი ნათ და. სას წა უ ლი 
ბავ შ ვი ა, გახ ს ნი ლი და თა ვი სუ ფა ლი. 
გარ და იმი სა, რომ მი ჯე რებ და, ჩვენ 
ამ დე ნი რე პე ტი ცი ე ბი გვქონ და, დი ლი-
დან სა ღა მომ დე ერ თად ვი ყა ვით და 
ძა ლი ან შე მიყ ვარ და. და ჩის გა და ღე-
ბა ზე დე და ახ ლ და; პირ ვე ლი დღი დან 
ეკითხე ბო და ჩემ ზე, ფილ მის ბო ლოს 
ხომ არ მომ კ ლავ დ ნენ. ეს კითხ ვა იმ დე-
ნად აწუ ხებ და, რომ ნერ ვი უ ლობ და. 
რო დე საც ბო ლო კად რებს ვი ღებ დით, 
გრი მი გა მი კე თეს – ნა ტან ჯი, და სის ხ-
ლი ა ნე ბუ ლი კა ცის, ბავშვს ის ტე რი კა 
და ე მარ თა, ძლივს გა ვა ჩე რეთ მთელ მა 
ჯგუფ მა. სულ ბო ლო სცე ნა ში, რო დე საც 
ორი ვეს თო კის ყულ ფ ში გვაქვს გაყ რი-
ლი თა ვე ბი, და ქვე მო დან ამომ ხე და, 
ზღვა ედ გა თვა ლებ ში. ცო ტა რთუ ლია 
იმა ზე სა უ ბა რი, მო მა ვალ ში დად გე ბა 
მსა ხი ო ბი თუ არა, მაგ რამ ამ ფილ მ ში 
რა საც აკე თებს, კარ გად აკე თებს.

F.P. ფილ მ მა ბევ რი კი ნო დათ ვა ლი ე-
რე ბა მო ი ა რა. თა ვად თუ ბრძან დე ბო-
დით ამ ღო ნის ძი ე ბებ ზე?

ვე ნე ცი ის ფეს ტი ვალ ზე ვი ყა ვით და 
მქონ და ბედ ნი ე რე ბა, დავ ს წ რე ბო დი 
კო რე ა ში ბუ სა ნის სა ერ თა შო რი სო 
ფეს ტი ვალ საც. იქ მე და ჩე მი მე უღ ლე 
მიგ ვიწ ვი ეს. იქ დაგ ვ ხ ვ და მოჰ სე ნი. 
მოწ ვე ვა მქონ და პი რა დად მე გო ა დან, 
ვერ წა ვე დი... ასე ვე მი მიწ ვი ეს ჩი კა გო-
ში, მაგ რამ მოკ ლედ რომ გითხ რათ, 
ფი ნან სუ რი ამ ბე ბის გა მო, ვერც ინ დო-
ეთ ში წა ვე დი და ვერც ამე რი კა ში. მე არ 
ვარ 12 წლის ბავ შ ვი, რომ იქ უკა პი კოდ 
ჩავ ფ რინ დე. კულ ტუ რის სა მი ნის ტ რომ 
და მე რი ამ გა მო მიცხა დეს, – ჩვენ ეგე თი 
რა ღა ცე ბის თ ვის ფულს არ ვიძ ლე ვი-
თო... ფეს ტი ვა ლის მეს ვე უ რე ბი გზას და 
სას ტუმ როს თა ვის თავ ზე იღე ბენ, მათ 
ასე ჰგო ნი ათ და ეს ბუ ნებ რი ვია მათ თ-
ვის, რომ მსა ხი ო ბი, რო მე ლიც მთა ვარ 
როლს თა მა შობს ასეთ ფილ მ ში, მას 
ფი ნან სუ რი პრობ ლე მე ბი არ უნ და 
ჰქონ დეს, მაგ რამ ჩვენ ხომ ვი ცით, რა 
გა რე მო ში ვცხოვ რობთ. 

F.P. თუ იქო ნია გავ ლე ნა იმან, რომ თა-
ვად ეს რე ჟი სო რი მის სამ შობ ლო ში 
დევ ნი ლი ა. კი, ისა უბ რეთ მი სი მუ შა ო-
ბის სპე ცი ფი კა ზე, მაგ რამ თუ დაგ რ-
ჩათ შთა ბეჭ დი ლე ბა, რომ ეს მო მენ ტი 
მის შე მოქ მე დე ბას რა ღა ცას ჰმა ტებს?

ჰმატებს, რა თქმა უნ და. ეს არის 
მთა ვა რი დო მი ნან ტი მის შე მოქ მე დე-
ბა ში და ცხოვ რე ბა ში. ალ ბათ ეს რომ 
გა მო ა ცა ლო, არა ფე რი დარ ჩე ბა. ეს 
ჩე მი აზ რია – ზუს ტად ის, რომ პო ლი ტი-
კუ რი დევ ნი ლო ბა, რო მელ საც ყვე ლა 
ინ ტერ ვი უ ში ხაზს უს ვამს, მი სი სა ვი ზი ტო 
ბა რა თი ა. 

F.P. ყვე ლაფ რის მი უ ხე და ვად, გა მო-
რიცხავთ მაჰ მალ ბაფ თან თა ნამ შ-
რომ ლო ბას სა მო მავ ლოდ?

სურ ვი ლი მას თან მუ შა ო ბის არ მაქვს 
და არც აღა რას დ როს გა მიჩ ნ დე ბა, 
მაგ რამ ეს იმას არ ნიშ ნავს, რომ ამით 
რა მე და აკ ლ დე ბა მოჰ სენ მაჰ მალ ბაფს. 
მან უკ ვე თა ვი სი სა ხე ლი, თა ვი სი ად გი-
ლი მსოფ ლიო კი ნო ში და ი კა ვა.

F.P. თქვენ ცნო ბი ლი ბრძან დე ბით 
თქვე ნი სა მო ქა ლა ქო პო ზი ცი ი თაც. 
ხში რად ტე ლე ე თერ საც გით მო ბენ. 
ცნო ბი ლია თქვე ნი გუ ლის ტ კი ვი ლი 
ქვეყ ნის ბედ -იღ ბალ ზე. ხომ არ გა ავ-
ლებ დით რა ი მე პა რალ ლელს ფილ-
მ ში მოთხ რო ბილ ამ ბავ სა და ჩვენს 
რე ა ლო ბას შო რის?

მე ვე რა ნა ირ პა რალ ლელს ვერ ვხე-
დავ იმი ტომ, რომ ფილ მ ში მო ცე მუ ლია 
დიქ ტა ტო რი პრე ზი დენ ტის ზო გა დი სა-
ხე. თუმ ცა ერ თი უნებ ლიე პა რა ლე ლი 
მა ინც და ფიქ სირ და – ეს იყო დამ თხ ვე-
ვა, რო დე საც ვი ღებ დით მის გაქ ცე ვას 
აერო პორ ტი დან, აი, ზუს ტად იმ დღეს 
გა იქ ცა იანუ კო ვი ჩი. 

F.P. იქ ნებ რამ დე ნი მე სიტყ ვით გა დამ-
ღებ ჯგუფ ზე შევ ჩერ დეთ?

ფილ მის პრო დუ სე რი იყო ვო ვა კა-
ჭა რა ვა, ოპე რა ტო რი მინ დია ესა ძე, 
დამ დ გ მე ლი მხატ ვა რი მა მუ კა ესა ძე, 
კოს ტუ მე ბის მხატ ვა რი ქე თი კა ლან-
და ძე, გრი მი ო რე ბი, ხმის რე ჟი სო რე ბი, 
გამ ნა თებ ლებ თან და ტექ ნი კურ პერ სო-
ნალ თან ერ თად შე სა ნიშ ნა ვი პრო ფე-
სი ო ნა ლე ბი, მსოფ ლი ოს ნე ბის მი ე რი 
კი ნოს ტუ დია სი ა მოვ ნე ბით ითა ნამ-
შ რომ ლებ და ამ ჯგუფ თან. და სა ერ-
თოდ, სა ქარ თ ვე ლო ში გვყავს თა ვი სი 
საქ მის პრო ფე სი ო ნა ლე ბი. ასე ვე, უნ და 
აღი ნიშ ნოს სა ინ ტე რე სო სამ სა ხი ო ბო 
ან სამ ბ ლი: გუ ჯა ბურ დუ ლი, ია სუ ხი ტაშ-
ვი ლი, და თო დვა ლიშ ვი ლი.

F.P. ჩვე ნი სა უბ რი დან რა მე უკ მა რი სო-
ბის გრძნო ბა ხომ არ დაგ რ ჩათ?

ჩე მი უბე დუ რე ბა იცით რა არის? მე 
რი სი თქმაც მინ და, იმას ყო ველ თ ვის 
ბო ლომ დე ვამ ბობ. ამიტომ არ ვუყ-
ვარ ვარ არც ერთ მთავ რო ბას, სა მი-
ნის ტ რო ებს და ასე შემ დეგ. პრე ტენ ზია 
არას დ როს მაქვს ტყუ ი ლუბ რა ლოდ 
არა ვის თან – არა ვის არ ვთხოვ იმას, 
რაც არ მე კუთ ვ ნის.     
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მა  რი  ამ ხაჭ   ვა  ნი ახალ   გაზ   რ   და რე  ჟი -
სო  რი  ა. 2008 წელს და  ამ   თავ   რა შო  თა 
რუს   თა  ვე  ლის თე  ატ   რი  სა და კი  ნოს 
უნ   ვერ   სი  ტე  ტის კი  ნო-   ტე  ლე  სა  რე  ჟი  სო -
რო ფა  კულ   ტე  ტი (მიხო ბო  რაშ   ვი  ლის 
სა  ხე  ლოს   ნო). და  ი  ბა  და და გა  იზ   რ   და 
უშ   გულ   ში. ამი  ტომ, ბუ  ნებ   რი  ვი  ა, რომ 
მი  სი სტუ  დენ   ტუ  რი ნა  მუ  შევ   რე  ბიც ძი -
რი  თა  დად სვა  ნეთ   ში და სვა  ნეთ   ზეა 
გა  და  ღე  ბუ  ლი.

 შემ   დეგ იყო კი  ნოს   ცე  ნა  რი „დედე“. 
სცე  ნა  რი ეფუძ   ნე  ბა სვა  ნურ ტრა  დი  ცი  ას, 
რომ   ლის მი  ხედ   ვი  თაც, დაქ   ვ   რი  ვე  ბუ  ლი 
ქა  ლი უნ   და გათხო  ვი  ლი  ყო, მას უარის 
თქმის უფ   ლე  ბა არ ჰქონ   და, ბავ   შ   ვი კი 
ამ დროს გარ   დაც   ვ   ლი  ლი ქმრის ოჯახ  -
ში რჩე  ბო  და. მაგ   რამ სცე  ნარ   ში მთა  ვა -
რი მა  ინც სიყ   ვა  რუ  ლი  ა, რო  მე  ლიც ამ 
ტრა  დი  ცი  ას   თან ჭი  დილ   ში  ა. „დედემ“ 
2012 წელს ლი  ტე  რა  ტუ  რუ  ლი პრე  მია 
„გალა“ და  იმ   სა  ხუ  რა, შემ   დეგ კი, ამა  ვე 
სცე  ნა  რის სა  ფუძ   ველ   ზე, თხუტ   მეტ   წუ  თი -
ა  ნი ფილ   მი „დინოლა“ და  ი  ბა  და. 

მა  რი  ამ ხაჭ   ვა  ნი: „დინოლა“ იყო სა  პი -
ლო  ტე ფილ   მი. თა  ვი  დან, რო  ცა ამ ფილ  -
მის პრო  დუ  სე  რი ვლა  დი  მერ კა  ჭა  რა  ვა 
გა  ვი  ცა  ნი, მა  შინ სრულ   მეტ   რა  ჟი  ა  ნი სცე -
ნა  რი უკ   ვე და  წე  რი  ლი მქონ   და, მაგ   რამ, 
რა თქმა უნ   და, ეს არ იყო ის კი  ნო  ვერ   სი-
 ა, რო  მე  ლიც ახ   ლა მაქვს. მა  შინ ვო  ვამ 
მითხ   რა: თუ ჩემ   თან ერ   თად გინ   და 
მუ  შა  ო  ბა, მო  დი, გა  ვა  კე  თოთ სა  პი  ლო  ტე 
ვერ   სი  ა, რად   გან მხო  ლოდ სცე  ნა  რით 
ძა  ლი  ან ძნე  ლი  ა მო  ი  პო  ვო და  ფი  ნან   სე  ბა 
სა  ქარ   თ   ვე  ლო  შიც და მის გა  რე  თაც, მით 
უმე  ტეს, რო  ცა არ ხარ უკ   ვე წარ   მა  ტე  ბუ -
ლი; აინ   ტე  რე  სებ   და, რამ   დე  ნად შეგ   ვეძ  -
ლო ერ   თად მუ  შა  ო  ბა. იდეა მო  მე  წო  ნა, 
მა  შინ   ვე ავი  ღე სცე  ნა  რის ერ   თი ეპი  ზო -
დი და გა  და  ვა  კე  თე მოკ   ლე  მეტ   რა  ჟი  ან 
ფილ   მად. სტი  ლის   ტი  კა სრულ   მეტ   რა  ჟი  ან 
ფილ   მ   საც იგი  ვე ექ   ნე  ბა – დო  კუ  მენ   ტუ  რი, 
თუმ   ცა სი  უ  ჟე  ტი სხვა  ა. „დინოლაში“ ბავ   შ  -
ვის თე  მაა მთა  ვა  რი, „დედეში“ კი ქა  ლის 
თე  მაა წინ წა  მო  წე  უ  ლი. 

„დინოლას“ დახ   მა  რე  ბით „დედემ“ 
2013 წელს სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ეროვ   ნუ  ლი 
კი  ნე  მა  ტოგ   რა  ფი  ის ცენ   ტ   რის და  ფი  ნან  -
სე  ბა მო  ი  პო  ვა, შე  იძ   ლე  ბა არ   ც   თუ დი  დი 
თან   ხა, მაგ   რამ ძა  ლი  ან მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნი.

მა  რი  ამ ხაჭ   ვა  ნი: უცხო  ე  ლი პრო  დუ -
სე  რე  ბი დიდ ყუ  რადღე  ბას აქ   ცე  ვენ, თუ 
რამ   დე  ნად არის და  ფი  ნან   სე  ბუ  ლი ფილ  -
მი სა  კუ  თარ ქვე  ყა  ნა  ში; თუ ეს არ არის, 
ამის გა  რე  შე უცხო  ეთ   ში თით   ქ   მის შე  უძ  -
ლე  ბე  ლია და  ფი  ნან   სე  ბის მო  პო  ვე  ბა, 
უბ   რა  ლოდ არ გაქ   ცე  ვენ ყუ  რადღე  ბას.

და ამის შემ   დეგ და  იწყო „დედეს“ და 
„დინოლას“ ხან   გ   რ   ძ   ლი  ვი სა  ფეს   ტი  ვა -
ლო მოგ   ზა  უ  რო  ბა, რომ   ლის შე  დე  გია 
სო  ფი  ის კი  ნო  ფეს   ტი  ვალ   ზე მი  ღე  ბუ  ლი 
პოს   ტ   პ   რო  დუქ   ცი  ის გრან   ტი და „დოჰა 
ფილ   მ   ’ინ   ს   ტი  ტუ  ტი  დან“ მო  პო  ვე  ბუ  ლი 
გრან   ტი გა  და  ღე  ბის   თ   ვის, კა  ნის ფეს   ტი -
ვა  ლის პრო  ექ   ტ   ში მო  ნა  წი  ლე  ო  ბა და 
მიწ   ვე  ვა სან   დენ   სის კი  ნო  ფეს   ტი  ვა  ლის 
„სცენარისტების ლა  ბო  რა  ტო  რი  ის“ 
მას   ტერ   კ   ლას   ზე; „დინოლას“ 11 პრი  ზი 
(ორი ქარ   თუ  ლის ჩათ   ვ   ლით) სხვა -
დას   ხ   ვა ფეს   ტი  ვალ   ზე – ეს არას   რუ  ლი 
ჩა  მო  ნათ   ვა  ლი  ა, რო  მე  ლიც ჟურ   ნა  ლის 
გა  მოს   ვ   ლამ   დე ალ   ბათ კი  დევ უფ   რო 
შთამ   ბეჭ   და  ვი იქ   ნე  ბა. 

ჩვე  ნი შეხ   ვედ   რი  სას მა  რი  ა  მი სულ 
რამ   დე  ნი  მე დღის დაბ   რუ  ნე  ბუ  ლი იყო 
რუ  მი  ნე  თი  დან, და-   კი  ნოს ფეს   ტი  ვა -
ლი  დან, რი  გით მე  თერ   თ   მე  ტე პრი  ზით 
თა  ვის აქ   ტივ   ში.

F.P. უკ   ვე 25-ე ფეს   ტი  ვა  ლი. არ და  ი  ღა  ლე? 
დაღ   ლა ჯერ ად   რე  ა. წინ იმ   ხე  ლა 

პრო  ექ   ტი და იმ   ხე  ლა სა  მუ  შაო მაქვს, 
რომ თავს არ ვაძ   ლევ იმის უფ   ლე  ბას, 
რომ და  ვი  ღა  ლო.   სა  ფეს   ტი  ვა  ლო მოგ  -
ზა  უ  რო  ბით? არა, არც ამით დავ   ღ   ლილ  -
ვარ, არც იმ   დე  ნი იყო. თა  ნაც კარ   გი  ა. 
ეც   ნო  ბი ახალ ადა  მი  ა  ნებს, ჟი  უ  რის 
წევ   რებს, პრო  დუ  სე  რებს. ეს კარ   გი და 
სას   რ   გებ   ლო კონ   ტაქ   ტე  ბია და თა  ნაც 

სა  ხა  ლი  სო  ა; ასე  ვე ეც   ნო  ბი სხვა ქვეყ   ნის 
კულ   ტუ  რას და შე  მოქ   მე  დე  ბას.

F.P. ისე,  რო  გო  რი შეგ   რ   ძ   ნე  ბაა უც  -
ბად  ასე  თი პო  პუ  ლა  რო  ბა? უმ   კ   ლავ   დე -
ბი მო  უ  ლოდ   ნელ პო  პუ  ლა  რო  ბას, თუ 
შენ   თ   ვის ეს მო  სა  ლოდ   ნე  ლი იყო? 

მე იმ   დე  ნად რთუ  ლი გზა გა  ვი  ა  რე... 
თა  ვი  დან   ვე, უც   ბად, შემ   თხ   ვე  ვით რომ 
გავ   მ   ხ   და  რი  ყა  ვი პო  პუ  ლა  რუ  ლი, ალ   ბათ 
სხვა იქ   ნე  ბო  და. იმ   დე  ნი წვა  ლე  ბი  სა და 
შრო  მის შე  დე  გად მი  ვაღ   წიე ამას, იმ  -
დე  ნი ნერ   ვე  ბის ხარ   ჯ   ზე, რომ არც მაქვს 
შეგ   რ   ძ   ნე  ბა, რომ აი, მე მა  ფა  სე  ბენ. 
უბ   რა  ლოდ არ ვფიქ   რობ ამა  ზე.

პა  რა  ლე  ლურ რე  ჟიმ   ში მი  დის ტკბო -
ბაც და მუ  შა  ო  ბაც. იმ   დე  ნად გა  დარ   თუ -
ლი ვარ სა  მუ  შა  ო  ზე, რომ ამას ვერც 
ვგრძნობ. თუ პო  პუ  ლა  რო  ბას აყე  ვი, 
მე  რე სხვას ვე  რა  ფერს გა  ა  კე  თებ.

F.P. დღე  ის   თ   ვის და  ფი  ნან   სე  ბა უკ   ვე სრუ -
ლად გაქვთ მო  პო  ვე  ბუ  ლი?

არ გვაქვს სრუ  ლად. ნორ   ვე  გი  ა  ში 
გვაქვს შე  ტა  ნი  ლი გა  ნაცხა  დი გრან   ტის  -
თ   ვის, პო  ლო  ნეთ   ში, ვა  პი  რებთ საფ   რან  -
გე  თის კი  ნო  ცენ   ტ   რ   ში შე  ტა  ნა  საც. იმე  დი 
გვაქვს მო  ვი  პო  ვებთ გრანტს. გვყავს 
ძა  ლი  ან კარ   გი ფრან   გი პრო  დუ  სე  რი; 
ჩარ   თუ  ლე  ბი არი  ან სხვა უცხო  ე  ლი 
პრო  დუ  სე  რე  ბიც   ,   რომ   ლე  ბიც გა  ი  ტა  ნენ 
პრო  ექტს უცხო  ეთ   ში. 

ჯერ   ჯე  რო  ბით თან   ხა არა  საკ   მა  რი  სი  ა, 
რად   გან გა  და  ღე  ბე  ბი სვა  ნეთ   ში გვაქვს, 
რთულ პი  რო  ბებ   ში, სცე  ნა  რის მი  ხედ  -
ვით სა  მი სე  ზო  ნი  ა. სამ   ჯერ გვი  წევს 
სვა  ნეთ   ში ას   ვ   ლა ამ   ხე  ლა ჯგუ  ფით.

F.P. სა  ვა  რა  უ  დო ბი  უ  ჯე  ტი რო  გო  რი  ა?
რო  გორც ვო  ვა ამ   ბობს, სადღაც ნა  ხე -

ვა  რი მი  ლი  ო  ნი ევ   რო, თუ შვი  და  სამ   დე, 
ასე უწე  რია მგო  ნი, ვო  ვას. არც ვი  ცი წე  სი -
ე  რად. დი  დად არ ვინ   ტე  რეს   დე  ბი ამით. 

F.P. ეს ალ   ბათ პრო  დუ  სე  რი  სად   მი 
დიდ ნდო  ბა  ზე მი  უ  თი  თებს და ალ   ბათ 

"დედეს" მოლოდინში



ი ნ ტ ე რ ვ ი უ  /  4 3



/   4 4   

ფუ  ფუ  ნე  ბაა ისეთ პრო  დუ  სერ   თან მუ  შა -
ო  ბა, რო  მე  ლიც მთლი  ა  ნად გა  შო  რებს 
თა  ვი  დან ფი  ნან   სებ   ზე ფიქრს. 

დი  ახ, მარ   თ   ლაც ასე  ა. სი  მარ   თ   ლე 
გითხ   რათ, არას   დ   როს და  ვინ   ტე  რე  სე -
ბულ   ვარ ფილ   მის ფი  ნან   სუ  რი მხა  რით. 
ვო  ვა ყვე  ლა  ფერს მე  უბ   ნე  ბა, მაგ   რამ 
რომც არ მითხ   რას, არც ვკითხავ, რად  -
გან თვი  თონ ზუს   ტად იცის, რა რო  გორ 
ჯობს; და ვფიქ   რობ, თუ პრო  დუ  სერს არ 
ენ   დო  ბი, არც უნ   და იმუ  შაო მას   თან.

 
F.P. რო  გორ გა  ი  ცა  ნი ვლა  დი  მერ კა  ჭა -
რა  ვა; და თუ შე  იძ   ლე  ბა ით   ქ   ვას, რომ ეს 
იყო ბედ   ნი  ე  რი შეხ   ვედ   რა ? 

პირ   ვე  ლად ვლა  დი  მერ კა  ჭა  რა  ვას 
სა  ხე  ლი მა  ნა  ნა მე  ლა  ძემ მითხ   რა: 
რო  დე  საც პრო  ექ   ტი „დედე“ კი  ნო  ცენ  -
ტ   რ   ში კონ   კურ   ს   ზე შე  ვი  ტა  ნე და ჟი  უ  რის 
წევ   რე  ბი ვი  კითხე. ვო  ვა ერ   თ   -ერ   თი 
მათ   გა  ნი იყო. მოგ   ვი  ა  ნე  ბით ირაკ   ლი 
სო  ლო  მა  ნაშ   ვილს ვთხო  ვე, ერ   ჩია 
ჩემ   თ   ვის კარ   გი პრო  დუ  სე  რი. ირაკ   ლიმ 
ვო  ვას და  უ  რე  კა და ასე მოხ   და ჩვე  ნი 
შეხ   ვედ   რა. 

შეხ   ვედ   რი  სას ვო  ვას ჩე  მი სცე  ნა  რი 
უკ   ვე წა  კითხუ  ლი ჰქონ   და და ისე  თი შე -
ნიშ   ვ   ნე  ბი მომ   ცა, მა  შინ   ვე მივ   ხ   ვ   დი, რომ 
მარ   ტო მას ვან   დობ   დი ამ პრო  ექტს. 
თუმ   ცა, მი  უ  ხე  და  ვად იმი  სა, რომ ვო  ვამ 
პირ   ვე  ლი  ვე შეხ   ვედ   რა  ზე ხა  ზი გა  უს   ვა 
ჩემს კი  ნე  მა  ტოგ   რა  ფი  ულ ნიჭს, პრო -
დუ  სე  რო  ბა  ზე უარი მითხ   რა; მაგ   რამ 
მე არ მი  ვი  ღე მის   გან უარი. სა  მი წე  ლი 
დამ   ჭირ   და მის და  სარ   წ   მუ  ნებ   ლად, რომ 
შეგ   ვეძ   ლო ერ   თად კარ   გი პრო  ექ   ტის 
გა  კე  თე  ბა.

რო  გორც თვი  თონ იხ   სე  ნებს, უარის 

მი  ზე  ზი ის იყო, რომ ვო  ვას უთ   ქ   ვამს, – მე 
ხუ  თი წე  ლი მჭირ   დე  ბა პრო  ექ   ტის გა  სა -
კე  თებ   ლა  დო, მე კი მი  პა  სუ  ხი  ა, – ხუთ 
წე  ლი  წად   ში ხუთ ფილმს გა  და  ვი  ღებ   -  -
მეთ   ქი (იცინის).

ყვე  ლა  ზე მწა  რედ კი ის დღე მახ  -
სენ   დე  ბა, რო  დე  საც, რო  გორც იქ   ნა, 
ვო  ვა და  ვი  თან   ხ   მე პრო  დუ  სე  რო  ბა  ზე 
და „დინოლა“ შე  ვი  ტა  ნეთ კი  ნო  ცენ   ტ  -
რ   ში და  ფი  ნან   სე  ბა  ზე, პრო  ექ   ტი მე  ო  რე 
ტურ   ში გა  და  ვი  და და გა  სა  უბ   რე  ბა  ზე 
და  მი  ბა  რეს პრო  დუ  სერ   თან ერ   თად. მაგ 
პე  რი  ოდ   ში ვო  ვა კა  ნის კი  ნო  ფეს   ტი  ვალ  -
ზე იყო. მახ   სოვს, ვუ  რე  კავ   დი და ვერ 
და  ვუ  კავ   შირ   დი, ფე  ის   ბუქ   ზე მივ   წე  რე და 
არ მი  პა  სუ  ხა. ძა  ლი  ან გაბ   რა  ზე  ბუ  ლი და 
საწყა  ლი სა  ხით მივ   დი  ვარ კი  ნო  ცენ   ტ   რ  -
ში პრო  დუ  სე  რის გა  რე  შე გა  სა  უბ   რე  ბა  ზე; 
და შე  ვა  ღე თუ არა კა  რი, ვო  ვას ვხე  დავ 
გა  ღი  მე  ბუ  ლი სა  ხით. რო  დე  საც ჟი  უ  რის  -
თან შე  ვე  დით, მე ვო  ვა  ზე ნაწყე  ნი, წარ  -
ბ   შეკ   რუ  ლი ვი  ჯე  ქი და ვო  ვა კი პრო  ექტს 
აქებ   და მთე  ლი გა  ტა  ცე  ბით. 

F.P. ყვე  ლა  ფე  რი კარ   გი  ა, რაც კარ   გად 
მთავ   რ   დე  ბა. და ეს „ბრძოლით მო -
პო  ვე  ბუ  ლი“ პრო  დუ  სე  რი რამ   დე  ნად 
ერე  ვა შე  მოქ   მე  დე  ბით მხა  რე  ში დღეს, 
რო  გო  რია თქვე  ნი ურ   თი  ერ   თო  ბა, თუ 
გქო  ნი  ათ კა  მა  თი და ვი  სი სიტყ   ვაა გა -
დამ   წყ   ვე  ტი? 

 შე  მოქ   მე  დე  ბით მხა  რე  ზეც იგი  ვეს 
გი  პა  სუ  ხებთ. ვენ   დო  ბი მის პრო  ფე  სი  ო -
ნა  ლიზმს და დარ   წ   მუ  ნე  ბუ  ლი ვარ, რომ 
სუფ   თა კი  ნე  მა  ტოგ   რა  ფი  უ  ლი ხედ   ვა 
აქვს; მარ   ტო ტექ   ნი  კუ  რი და ფი  ნან   სუ  რი 
თვალ   საზ   რი  სით არ გა  ნი  ხი  ლავს პრო -
ექტს. ხში  რად არც გვი  კა  მა  თი  ა, რად   გან 

ჩვე  ნი ხედ   ვა ერ   თ   მა  ნეთს ემ   თხ   ვე  ვა. 
შე  იძ   ლე  ბა რა  ღა  ცე  ბი არ და  ემ   თხ   ვეს, 
მაგ   რამ დრო  თა გან   მავ   ლო  ბა  ში მა  ინც 
ერთ აზ   რამ   დე მივ   დი  ვართ; ასე რომ, 
კომ   პ   რო  მის   ზე წას   ვ   ლა არც ერთს არ 
გვჭირ   დე  ბა. სცე  ნარ   ზე ერ   თად ვმუ -
შა  ობთ, თუმ   ცა ამას შე  მოქ   მე  დე  ბით 
მხა  რე  ში ჩა  რე  ვას ვერ და  ვარ   ქ   მევ. ერ   თ  -
მა  ნეთს ვენ   დო  ბით.

F.P. ფი  ნან   სე  ბის მო  პო  ვე  ბის   თ   ვის 
ბრძო  ლას აგ   რ   ძე  ლებთ, რა ეტაპ   ზეა 
შე  მოქ   მე  დე  ბი  თი მხა  რე?

ამ ეტაპ   ზე ვმუ  შა  ობ რასკადროვკებზე“, 
ანუ ვხა  ტავ ფილ   მის კად   რებს. ეს ვო  ვამ 
მირ   ჩი  ა; მოკ   ლე  მეტ   რა  ჟი  ან   ზეც ასე გა  ვა -
კე  თე და სრულ   მეტ   რა  ჟი  ან   ზეც ასე ვა  კე -
თებ. მარ   თა  ლი  ა, კარ   გად ვერ ვხა  ტავ, 
მაგ   რამ ამას მნიშ   ვ   ნე  ლო  ბა არ აქვს. 

თი  თო  ე  ულ კადრს ვხა  ტავ, რო  გორ 
უნ   და გა  და  ვი  ღო გა  და  სა  ღებ მო  ე  დან  -
ზე. შემ   დეგ ვა  კე  თებთ ანი  მა  ცი  ა  სა  ვით 
ფილმს. ერ   თად ვუ  ყუ  რებთ სტუ  დი  ა  ში 
და უკე  თე  სად ვაკ   ვირ   დე  ბით, რო  მე  ლი 
კად   რია ზედ   მე  ტი, რო  მე  ლი ეპი  ზო  დი 
გვჭირ   დე  ბა თუ არ გვჭირ   დე  ბა, რომ 
მე  რე გა  და  სა  ღებ მო  ე  დან   ზე ბევ   რი არ 
ვი  ფიქ   როთ, რა გვინ   და და რა არა. 

F.P. ვის   თან ერ   თად?
ესე  ნი არი  ან პრო  დუ  სე  რი ვო  ვა კა -

ჭა  რა  ვა, ოპე  რა  ტო  რი მინ   დია ესა  ძე, 
მხატ   ვა  რი მა  მუ  კა ესა  ძე, პრო  დუქ   ცი  ის 
მე  ნე  ჯე  რი და მე  ო  რე რე  ჟი  სო  რი და  ლი 
ნა  რი  მა  ნი  ძე. მხატ   ვარ   თან და ოპე  რა -
ტორ   თან ერ   თად თით   ქ   მის არ   ჩე  უ  ლი 
გვაქვს ლო  კა  ცი  ე  ბის 80%. ამის შემ   დეგ 
უკ   ვე მხატ   ვარ   თან ერ   თად გა  ვა  კე  თებთ 
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სა  ბო  ლოო კად   რი  რე  ბას.
პა  რა  ლე  ლუ  რად, ავარ   ჩიე თით   ქ   მის 

ყვე  ლა მთა  ვა  რი გმი  რი და რე  პე  ტი  ცი -
ებს ვა  ტა  რებ. 

F.P. რამ   დე  ნა  დაც ვი  ცი, ფილ   მი სვა  ნურ 
ენა  ზე იქ   ნე  ბა და მსა  ხი  ო  ბე  ბიც ...

მა  რი  ამ ხაჭ   ვა  ნი: სვა  ნე  ბი არი  ან.

F.P. და ყვე  ლა არაპ   რო  ფე  სი  ო  ნა  ლი?
ყვე  ლა, ერ   თის გარ   და – ახ   ლა მიმ   დი -

ნა  რე  ობს მო  ლა  პა  რა  კე  ბე  ბი მსა  ხი  ობ 
გი  ორ   გი ბაბ   ლუ  ან   თან და ვფიქ   რობთ 
მის დამ   ტ   კი  ცე  ბას მთა  ვარ როლ   ზე.

F.P. მე  რე, არ გე  ში  ნი  ა?
 არ მე  ში  ნი  ა, რად   გან მე მხო  ლოდ 

ვი  ზუ  ა  ლუ  რად არ ვირ   ჩევ მსა  ხი  ო  ბებს. 
თა  ვი  დან ბო  ლომ   დე ვი  ცი მა  თი ბუ  ნე  ბა. 
თა  ნაც ფილ   მ   ში ისი  ნი მეტ   წი  ლად თა -
მა  შო  ბენ სა  კუ  თარ თავს. გავ   დი  ვარ რე -
პე  ტი  ცი  ებს, ვუხ   ს   ნი, რა სა  ხე  ე  ბია ეს, რა 
შე  უძ   ლი  ათ თა  ვი  სი და  ა  მა  ტონ. სვა  ნე  ბი 
არი  ან და მათ   თ   ვის ეს თე  მა ად   ვი  ლად 
აღ   საქ   მე  ლი  ა. მეხ   მა  რე  ბი  ან კი  დეც თა  ვი -
სი რა  ღა  ცე  ბით. 

მახ   სოვს, რო  დე  საც და  ვიწყეთ რე  პე -
ტი  ცი  ე  ბი, ორი მო  ნა  წი  ლე  ობ   და, და  ნარ  -
ჩე  ნე  ბი მორ   ცხ   ვად ის   ხ   დ   ნენ. მე  რე კი ისე 
შე  ვიდ   ნენ აზარ   ტ   ში, რომ ერ   თ   მა  ნეთს 
ეცი  ლე  ბოდ   ნენ. მოკ   ლედ, უნ   და შე  უქ   მ   ნა 
პი  რო  ბა, რომ გა  იხ   ს   ნან, არ იყ   ვ   ნენ ჩა  კე -
ტი  ლე  ბი და ამას ვცდი  ლობ ყვე  ლა  ნა -
ი  რად. მოკ   ლე  მეტ   რა  ჟი  ან   შიც არაპ   რო -
ფე  სი  ო  ნა  ლებ   თან მო  მი  წია მუ  შა  ო  ბა; 
მი  ვეჩ   ვი  ე, არ არის რთუ  ლი, ვუ  ძებ   ნი 
გა  სა  ღებს.

F.P. რო  ლე  ბი, რამ   დე  ნა  დაც ვი  ცი, საკ  -
მა  ოდ დრა  მა  ტუ  ლია და რო  გო  რი იქ  -
ნე  ბა, შეს   რუ  ლე  ბის მა  ნე  რა? შეძ   ლე  ბენ 
არაპ   რო  ფე  სი  ო  ნა  ლი მსა  ხი  ო  ბე  ბი ამ 
დრა  მა  ტიზ   მის გად   მო  ცე  მას, თუ უფ   რო 
და  ხუ  რუ  ლი თა  მა  შის სტილს ირ   ჩევ.

ვფიქ   რობ, შეძ   ლე  ბენ, რად   გან მთა -
ვა  რი რო  ლის შემ   ს   რუ  ლე  ბე  ლი გო -
გო  ნა, ნა  თია ვიბ   ლი  ა  ნი, არის ძა  ლი  ან 
ნი  ჭი  ე  რი. ძა  ლი  ან დიდ   ხანს ვე  ძებ   დი, 
სულ ვე  ძებ   დი, და სრუ  ლი  ად შემ   თხ   ვე -
ვით ჩემ   მა დამ ნა  ხა ფე  ის   ბუქ   ში; მე  რე 
ჭუ  ბერ   ში ავე  დი და იქაც ის მირ   ჩი  ეს, ძა -
ლი  ან ნი  ჭი  ე  რი  ა  ო; ანუ ადა  მი  ა  ნი მარ   ტო 
ვი  ზუ  ა  ლუ  რად არ მა  ინ   ტე  რე  სებს, უნ   და 
იყოს ნი  ჭე  რი, ჭკვი  ა  ნი, უნ   და მიხ   ვ   დეს, 
რას ვე  უბ   ნე  ბი, და ამ პი  რო  ბას ყვე  ლა  ნა -
ი  რად აკ   მა  ყო  ფი  ლე  ბენ.

F.P. ბავ   შ   ვი? 
ერ   თი – იგი  ვე იქ   ნე  ბა, ნუ  ცი ხაფ   თა  ნი; 

მაგ   რამ ის გა  ი  ზარ   და, ახ   ლა პა  ტა  რას 
როლ   ზე ვე  ძებ მე  ო  რეს. 

F.P. და  ვუშ   ვათ, უკ   ვე გა  და  ღე  ბის მო -
მენ   ტ   ში შე  ატყე, რომ მსა  ხი  ო  ბი ისე  თი 
არ არის, რო  გო  რიც გინ   დო  და. ხელს 
ჩა  იქ   ნევ, შეძ   ლებ გა  მოც   ვა  ლო მსა  ხი -
ო  ბი თუ...? რო  გორ ფიქ   რობ, რო  გორ 
მო  იქ   ცე  ვი ასეთ სი  ტუ  ა  ცი  ა  ში?

ძა  ლი  ან ცუ  დი რე  ჟი  სო  რი ვარ, ძა  ლი  ან 
მომ   თხოვ   ნი, და ხელს, რა თქმა უნ   და, 
არ ჩა  ვიქ   ნევ. სა  ნამ მსა  ხი  ობს გა  და  სა -
ღებ მო  ედ   ნამ   დე წა  ვიყ   ვან, მე ხომ ვი  ცი, 
რა შე  საძ   ლებ   ლო  ბა აქვს მას და ამ შე -
საძ   ლებ   ლო  ბის მაქ   სი  მუმს მოვ   თხოვ. მე 
ვა  კე  თებ მაქ   სი  მუმს და იგი  ვე მაქ   სი  მუმს 
ვითხოვ სხვე  ბის   გა  ნაც. თუ მე დარ   წ   მუ -

ნე  ბუ  ლი არ ვიქ   ნე  ბი მას   ში, გა  და  სა  ღებ 
მო  ედ   ნამ   დე არ მი  ვიყ   ვან.

F.P. ე.ი. სი  ურ   პ   რი  ზებს არ ელო  დე  ბი
არა, ნამ   დ   ვი  ლად არ ვე  ლო  დე  ბი. 

ზუს   ტად ვი  ცი, არის რთუ  ლი სცე  ნე  ბი, 
რომ   ლე  ბიც ვი  ცი, რომ გა  უ  ჭირ   დე  ბათ, 
მაგ   რამ გა  მო  სა  ვა  ლიც ვი  ცი. აი, ბავ   შ   ვ  -
თან რომ ვი  მუ  შა  ვე, ვის   წავ   ლე, რო  გორ 
მო  ვუ  ძებ   ნო გა  სა  ღე  ბი, რომ სცე  ნა არ 
ჩა  ვარ   დეს და სხვა  ნა  ი  რად გა  ვა  კე  თო. 

რო  დე  საც ადა  მი  ა  ნი ძა  ლი  ან კარ   გად 
ხარ მომ   ზა  დე  ბუ  ლი, გა  და  სა  ღებ მო  ე -
დან   ზე ნაკ   ლე  ბი სტერ   სი  ა. თუ, ვთქვათ, 
რა  მე შე  იც   ვა  ლა გა  და  სა  ღებ მო  ე  დან   ზე, 
და ეს ყო  ველ   თ   ვის შე  იძ   ლე  ბა მოხ   დეს, 
უც   ბად უნ   და მი  ი  ღო გა  დაწყ   ვე  ტი  ლე  ბა. 
რო  ცა კარ   გად ხარ მომ   ზა  დე  ბუ  ლი, ად  -
ვი  ლად იღებ გა  დაწყ   ვე  ტი  ლე  ბას.

F.P. გა  და  ღე  ბას რო  დის იწყებთ?
გა  და  ღე  ბას ვიწყებთ ივ   ლი  სის პირ  -

ველ რიცხ   ვებ   ში სვა  ნეთ   ში, შემ   დე  გი 
გა  და  ღე  ბა იქ   ნე  ბა ოქ   ტომ   ბ   რის პირ   ველ 
რიცხ   ვებ   ში და ბო  ლო – სადღაც იან  -
ვარ   ში ან დე  კემ   ბერ   ში. 

 
F.P. პო  ზი  ტი  უ  რი ენერ   გი  უ  ლო  ბა, უკომ  -
პ   რო  მი  სო  ბა, თავ   და  ჯე  რე  ბუ  ლო  ბა, 
სი  ლა  ღე – ასე  თი აურა იქ   მ   ნე  ბა ახალ  -
გაზ   რ   და რე  ჟი  სო  რის ირ   გ   ვ   ლივ. იმე  დი 
ვი  ქო  ნი  ოთ, რომ ასე  თი  ვე და  დე  ბი  თი 
იქ   ნე  ბა შე  დე  გიც. ჩვენ ყვე  ლას ძა  ლი  ან 
გვინ   და კი  დევ ერ   თი კარ   გი ქარ   თუ  ლი 
ფილ   მი.

 
> >  მ ა  ნ ა  ნ ა  ლ ე კ  ბ ო  რ ა შ  ვ ი  ლ ი
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მე-20 სა უ კუ ნის ბო ლოს დაწყე ბუ ლი 
შე მოქ მე დე ბი თი კრი ზი სის შე დე გად 
ქარ თულ კი ნე მა ტოგ რაფ ში ყვე ლა ზე 
მკვეთ რად შე ი ნიშ ნე ბო და ავ ტო რი სე-
უ ლი ინ დი ვი დუ ა ლიზ მის და კარ გ ვის 
პრობ ლე მა: არ არ სე ბობ და გა მოკ ვე-
თი ლი სათ ქ მე ლი, სამ ყა როს ავ ტო-
რი სე უ ლი ხედ ვა, ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი 
კონ ცეფ ცია და თა ვის თა ვად აღარ 
არ სე ბობ და ამ კონ ცეფ ცი ის გა მომ-
ხატ ვე ლი გმი რი; პრობ ლე მა გაჩ ნ და 
სი უ ჟე ტის, თხრო ბის აგე ბის თვალ-
საზ რი სი თაც, ვი ნა ი დან ავ ტო რი ვერ 
ახერ ხებ და, გა მო ეკ ვე თა კონ კ რე ტუ ლი 
პრობ ლე მა, წი ნა პლან ზე წა მო ე წია მი-
სი სხვა დას ხ ვა შრე, მო ერ გო ის ტი პუ რი 
სი ტუ ა ცი ი ის თ ვის და განესაზღვრა მი სი 
მო რა ლურ - ზნე ობ რი ვი ას პექ ტე ბი.

ქარ თუ ლი კი ნოს გან ვი თა რე ბის ბო-
ლო პე რი ო დი, შე საძ ლო ა, ორ ეტა პად 
და ი ყოს: პირ ვე ლი, რო დე საც ხდე ბა 
წი ნა წლე ბის ტენ დენ ცი ე ბის გაგ რ ძე ლე-
ბა; და მე ო რე – რო დე საც იწყე ბა ახა ლი 
თხრო ბის სტი ლი სა და ფორ მის ძი ე ბა.

თუ მე-20 სა უ კუ ნის ბო ლოს სა უ ბა რი 
იყო იმა ზე, რომ სო ცი ა ლუ რი პრობ-
ლე მე ბის გა მო, ხე ლოვ ნე ბა ში ვერ 
იქ მ ნე ბო და მრა ვალ ფე რო ვა ნი პრო-

დუქ ცი ა, დღეს ეს სა კითხი შე და რე ბით 
მოგ ვარ და, თუმ ცა ისევ დარ ჩა ხა რის-
ხის პრობ ლე მა. ფილ მე ბის მხო ლოდ 
რა ო დე ნობ რივ მა ზრდამ ქარ თულ 
კი ნო ხე ლოვ ნე ბა ში კრი ზი სის დაძ ლე-
ვის ერ თ გ ვა რი ილუ ზია შექ მ ნა. იმა ზე 
სა სა უბ როდ, თუ რა მდგო მა რე ო ბა ა, რა 
ახა ლი ტენ დენ ცი ე ბი გა მო იკ ვე თა დღეს 
ქარ თუ ლი კი ნო ში, ჩა ტარ და „მრგვალი 
მა გი და“, რო მელ შიც მო ნა წი ლე ო ბას 
იღებ დ ნენ სახ ვად ს ხ ვა თა ო ბის კი ნომ-
ცოდ ნე ე ბი: არ ჩილ შუ ბაშ ვი ლი, დი ა ნა 
მაღ ლა კე ლი ძე, მა ნა ნა ლეკ ბო რაშ ვი-
ლი, ნე ნო ქავ თა რა ძე, გი ორ გი რაზ მა ძე.

მაია ლე ვა ნი ძე: წლე ბის მან ძილ-
ზე ქარ თულ კი ნოს თან მი მარ თე ბა ში 
ძალ ზე პო პუ ლა რუ ლი იყო ფრა ზა 
„ქართული კი ნო კვდე ბა“. რო გორ ფიქ-
რობთ, აქ ტუ ა ლუ რია თუ არა ეს ფრა ზა 
დღე საც? 

დი ა ნა მაღ ლა კე ლი ძე: ვფიქ რობ, 
ის მო საზ რე ბა, რომ ქარ თუ ლი კი ნო 
კვდე ბა, აქ ტუ ა ლუ რი აღარ არის. და-
იწყო ფილ მე ბის გა და ღე ბა. სა ერ თო 
პრო დუქ ცი ა ში გა მო ი ყო ორი ტი პის 
ფილ მე ბი: კო მერ ცი უ ლი, რო მელ საც 
ჰყავს მა ყუ რე ბე ლი და გარ კ ვე ულ მო-

გე ბა საც იღებს კი ნო გა ქი რა ვე ბი დან, და 
სა ინ ტე რე სო ნა მუ შევ რე ბი, რომ ლებ შიც 
იგ რ ძ ნო ბა რე ჟი სო რის ინ დი ვი დუ ა ლო-
ბა. მი უ ხე და ვად ამი სა, და ფი ნან სე ბის 
პრობ ლე მა ისევ აქ ტუ ა ლუ რი ა. ისევ 
რჩე ბა პრობ ლე მად კულ ტუ რის პო ლი-
ტი კის სა კითხე ბი, სა დაც მკვეთ რად 
უნ და გა ნი საზღ ვ როს კი ნოს გან ვი თა-
რე ბის ტენ დენ ცი ე ბი. თუ არ მოხ და 
კი ნო პო ლი ტი კის გან საზღ ვ რა, შე საძ-
ლე ბე ლია ამ პრო ცეს ში და ი კარ გოს 
ის პო ტენ ცი ა ლი, რო მე ლიც ქარ თ ველ 
რე ჟი სო რებ ში შე საძ ლოა არ სე ბობ დეს 
და უსახ ს რო ბის გა მო ვერ რე ა ლიზ დე-
ბო დეს. ამ თვალ საზ რი სით, კი ნო ისევ 
კრი ზის ში ა. 

გი ორ გი რაზ მა ძე: მინ და გა ვავ რ-
ცო ეს სა კითხი. გარ და პო ლი ტი კი სა, 
რომ ლის არ სე ბო ბაც და მო კი დე ბუ-
ლია სა ხელ მ წი ფოს კე თილ ნე ბა ზე, და 
პრინ ციპ ში მი სი გა დაწყ ვე ტა ად ვი ლად 
შე იძ ლე ბა მოხ დეს, ასე ვე მნიშ ვ ნე ლო-
ვა ნია სწო რი მი მარ თუ ლე ბით და ი ხარ-
ჯოს თან ხე ბიც. ამ სა კითხე ბის მოგ ვა რე-
ბის შემ თხ ვე ვა შიც, ისევ ჩნდე ბა უფ რო 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი პრობ ლე მა – ბა ზა რი. 
სა ქარ თ ვე ლო ში ვე რას დ როს ვერ 
ჩა ი დე ბა ის თან ხე ბი, რო მე ლიც ხელს 

C n d e b a  S T a b e W d i l e b a ,  r o m 

y v e l a f e r i  a x l a ,  a m  w a m s 

i b a d e b a ;  r o g o r c  i t y v i a n , 

m a j i s c e m a z e  g v i d e v s  x e l i

m r g v a l i  m a g i d a
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შე უწყობს სა ავ ტო რო კი ნოს გან ვი თა-
რე ბას. პრინ ციპ ში ამ პრობ ლე მებს 
მივ ყა ვართ მუ ნი ცი პა ლუ რი თე ატ რე-
ბის აუცი ლებ ლო ბამ დე. მხო ლოდ ამ 
პრობ ლე მის გა დაწყ ვე ტის შემ დეგ შეგ-
ვიძ ლია ვი სა უბ როთ კი ნო ინ დუს ტ რი ის 
გაშ ლის პრო ცეს ზე. დღეს, არ სე ბულ 
ვი თა რე ბა ში, ეს სის ტე მა გან ვი თა რე ბის 
პერ ს პექ ტი ვას არ იძ ლე ვა.

დი ა ნა მაღ ლა კე ლი ძე: აუცი ლე ბე ლია 
შე იქ მ ნას ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა, კა ნო ნი, 
რო მე ლიც და ა რე გუ ლი რებს და ხელს 
შე უწყობს კი ნო წარ მო ე ბას, რო მე ლიც 
თა ვის მხრივ, უზ რუნ ველ ყოფს ქარ თუ-
ლი სა ავ ტო რო კი ნოს გან ვი თა რე ბას.

გი ორ გი რაზ მა ძე: გე თან ხ მე ბით, აუცი-
ლე ბე ლია სა ხელ მ წი ფომ გა ა თა ვი სუფ-
ლოს კი ნო წარ მო ე ბა და ბეგ ვ რის გან, 
ვი ნი დან ისე დაც მწი რი თან ხე ბის კი დევ 
გარ კ ვე უ ლი პრო ცენ ტით და ბეგ ვ რა 
ბევრ პრობ ლე მას უქ მ ნის ავ ტო რებს. 
თუ სა ქარ თ ვე ლო ში იქ ნე ბა გარ კ ვე უ ლი 
რა ო დე ნო ბის მუ ნი ცი პა ლუ რი კი ნო თე-
ატ რე ბი, კერ ძოს გან გან ს ხ ვა ვე ბით, აქ 
ბი ლეთს ღი რე ბუ ლე ბა და ბა ლი უნ და 
იყოს. მა შინ შე საძ ლე ბე ლი გახ დე-
ბა კი ნო გა ქი რა ვე ბის ისე თი სის ტე მის 
შე იქ მ ნა, რო მე ლიც სა ავ ტო რო კი ნოს 

მის ცემს თვით და ფი ნან სე ბის შე საძ ლებ-
ლო ბებს და მეტ - ნაკ ლე ბად პა ტა რა 
ინ დუს ტ რია მა ინც შე იქ მ ნე ბა. თუ ფილ-
მ მა მო ი ტა ნა თუნ დაც მცი რე მო გე ბა, 
შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ ის შედ გა.

არ ჩილ შუ ბაშ ვი ლი: დღეს სა ქარ თ-
ვე ლო ში ფილ მ წარ მო ე ბის მო ცუ ლო ბა 
გაზ რ დი ლი ა, მაგ რამ ხში რად ფილ მე-
ბის სი ცოცხ ლი სუ ნა რი ა ნო ბა ერ თი -ო რი 
საპ რე მი ე რო ჩვე ნე ბით ამო ი წუ რე ბა. 
გარ და იმი სა, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში 
მცი რე რა ო დე ნო ბის კი ნო თე ატ რი ფუნ-
ქ ცი ო ნი რებს, პრობ ლე მაა მა ყუ რე ბელ-
თა დას წ რე ბაც. ამას, რა თქმა უნ და, 
თა ვი სი მი ზე ზე ბი აქვს, რო გორც ეკო ნო-
მი კუ რი, ისე აშ კა რად გა მო ხა ტუ ლი ნაკ-
ლე ბი ინ ტე რე სი ეროვ ნუ ლი პრო დუქ-
ცი ის მი მართ. აქე დან გა მომ დი ნა რე, 
ხში რად მხო ლოდ ერ თი -ო რი ჩვე ნე-
ბის თ ვის იხარ ჯე ბა თან ხა, ენერ გი ა, 
შე მოქ მე დე ბი თი პო ტენ ცი ა ლი. კი დევ 
უფ რო რთუ ლა დაა დო კუ მენ ტუ რი და 
მოკ ლე მეტ რა ჟი ა ნი ფილ მე ბის ჩვე ნე ბის 
საქ მე. მა თი დე მონ ს ტ რი რე ბა, უკე თეს 
შემ თხ ვე ვა ში, მხო ლოდ ტე ლე ვი ზი ით 
ხდე ბა. ასე ვე ხში რია შემ თხ ვე ვა, რო ცა 
სხვა დას ხ ვა ფეს ტი ვალ ზე პრე მი რე ბულ 
ფილ მებს ჩვე ნი მა ყუ რე ბე ლი ინერ ტუ-

ლად ხვდე ბა. 
მაია ლე ვა ნი ძე: რო გორ ფიქ რობთ 

რა ტომ ხდე ბა ასე?
არ ჩილ შუ ბაშ ვი ლი: ბევ რი მი ზე ზი ა, 

მაგ რამ მე მა ინც მგო ნი ა, რომ მა სობ-
რი ვი მა ყუ რებ ლის თ ვის ფილ მე ბი, 
აშ კა რად გა მო ხა ტუ ლი „საავტორო 
ნიშ ნით“, ნაკ ლებ ინ ტე რესს იწ ვევს და 
ამის მა გა ლი თე ბი სა ხე ზე ა. ახ ლა ისე თი 
პე რი ო დია კი ნო ში, რო დე საც მხო ლოდ 
ექ ს პე რი მენ ტე ბით, კი ნო ე ნის სფე რო ში 
ძი ე ბე ბით მა ყუ რე ბელს ვერ მი ი ზი დავ. 
ამი ტო მაც მსოფ ლი ოს ყვე ლა დი დი რე-
ჟი სო რი, რო მელ საც აქვს ორი გი ნა ლუ-
რი, მხო ლოდ მის თ ვის და მა ხა სი ა თე ბე-
ლი შე მოქ მე დე ბი თი მა ნე რა, ცდი ლობს 
სა კუ თა რი თე მი სა და სტი ლის დამ კ-
ვიდ რე ბას და, რაც ძა ლი ან მნიშ ვ ნე-
ლო ვა ნი ა, სამ ყა რო სა და რე ა ლო ბა ზე 
მა ყუ რე ბელ თან გა სა გე ბად სა უ ბარს. 

მა ნა ნა ლეკ ბო რაშ ვი ლი: ვფიქ რობ, 
ბო ლოდ რო ინ დე ლი ქარ თუ ლი კი ნო 
მთლი ა ნად სა ავ ტო რო მა ინც არ არის; 
ჩვენ თა ნაც გაჩ ნ და გა სარ თო ბი, კო მერ-
ცი უ ლი ხა სი ა თის ფილ მე ბის შექ მ ნის 
მცდე ლო ბა. მა გა ლი თად, „გოგონა 
სლა ი დი დან“, „ოცნების ქა ლა ქი“, ჩა მოთ-
ვ ლა კი დევ შე იძ ლე ბა. მაგ რამ ჩვენ ვერ ფ
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შე ვედ რე ბით ამე რი კას, ვერ შევ ქ მ ნით 
„ავატარის“ მსგავს ბლოკ ბას ტე რებს. მე 
ვთვლი, რომ კო მერ ცი უ ლი, გა სარ თო-
ბი კი ნოს გა და ღე ბა სა ქარ თ ვე ლო ში 
კი დევ კარ გა ხანს ვერ მო ხერ ხ დე ბა. ჩვენ 
მსგავ სი არც პრო ფე სი ო ნა ლე ბი გვყავს 
და არც შე საძ ლებ ლო ბე ბი გვაქვს ამის. 
ჟან რულ კი ნოს სჭირ დე ბა სახ ს რე ბი, მას 
ჩა კე ტილ ოთახ ში ვერ შექ მ ნი. გვახ სოვს, 
იყო ამის უსუ სუ რი, წა რუ მა ტე ბე ლი მცდე-
ლო ბაც. ჩვენ ჩვე ნი ნი შა უნ და ვი პო ვოთ. 
შე იძ ლე ბა ეს „საავტორო კი ნოს“ მი მარ-
თუ ლე ბი თაც იყოს, თუმ ცა სა ავ ტო რო 
კი ნო ცა რი ელ ად გი ლას არ იბა დე ბა. 

არ ჩილ შუ ბაშ ვი ლი: მე სა ერ თოდ 
არ ვა პი რებ აქ ქარ თულ კო მერ ცი-
ულ კი ნო ზე სა უ ბარს. სამ წუ ხა როდ, 
ამ ტი პის ფილ მე ბი არა ვი თარ სა ფუძ-
ველს არ იძ ლე ვა მსჯე ლო ბი სათ ვის. 
„ავატართან“ შე და რე ბის სურ ვი ლიც კი 
ფან ტას ტი კის სფე როს სცილ დე ბა. სავ-
ტო რო კი ნო ში ძი რი თა დად ვგუ ლის-
ხ მობ ფილ მებს, რო მელ შიც ფილ მის 
აბ სო ლუ ტუ რი ავ ტო რი რე ჟი სო რი ა, 
გა მოკ ვე თი ლი კონ ცეფ ცი ით, მსოფ ლ-
მ ხედ ვე ლო ბით, აზ როვ ნე ბით, მხატ ვ-
რუ ლი სტი ლით და ა.შ. 

მაია ლე ვა ნი ძე: არ სე ბობს თუ არა 

დღეს ქარ თულ კი ნო ში „საავტორო 
კი ნო», „არტ-ჰაუსი» და თუ არ სე ბობს, 
რა ნიშ ნე ბი შე ი ძი ნა მან თა ნა მედ რო ვე 
ეტაპ ზე? და რამ დე ნად შე ი ნიშ ნე ბა ახა-
ლი სტი ლის ტუ რი, ფორ მი სე უ ლი ძი ე ბა-
ნი თა ნა მედ რო ვე ქარ თულ კი ნო ში?

ნე ნო ქავ თა რა ძე: იმ რე ჟი სო რე ბი-
დან, რომ ლე ბიც დღეს სა ინ ტე რე სო 
კი ნოს ქმნი ან, ალ ბათ ყვე ლას აქვს 
პრე ტენ ზი ა, რომ მი სი ნა მუ შე ვა რი „არტ-
ჰაუსია“, ანუ არა მე ინ ს ტ რი მუ ლი და კო-
მერ ცი უ ლი კი ნო, თუმ ცა ღა „საავტორო 
კი ნოს“ რამ დე ნი მე ფილმს ქარ თულ 
კი ნო თე ატ რებ ში მა ღა ლი რე ი ტინ გი 
ჰქონ და. ქარ თულ კი ნო ში „საავტორო 
კი ნო“, რო გორც ასე თი, არ სე ბობს, მაგ-
რამ არა მრავ ლად. ჩემ თ ვის პი რა დად 
სა ინ ტე რე სოა ლე ვან კო ღუ აშ ვი ლის 
ფილ მე ბი, სა დაც ცალ სა ხად ჩანს ავ ტო-
რის ხედ ვა, ჩა ნა ფიქ რი, რო ცა ვუ ყუ რებ 
მის ფილ მებს, რე ჟი სორს ვგრძობ. 

გი ორ გი რაზ მა ძე: ვფიქ რობ, სა-
ქარ თ ვე ლო ში დღეს არის სა ავ ტო რო 
კი ნო, არტ ჰა უ სი, თუმ ცა ის ძა ლი ან 
არ ჰგავს არც 1960-70 იანი წლე ბის 
და არც თა ნა მედ რო ვე ევ რო პულ 
„საავტორო კი ნოს“. 

ძი რი თა დად, ქარ თულ კი ნოს აქვს 

სა მი პრობ ლე მა: დრა მა ტურ გი ა, რე-
ა ლო ბას თან კავ ში რი და კი ნომ სა ხი-
ო ბე ბის პრობ ლე მა. ამ ბო ლო დროს 
დო მი ნი რებს სო ცი ა ლუ რი თე მე ბი, 
რომ ლე ბიც ბო ლომ დე არაა გა აზ რე-
ბუ ლი, უბ რა ლოდ აქ ცენ ტი რე ბა ხდე ბა 
მო დურ, მომ გე ბი ან თე მებ ზე. მი უ ხე და-
ვად ამი სა, კარ გი ა, რომ ეს ტენ დენ ცია 
მა ინც იკ ვე თე ბა.

რაც შე ე ხე ბა ფორ მას, ის არის გარ-
და მა ვა ლი. მა გა ლი თად, ჩვენ ვნა ხეთ 
„გრძელი ნა თე ლი დღე ე ბის“ ეს თე ტი კა, 
რო მე ლიც მე ტად მოგ ვა გო ნებს რუ მი-
ნუ ლი ახა ლი კი ნოს სტილს და ლე ვან 
კო ღუ აშ ვი ლის ფილ მე ბი, სა დაც 1960-
70 წლე ბის ეს თე ტი კის გა ცოცხ ლე ბა 
ხდე ბა. ძი რი თა დად, ეს ორი სკო ლა ა. 
და ნარ ჩე ნი ავ ტო რე ბის მხო ლოდ 
თი თო ნა მუ შევ რით შე უძ ლე ბე ლია 
გა ნი საზღ ვ როს რა ი მე ახა ლი სტი ლის 
არ სე ბო ბა.

მა ნა ნა ლეკ ბო რაშ ვი ლი: მა იკ ლის 
თბი ლის ში ჩა ტა რე ბულ მას ტერ კ ლას-
ზე კომ პ ლი მენ ტად უთხ რეს, რომ მი სი 
ფილ მე ბი არ ტ - ჰა უსს მი ე კუთ ვ ნე ბა. ამ 
გან ცხა დე ბა ზე რე ჟი სორს მო უ ლოდ ნე-
ლი რე აქ ცია ჰქონ და. მან არამ ც თუ არ 
მი ი ღო ეს კომ პ ლი მენ ტად, პი რი ქით, 
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ნაწყე ნიც კი დარ ჩა. 
არ ჩილ შუ ბაშ ვი ლი: და მო კი დე ბუ-

ლე ბა სა ავ ტო რო კი ნოს მი მართ, რა 
თქმა უნ და, შეც ვ ლი ლი ა. დღეს ზღვა რი 
სა ავ ტო რო კი ნო სა და მე ინ ს ტ რიმს შო-
რის არც არის გა მოკ ვე თი ლი. თუ ად რე 
სა ავ ტო რო კი ნო მა ყუ რე ბელ თა მცი რე 
რა ო დე ნო ბა ზე იყო გათ ვ ლი ლი, ახ ლა 
სა ავ ტო რო და კო მერ ცი უ ლი კი ნოს 
აღ რე ვა მოხ და და ავ ტო რე ბი კმა ყო-
ფი ლე ბი არი ან, რო ცა მათ ფილ მებს 
ფარ თო აუდი ტო რია ჰყავს. ქარ თ ვე ლი 
რე ჟი სო რე ბის უმ რავ ლე სო ბას პრე ტენ-
ზია არ ტ - ჰა უს ზე აქვთ. ხში რად ისი ნი 
ვერ ახერ ხე ბენ სა ერ თო გან წყო ბის, შე-
სა ბა მი სი ატო მოს ფე როს გად მო ცე მას, 
რა ტომ ღაც ნაკ ლებ ყუ რადღე ბას აქ ცე-
ვენ სი უ ჟეტს. პე რი ფე რი ულ პლან ზეა 
გა დას რო ლი ლი მოქ მე დე ბა, გმი რე ბის 
ხა სი ა თე ბი და რჩე ბა „ცარიელი ად გი-
ლე ბი“ არაფ რის მ თ ქ მე ლი პა უ ზე ბით, 
რაც სა ბო ლოო ჯამ ში იწ ვევს მა ყუ რებ-
ლის გა უცხო ე ბას ეკ რან თან. 

ყვე ლამ იცის, რომ დრა მა ტურ გია 
კი ნო ში უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნეს ფუნ ქ ცი ას 
ას რუ ლებს. მა ყუ რე ბელს უნ და ამ ბა-
ვი, ის ტო რი ა, და თუ ფილ მ ში არ არის 
დრა მა ტურ გი უ ლი ხა ზის გან ვი თა რე ბა, 

თა ვი სი და საწყი სი თა და და სას რუ-
ლით, მა სობ რი ვი მა ყუ რე ბე ლი ფილმს 
არ ღე ბუ ლობს. დღეს ამ რე ა ლო ბას 
ით ვა ლის წი ნე ბენ ევ რო პუ ლი კი ნოს 
ლი დე რე ბიც. ვინ იტყ ვის, რომ სა ავ-
ტო რო კი ნოს არ მი ე კუთ ვ ნე ბი ან ძმე ბი 
დარ დე ნე ბი, მი ხა ელ ჰა ნე კე, ლარს 
ფონ ტრი ე რი. მათ აქვთ თა ვი ან თი 
გა ნუ მე ო რე ბე ლი სტი ლი, ამას თა ნა ვე, 
ყო ველ თ ვის ჰყვე ბი ან ამ ბავს, ჰყავთ 
გმი რე ბი და მა ყუ რე ბელს აიძუ ლე ბენ, 
გა ნი ცა დონ მა თი ბე დი. ისი ნი ახერ ხე-
ბენ უბ რა ლო ადა მი ა ნე ბის უბ რა ლო 
ის ტო რი ე ბით აგა ღელ ვონ. თუ ეს არ 
ხდე ბა ხე ლოვ ნე ბა ში, მა ყუ რე ბე ლი 
გულ გ რი ლი რჩე ბა. იგი ვე სი ტუ ა ციაა 
სა ავ ტო რო კი ნო შიც. 

ნე ნო ქავ თა რა ძე: ქარ თუ ლი კი ნოს 
პრობ ლე მე ბი – ეს ფრა ზა ზო გა დად ყბა-
და ღე ბულ თე მად იქ ცა. პრობ ლე მე ბი 
ალ ბათ ყვე ლა ქვეყ ნის კი ნე მა ტოგ რაფს 
აქვს, გა აჩ ნია რას ვგუ ლის ხ მობთ პრობ-
ლე მებ ში. ბო ლო ხუ თი წლის ფილ მებს 
თუ გა დავ ხე დავთ, ბევ რად უკე თე სი 
მდგო მა რე ო ბა ა, ვიდ რე 10 წლის წინ. 
ახა ლი, სა ინ ტე რე სო სა ხე ე ბი გა მოჩ ნ-
დ ნენ. მეტ - ნაკ ლე ბად ახა ლი თე მე ბით; 
გა მომ სახ ვე ლო ბი თი ფორ მე ბი შე იძ-

ლე ბა ნო ვა ტო რუ ლი არ არის, მაგ რამ 
ზო გა დად ფილ მის გა მო სა ხუ ლე ბა 
ბევ რად უკე თე სი ა. არა ერთ შემ თხ ვე ვა-
ში დრა მა ტურ გი ის პრობ ლე მებს ისევ 
ვაწყ დე ბით, მაგ რამ მთლი ა ნო ბა ში 
უკე თე სი მო ცე მუ ლო ბა გვაქვს დღეს. 
წამ ყ ვან კი ნო ფეს ტი ვა ლებ ზე ქარ თუ ლი 
კი ნოს „ახალ ტალ ღა ზე“ სა უბ რო ბენ, 
სა ფეს ტი ვა ლო აღი ა რე ბაც არა ერ თ მა 
ფილ მ მა მო ი პო ვა. 

დი ა ნა მაღ ლა კე ლი ძე: ამ რე ჟი სო-
რე ბის სი ტუ ა ცია ძა ლი ან რთუ ლი ა, 
ვი ნი დან ჩვენ მა ინც ვართ გარ და მა ვალ 
პე რი ოდ ში. ის ტრა დი ცი ა, რო მე ლიც 
ჰქონ და ქარ თულ კი ნოს, გაწყ ვე ტი ლი ა, 
რაც მათ ფილ მებ ში აშ კა რად იგ რ ძ ნო-
ბა. ახ ლა ყვე ლა ფე რი ახ ლი დან იწყე ბა. 
ეს უმა მო კი ნო ა. 

 გი ორ გი რაზ მა ძე: მათ არ ჰყავთ ის 
მა მე ბი, რომ ლებ საც და უ პი რის პირ-
დე ბი ან, იმი ტომ, რომ ოც და ათ წ ლი-
ა ნი „შესვენების“ შემ დეგ მო ვიდ ნენ 
საკ მა ოდ გაბ რა ზე ბუ ლი რე ჟი სო რე ბი, 
გან სა კუთ რე ბით ჩე მი თა ო ბის, რომ ლე-
ბიც არ არი ან ლო ი ა ლუ რე ბი, თუმ ცა 
მათ არ იცი ან, რას და უ პი რის პირ დე ნენ, 
რა ზე თქვან უარი. თით ქ მის ყვე ლა ეს 
რე ჟი სო რი სწავ ლობ და ან შე ხე ბა ჰქონ-ფ
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და ევ რო პას თან, მაგ რამ მათ ნა მუ შევ-
რებ ზე ჯერ ჯე რო ბით ევ რო პუ ლი კი ნოს 
გავ ლე ნა მი ნი მა ლუ რი ა. ჩნდე ბა შთა-
ბეჭ დი ლე ბა, რომ ყვე ლა ფე რი ახ ლა, 
ამ წამს იბა დე ბა, რო გორც იტყ ვი ან, 
მა ჯის ცე მა ზე გვი დევს ხე ლი. პრინ ციპ ში 
მე ოპ ტი მის ტუ რად ვარ გან წყო ბი ლი. 
მა გა ლი თად, ცქვი ტი ნი ძის ფილ მ მა „მე 
ვარ ბე სო“ დი დი, ახა ლი ენერ გია მო ი-
ტა ნა ქარ თულ კი ნო ში. 

ნე ნო ქავ თა რა ძე: მა შინ, რო ცა დრა-
მა ტურ გი ის პრობ ლე მა და უძ ლე ველ 
რუ ბი კო ნად რჩე ბა, რო მე ლიც ვე რა და 
ვერ გა დავ ლა ხეთ, სტი ლის ტუ რი და 
ფორ მი სე უ ლი ძი ე ბე ბი კი დევ უფ რო 
დი დი პრობ ლე მა ა. ძა ლი ან კარ გად 
გა კე თე ბულ ფილ მ ში დრა მა ტურ გია 
სა ბე დის წე რო ფუნ ქ ცი ის მა ტა რე ბე ლი ა. 
მა გა ლი თად, ზა ზა რუ სა ძის ფილ მი 
„ჩემი საბ ნის ნა კე ცი“ სწო რედ დრა მა-
ტურ გი ის გა მო „ჩავარდა“. ვგუ ლის მობ 
იმას, რომ უმე ტე სო ბამ ფილ მ ში მო ყო-
ლი ლი ამ ბა ვი, მსუ ბუ ქად რომ ვთქვათ, 
ვერ გა ი გო. მი უ ხე დავად ამი სა, ვთვლი, 
რომ რე ჟი სო რი მთა ვარ აქ ცენტს სწო-
რედ გა მო სახ ვე ლო ბი თი ხერ ხებ ზე აკე-
თებს, გა სა ო ცა რი მხატ ვ რო ბა, ფე რე ბი 

და კად რის კომ პო ზი ცი ა. ფილ მის ვი ზუ-
ა ლუ რი გა დაწყ ვე ტა უდა ვოდ სა ინ ტე რე-
სო და არას ტან დარ ტუ ლი ა.

მაია ლე ვა ნი ძე: ვფიქ რობ, დღეს 
სა ქარ თ ვე ლო ში ისევ პრობ ლე მუ რი 
რჩე ბა დრა მა ტურ გი ის და რე ჟი სუ რის 
სა კითხი. ანა ლი ტი კუ რი აზ როვ ნე ბის, 
მი ზეზ - შე დე გობ რი ვი პრო ცე სე ბის ანა-
ლი ზის არარ სე ბო ბა, შე იძ ლე ბა ით ქ ვას 
– უუნა რო ბაც. დრა მა ტურ გი ა ში არ სე-
ბუ ლი ხარ ვე ზე ბი, ვფიქ რობ, გა მოწ ვე უ-
ლია იმით, რომ სა ავ ტო რო კი ნო სად მი 
ბრმა მიმ ბაძ ვე ლო ბა, პრობ ლე მე ბის 
დას მა და არა გა ა ნა ლი ზე ბა სა შუ ა ლე-
ბას არ აძ ლევს ავ ტო რებს, მოჰ ყ ვ ნენ ამ-
ბავს, შექ მ ნან სა ერ თო ატო მოს ფე რო, 
გმირ თა ტი პუ რი და ამავ დ რო უ ლად 
გან ზო გა დო ე ბუ ლი სა ხე ე ბი.

არ ჩილ შუ ბაშ ვი ლი: რო დე საც ქარ-
თულ კი ნო ზე ვსა უბ რობთ, ყვე ლას 
ერ თი და ი გი ვე სურ ვი ლი გვაქვს – რაც 
შე იძ ლე ბა მა ლე გა მოს წორ დეს მდგო-
მა რე ო ბა, მაგ რამ სი ტუ ა ცი ის რა დი კა-
ლუ რად გა უმ ჯო ბე სე ბის პერ ს პექ ტი ვა 
არ ჩანს. ქვე ყა ნა ში შექ მ ნი ლი ეკო-
ნო მი კუ რი, სო ცი ა ლურ - პო ლი ტი კუ რი 
მდგო მა რე ო ბა არ მაძ ლევს უფ ლე ბას 

ზედ მე ტად ოპ ტი მის ტუ რად შე ვა ფა სო 
მო მა ვა ლი არც კი ნო თე ატ რე ბის, არც 
ფილ მე ბის მო ცუ ლო ბის მნიშ ვ ნე ლოვ-
ნად გაზ რ დის კუთხით. დღეს მო მა ვალ-
ზე მხო ლოდ ოდ ნავ გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლი 
პერ ს პექ ტი ვის იმე დით შე იძ ლე ბა 
ვი სა უბ როთ და არა ზღაპ რუ ლი ილუ-
ზი ე ბით. 

რაც შე ე ხე ბა თა ო ბებს შო რის გაწყ-
ვე ტილ კავ შირს, ეს ბუ ნებ რი ვი ცა ა, ვი-
ნა ი დან შე იც ვა ლა რე ა ლო ბა, სის ტე მა. 
„სოციალისტური რე ა ლიზ მის“ მარ წუ-
ხე ბი დან თა ვის დაძ ვ რე ნის მიზ ნით, 
ქარ თ ვე ლი რე ჟი სო რე ბი ტა ბუ და დე ბულ 
თე მებს მი მარ თავ დ ნენ მი ნიშ ნე ბით, 
შე ფარ ვით. ასე ჩა მო ყა ლიბ და ქარ-
თულ კი ნო ში იგა ვუ რი ფორ მა. სო ცი ა-
ლის ტუ რი ეპო ქი სა და მი სი ეს თე ტი კის 
დას რუ ლე ბას თან ერ თად აღ მოჩ ნ და, 
რომ დას რულ და მი სი ალ ტერ ნა ტი უ-
ლი სტი ლის – იგა ვი სა და ეზო პეს ენა ზე 
სა უბ რის აუცი ლებ ლო ბა. 

მე ო რე მხრივ, ქარ თუ ლი კი ნო, იშ-
ვი ა თი გა მო ნაკ ლი სის გარ და (ოთარ 
იოსე ლი ა ნის ფილ მე ბი, ალე კო ცა ბა ძის 
„ლაქა“...) ყო ველ თ ვის გა ურ ბო და 
სი ნამ დ ვი ლის, ყო ველ დღი უ რო ბის 
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რე ა ლის ტურ ასახ ვას, გა ურ ბო და სო-
ცი ა ლურ თე მა ტი კას. არა და ახ ლა, 
ყვე ლა ზე მე ტად სწო რედ რე ა ლო ბი სა 
და ახ ლო წარ სუ ლის კი ნე მა ტოგ რა-
ფი ულ გა აზ რე ბას ელო დე ბა ჩვე ნი 
მა ყუ რე ბე ლი. არც ფსი ქო ლო გი უ რი 
ხა სი ა თის პი როვ ნუ ლი დრა მა იყო 
ქარ თუ ლი კი ნო სათ ვის პრი ო რი ტე ტუ-
ლი (გამონაკლისის სა ხით შეგ ვიძ ლია 
და ვა სა ხე ლო ოთ მე რაბ კო კო ჩაშ ვი-
ლის „დიდი მწვა ნე ვე ლი“). მხო ლოდ 
სო ცი ა ლუ რი და სუ ლი ე რი ძვრე ბით გა-
მოწ ვე უ ლი პი როვ ნუ ლი დრა მა იძ ლე ვა 
სა შუ ა ლე ბას, რომ ნა წარ მო ე ბი ფარ თო 
აუდი ტო რი ი სათ ვის კო ლექ ტი ურ დრა-
მად იქ ცეს. აი, სწო რედ რე ა ლო ბი სა 
და ფსი ქო ლო გი უ რი მდგო მა რე ო ბის 
წარ მო ჩე ნის სა თა ნა დო ტრა დი ცი ე ბი 
არ აქვს ქარ თულ კი ნოს და ამი თაც 
არის გა მოწ ვე უ ლი ის ე. წ. „თაობათა 
შო რის წყვე ტა“, რო მე ლიც ნამ დ ვი ლად 
სა ხე ზეა და გა საკ ვი რი იქ ნე ბო და, ასე 
რომ არ ყო ფი ლი ყო. 

გი ორ გი რაზ მა ძე: თუ კი რე ჟი სო რი 
დღეს იყე ნებს ეზო პეს ენას ანუ იგავს, 
ეს ჩე მი მხრი დან ყო ველ თ ვის ნე გა-
ტი უ რად ფას დე ბა. ვფიქ რობ, დღეს 

იგა ვურ მა ფორ მამ სა კუ თა რი თა ვი 
ამო წუ რა. 

მა ნა ნა ლეკ ბო რაშ ვი ლი: რა თქმა 
უნ და, ისევ პრობ ლე მუ რია რე ა ლო-
ბას თან და მო კი დე ბუ ლე ბა, და არა 
მხო ლოდ ავ ტო რე ბის მხრი დან. წე ღან 
სა უბ რი სას ვახ სე ნეთ ფილ მი „მე ვარ 
ბე სო“; ამ ფილმს სა ზო გა დო ე ბა არა-
ერ თ გ ვა როვ ნად შეხ ვ და. სა ინ ტე რე სო 
იყო, რომ მა ყუ რებ ლის დიდ მა ნა წილ მა 
ის უარ ყო ფი თად მი ი ღო არა მხო ლოდ 
იმი ტომ, რომ არ მო ე წო ნა ფილ მ ში 
აღ წე რი ლი რე ა ლო ბა, არა მედ ისი ნი 
აცხა დებ დ ნენ, რომ ასე თი რე ა ლო ბა 
არ არ სე ბობს. ანუ, საქ მე გვაქვს სა-
ერ თო რე ა ლო ბის არარ სე ბო ბას თან, 
ყვე ლა ფე ნას სა კუ თა რი რე ა ლო ბა აქვს 
და სხვა არაფ რის და ნახ ვა არ უნ და. 

მაია ლე ვა ნი ძე: რამ დე ნად ადეკ ვა-
ტუ რად ხდე ბა რე ა ლო ბა ში არ სე ბუ ლი 
სა ერ თო მგდო მა რე ო ბის ან პრობ ლე-
მა ტი კის ასახ ვა თა ნა მედ რო ვე ქარ თულ 
კი ნო ში? 

გი ორ გი რაზ მა ძე: „მარილივით თეთ-
რ ში“ არის ეს პრობ ლე მა. რე ჟი სორ-
მა თხრო ბა ში შე მო ტა ნა ქა ლა ქი დან 
გაქ ცე ვის, სო ცი ა ლუ რი პრობ ლე მე ბი, 

ბავ შ ვე ბის თე მე ბი. სა ზო გა დო ე ბისთ ვის 
ყვე ლა ზე აქ ტუ ა ლუ რი და მწვა ვე ას პექ-
ტე ბით, მაგ რამ თი თო ე უ ლი მათ გა ნი 
იყო არა ბუ ნებ რი ვი და არა კი ნე მა ტოგ-
რა ფი უ ლი. რჩე ბა შთა ბეჭ დი ლე ბა, რომ 
ქარ თ ვე ლი რე ჟი სო რე ბი უფ რო მე ტად 
ფეს ტი ვა ლე ბის თ ვის ქმნი ან ფილ მებს, 
ვიდ რე ჩვე ნი მა ყუ რებ ლის თ ვის. ძი რი-
თა დად, იღე ბენ მო დურ თე მებს. 

არ ჩილ შუ ბაშ ვი ლი: ქარ თ ვე ლი რე-
ჟი სო რე ბი ძა ლი ან ხში რად აქ ცენტს 
აკე თე ბენ არ ც თუ შო რე ულ წარ სულ ზე 
– 1990-იანი წლე ბის სა ქარ თ ვე ლო ში 
არ სე ბულ მდგო მა რე ო ბა ზე. მი უ ხე და-
ვად იმი სა, რომ გვაქვს ცალ კე უ ლი 
წარ მა ტე ბე ბი ამ დრა მა ტუ ლი პე რი ო-
დის ასახ ვი სას (ლევან კო ღუ აშ ვი ლის, 
გი ორ გი ოვაშ ვი ლის ფილ მე ბის, ნა ნა 
ექ ვ თი მიშ ვი ლის „გრძელი ნა თე ლი 
დღე ე ბის“ და სხვა თა სა ხით), მა ინც 
ხში რად გრჩე ბა უკ მა რი სო ბის გრძნო-
ბა. ეს ალ ბათ იმით არის გა მოწ ვე უ ლი, 
რომ ავ ტო რე ბი ხში რად ეჭი დე ბი ან 
პრობ ლე მებს, რომ ლე ბიც თა ვად არ 
გა ნუც დი ათ, ვერც ყო ველ დღი უ რო ბა ში 
ნა ხუ ლო ბენ სა ინ ტე რე სო მოვ ლე ნებს 
და ხა სი ა თებს. რაც შე ე ხე ბა „მე ვარ ფ
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ბე სოს“-ს – ეს სამ ყა როს რე ა ლის ტუ რად 
ასახ ვის სრუ ლი ად ახა ლი ხა რის ხია 
ქარ თულ კი ნო ში. შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, 
რომ ჰი პერ რე ა ლიზ მი ა, რო მე ლიც 
მომ ნუს ხ ვე ლად მოქ მე დებს მა ყუ რე-
ბელ ზე. ვნა ხოთ, რო გო რი იქ ნე ბა ლა შა 
ცქვი ტი ნი ძის კი ნე მა ტოგ რა ფი უ ლი 
მო მა ვა ლი...

გი ორ გი რაზ მა ძე: შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, 
რომ ბო ლო ნა ხე ვა რი სა უ კუ ნე ქარ თ ვე-
ლი რე ჟი სო რე ბი გულ გ რი ლე ბი არი ან 
რე ა ლო ბის მი მართ. ისი ნი სა ზო გა-
დო ე ბის დიდ ტრამ ვებს ვერ ეხე ბი ან, 
გა და ფა სე ბას ვერ ახერ ხე ბენ. 

მაია ლე ვა ნი ძე: იშ ვი ა თი გა მო ნაკ-
ლი სე ბის გარ და, ძი რი თა დი მე სი ჯი, 
რო მე ლიც იქ მ ნე ბა თა ნა მედ რო ვე 
კი ნო ში, სტე რე ო ტი პუ ლი და ხში რად 
სწორ ხა ზო ვა ნი ა. ვი ნა ი დან ქარ თულ 
კი ნო ში წყვე ტა, რო მელ ზე დაც ზე მოთ 
იყო სა უ ბა რი, ვფიქ რობ, არც მომ ხ და-
რა. არ მომ ხ და რა ბო ლო პე რი ო დის 
ქარ თუ ლი რე ა ლო ბის, სა ზო გა დო ე ბა-
ში არ სე ბუ ლი მენ ტა ლუ რი, მო რა ლურ -
- ზ ნე ობ რი ვი ცვლი ლე ბე ბის შე ფა სე ბა, 
გაშ ლა და გან ზო გა დე ბა. ჩვენ ვერ 
გა ვე ქე ცით ძველ აზ როვ ნე ბას, ვი ნი დან 
ისევ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ხდე ბა ზო გა დი 
გა რე მოს შექ მ ნა და ასახ ვა. ისევ არ 
გვყავს გმი რე ბი, რო მე ლიც სა ინ ტე რე-
სო იქ ნე ბა ღრმა ფსი ქო ლო გიზ მით, 

არ ვე ხე ბით სო ცი უმ ში დაგ რო ვილ 
უმ წ ვა ვეს პრობ ლე მებს და პი როვ ნე ბა-
ზე მი სი გავ ლე ნე ბის რთულ ას პექ ტებს 
და ა.შ არა და, რე ა ლო ბა ამის სა შუ-
ა ლე ბას იძ ლე ვა. ხში რად ის უფ რო 
სა ინ ტე რე სო ა, ვიდ რე ხე ლოვ ნე ბა ში 
აღ ბეჭ დი ლი გა რე მო. 

მა ნა ნა ლეკ ბო რაშ ვი ლი: ქარ თულ 
კი ნო ში ფსი ქო ლო გიზ მი და პი როვ ნე ბა 
ტრა დი ცი უ ლად არ იდ გა ცენ ტ რა ლურ 
ად გილ ზე, ყო ველ თ ვის მე ტად გვა ინ-
ტე რე სებ და ჭეშ მა რი ტი თუ მო გო ნი-
ლი პრობ ლე მე ბი. სწო რედ ამი ტომ 
ვი ცავ თა ნა მედ რო ვე ქარ თულ კი ნოს, 
ვი ნა ი დან დღეს ჩნდე ბა ახა ლი, გან-
ს ხ ვა ვე ბუ ლი გმი რე ბი. მა გა ლი თად, 
თი ნა თინ ყაჯ რიშ ვი ლის „პატარძლებში“ 
მთა ვა რი მა ინც გმი რი, მი სი სუ ლი ე რი 
მდგო მა რე ო ბა ა, თუმ ცა ის გა რე მოს თან 
ურ თი ერ თო ბა ში და კონ ფ ლიქ ტ ში არის 
და ნა ხუ ლი; გა რე მო ქმე დი თი ფო ნი ა, 
მაგ რამ მა ინც ფო ნი და ეს ძა ლი ან 
მომ წონს. იგი ვე შე მიძ ლია ვთქვა კო-
ღუ აშ ვი ლის ახალ ფილ მ ზეც. ვფიქ რობ, 
არის ერ თ გ ვა რი ნიშ ნე ბი, რო მე ლიც 
ახა ლი ტენ დენ ცი ის ჩა მო ყა ლი ბე ბის 
იმედს იძ ლე ვა. 

ნე ნო ქავ თა რა ძე: პრობ ლე მა ტი-
კის ასახ ვას არა ერ თი მხატ ვ რუ ლი 
თუ დო კუ მენ ტუ რი ფილ მი ცდი ლობს, 
მეტ - ნაკ ლე ბი წარ მა ტე ბით. მაგ რამ 

რე ა ლო ბის ასახ ვა მთე ლი თა ვის სიმ-
ძაფ რით დო კუ მენ ტურ კი ნო ში უნ და 
ვე ძი ოთ, რო მელ შიც ბო ლო 5 წლის 
მან ძილ ზე სა ინ ტე რე სო და მნიშ ნე ლო-
ვა ნი ძვრე ბი ა.

მა ნა ნა ლეკ ბო რაშ ვი ლი: კი ნოს ის-
ტო რი ამ ბევ რი მა გა ლი თი იცის, რო ცა 
დო კუ მენ ტუ რი კი ნო ეროვ ნუ ლი კი ნე მა-
ტოგ რა ფის აღორ ძი ნე ბის ავან გარ დ ში 
ჩამ დ გა რა, დღე ვან დე ლი ქარ თუ ლი 
დო კუ მენ ტუ რი კი ნოც იძ ლე ვა ამის 
იმედს. სა ლო მე ჯა შის, ორ ჯო ნი კი ძი სა 
და არ სე ნიშ ვი ლის, სხვა თა ფილ მებ ში 
რე ა ლო ბის არა ზე და პი რუ ლი ფე ნე-
ბის კვლე ვის ინ ტე რე სი და მი სად მი 
შე მოქ მე დე ბი თად მიდ გო მის მკა ფიო 
ნიშ ნე ბი ა. შე საძ ლო ა, დო კუ მენ ტუ რის 
კვალ დაკ ვალ ქარ თულ მა მხატ ვ რულ მა 
კი ნე მა ტოგ რაფ მაც თან და თან „გემო 
გა უ გოს“ მის ირ გ ვ ლივ არ სე ბულ რე ა-
ლო ბას.

> >  მ ა ი ა  ლ ე  ვ ა  ნ ი  ძ ე 
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კ რ ი  ტ ი  კ ო  ს ე  ბ ი ს  შ ე  ფ ა  ს ე  ბ ი თ

შ ე  ფ ა  ს ე  ბ ა :       

5  ქ უ  ლ ა — ძ ა  ლ ი  ა ნ  კ ა რ  გ ი

4  ქ უ  ლ ა — კ ა რ  გ ი

3  ქ უ  ლ ა — ა რ  ა რ ი ს  ც უ  დ ი

2  ქ უ  ლ ა — ს ა  შ უ  ა  ლ ო

1  ქ უ  ლ ა — ც უ  დ ი

0  ქ უ  ლ ა — ძ ა  ლ ი  ა ნ  ც უ  დ ი

გრძე ლი ნა თე ლი დღე ე ბი [ რეჟ.ნანა ექ ვ თი მიშ ვი ლი, ს.გრო სი, 2013 ] 4,2 (10 შე ფა სე ბა)
შემ თხ ვე ვი თი პა ემ ნე ბი [ რეჟ.ლევან კო ღუ აშ ვი ლი, 2013 ] 4,2 (9 შე ფა სე ბა)
ქუ ჩის დღე ე ბი [ რეჟ.ლევან კო ღუ აშ ვი ლი,2010 ] 3,8 (10 შე ფა სე ბა)
გა ი ღი მეთ [ რეჟ.რუსუდან ჭყო ნი ა, 2012 ] 3,6 (9 შე ფა სე ბა)
სი მინ დის კუნ ძუ ლი [ რეჟ. გი ორ გი ოვაშ ვი ლი, 2014 ] 3,3 ( 10 შე ფა სე ბა)
შან ტ რა პა [ რეჟ.ოთარ იოსე ლი ა ნი, 2010 ]  3,1 (9 შე ფა სე ბა)
მე ვარ ბე სო [ რეჟ. ლა შა ცქვი ტი ნი ძე, 2014 ] 2,9 (9 შე ფა სე ბა)
პა ტარ ძ ლე ბი [ რეჟ.თინათინ ყაჯ რიშ ვი ლი, 2014 ]  2,9 (9 შე ფა სე ბა)
ფა რა ჯა ნო ვი [ რეჟ.ოლენა ფე ტი სო ვა, ერჟ ავე ტი კი ა ნი, 2013 ] 2,8 (6 შე ფა სე ბა)
მან და რი ნე ბი [ რეჟ.ზაზა ურუ შა ძე, 2013 ] 2,6 (10 შე ფა სე ბა)
ჩე მი საბ ნის ნა კე ცი [ რეჟ.ზაზა რუ სა ძე, 2013 ] 2,3 (9 შე ფა სე ბა)
რე ნე მი დის ჰო ლი ვუდ ში [ რეჟ. ალ. ცა ბა ძე, 2010 ] 2,2 (9 შე ფა სე ბა)
სუ სა [ რუსუდან პირ ვე ლი, 2010 ] 2,2 (10 შე ფა სე ბა)
ბო ლო გა სე ირ ნე ბა [ რეჟ.ზაზა ურუ შა ძე, 2012 ] 2,1 (10 შე ფა სე ბა)
და ბა დე ბუ ლე ბი სა ქარ თ ვე ლო ში [ რეჟ. თა მარ შავ გუ ლი ძე, 2011 ] 2,1 (10 შე ფა სე ბა)
კო მა [ რეჟ.არჩილ ქავ თა რა ძე, 2013 ] 2,1 (10 შე ფა სე ბა)
მა რი ლი ვით თეთ რი [ რეჟ. ქე თი მა ჭა ვა რი ა ნი , 2011 ] 2,1 ( 9 შე ფა სე ბა)
ცხრა მთას იქით [ რეჟ. ლე ვან თუთ ბე რი ძე, 2014 ] 2,1 (5 შე ფა სე ბა)
მე სა ა თე [ რეჟ. გი ორ გი მას ხა რაშ ვი ლი, 2010 ]  2 (8 შე ფა სე ბა)
ძმა [ თე ო ნა მღვდე ლა ძე- ( რეჟ . გ რე ნა დე და ტ.გრე ნა დე, 2013 ] 1,6 (5 შე ფა სე ბა)
თო ლია (ჩაიკა) - (რეჟ.მ.კოლენარი, 2012) 1,5 (4 შე ფა სე ბა)
უშე ნოდ მგო ნი, მოვ კ ვ დე ბი (რეჟ.ლევან თუთ ბე რი ძე, 2010) 1,5 (10 შე ფა სე ბა)
პრე ზი დენ ტი - (რეჟ.მოჰსენ მაჰ მალ ბა ფი, 2014) 1,4 (9 შე ფა სე ბა)
სე ზო ნი [ რეჟ. და ვით ბორ ჩხა ძე, 2010 ] 1,3 (5 შე ფა სე ბა)
ჭა მა და სექ სი [ რეჟ.გიორგი ლი ფო ნა ვა, 2011 ] 1,1 (9 შე ფა სე ბა)
დარ ჩი ჩემ თან [ რეჟ.ზაზა ურუ შა ძე, 2011 ] 1 (10 შე ფა სე ბა)
მი დი, ძმა ო, მი დი! [ რეჟ. ავ თო ვარ სი მაშ ვი ლი, 2011 ] 0,6 (3 შე ფა სე ბა)
გა რი გე ბა2 [ რეჟ.ზაზა კო ლე ლიშ ვი ლი, 2011 ] 0,3 (10 შე ფა სე ბა)
გუ ლი პლუ სი [ რეჟ. ირაკ ლი ჩხიკ ვა ძე, 2011 ] 0,3 (8 შე ფა სე ბა)
ომი და ქორ წი ლი [ რეჟ.ზაზა კო ლე ლიშ ვი ლი, 2010 ] 0,3 (9 შე ფა სე ბა)
სიყ ვა რუ ლის ბა ლა და [ რეჟ.ირაკლი კა კა ბა ძე, 2011 ] 0,3 (3 შე ფა სე ბა)
მა ი ტა ნა სო სი [ რეჟ.სოსო ჯაჭ ვ ლი ა ნი, გი ორ გი კა ჭა რა ვა, 2010 ] 0,2 (10 შე ფა სე ბა)
ოც ნე ბის ქა ლა ქი [ რეჟ. და ვით იმე დაშ ვი ლი,2010 ] 0,1 (7 შე ფა სე ბა)
ზღვა რი [ რეჟ. მა რი ამ ქა ცა რა ვა, 2014 ] 0,5 ( 2 შე ფა სე ბა)
ის პა ჰა ნი ბა თუ მი [ რეჟ. ავ თო ვარ სი მაშ ვი ლი, 2011 ] 0 (4 შე ფა სე ბა)

შ ე  ფ ა  ს ე  ბ ა  შ ი  მ ო  ნ ა  წ ი  ლ ე  ო ბ  დ  ნ ე ნ :

1 .  ი რ ი  ნ ა  დ ე  მ ე ტ  რ ა  ძ ე 

2 .  პ ა  ა  ტ ა  ი ა კ ა შ  ვ ი  ლ ი 

3 .  მ ა ი ა  ლ ე  ვ ა  ნ ი  ძ ე 

4 .  მ ა  ნ ა  ნ ა  ლ ე კ  ბ ო  რ ა შ  ვ ი  ლ ი 

5 .  ნ ი  ნ ო  მ ხ ე  ი  ძ ე

6 .  ლ ე  ლ ა  ო ჩ ი  ა  უ  რ ი

7 .  გ ი  ო რ  გ ი  რ ა ზ  მ ა  ძ ე 

8 .  ნ ე  ნ ო  ქ ა ვ  თ ა  რ ა  ძ ე 

9 .  ა რ  ჩ ი ლ  შ უ  ბ ა შ  ვ ი  ლ ი

1 0 .  თ ე ო  ხ ა  ტ ი  ა შ  ვ ი  ლ ი
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k i n o T e a t r e b i s  m a t i a n e  გარ და სულ დრო-

თა ამ ბებ მა და ვიწყე ბა იცის. აქა ო და ყვე ლამ ვი ცი თო, – ერ თ მა ნეთ თან სა უ ბარ შიც არ 

ვიხ სე ნებთ ხოლ მე. თა ო ბე ბი იც ვ ლე ბი ან და ძვე ლი ამ ბე ბი და ვიწყე ბის მტვერ ში ეხ ვე ვა. 

ორ თაჭ ლის ბა ღე ბი, არ ღ ნე ბი სა და ზურ ნა – დუ დუ კის ხმე ბი, ,,თაბუნ-თაბუნად’’ თავ შეყ-

რი ლი ყა რა ჩოღ ლე ბი, ავა ნა ანთ ხე ვი, თუ ტი ლი პუ ჭუ რი... დღეს უკ ვე ,,ყბადასაღები და 

წყალ წა სა ღე ბი’’ ის ტო რი ე ბი სუ ლაც აღარ არის.

კი ნო თე ატ რე ბის შე სა ხებ ამ ჟურ ნა ლის ფურ ც ლებ ზე არა ერ თხელ და მი წე რი ა. ამ რუბ რი-

კის სა ხით, რო მე ლიც დი დი მა სა ლი დან ერ თი პა ტა რა ამო ნა რი დი ა, გა ეც ნო ბით მოკ ლე-

მეტ რა ჟი ა ნი დო კუ მენ ტუ რი ფილ მის მო ნა ხაზს – ერ თ გ ვარ სცე ნარს, რო მელ საც შემ დეგ 

ნო მერ შიც შე მოგ თა ვა ზებთ. 

 კი ნო თე ატ რე ბის რუ კა თბი ლის ში რამ დენ ჯერ მე შე იც ვა ლა; თავ და პირ ვე ლად, სა ნამ 

კი ნო თე ატ რე ბის ძი რი თა დი არ ქი ტექ ტუ რა გა მო იკ ვე თე ბო და, ჩვე ნე ბე ბი, სპო რა დუ-

ლი სა ხით, კი ნო თე ატ რე ბის გარ და, სას ტუმ რო ებ ში, ბიბ ლი ო თე კებ სა და სახ ლებ შიც 

ეწყო ბო და. 1918-1920 წლებ ში არ სე ბუ ლი კი ნო თე ატ რე ბის რიცხ ვი ოცი ა ნი წლე ბი დან 

მკვეთ რად გა ი ზარ და. თბი ლის ში ზოგ მა ძველ მა კი ნო თე ატ რ მა შეწყ ვი ტა არ სე ბო ბა, 

მაგ რამ გაჩ ნ და ახა ლი კი ნო სახ ლე ბი. საბ ჭო თა პე რი ოდ ში ამ სეგ მენ ტ მა მეტ - ნაკ ლე-

ბად ერ თი მო ცე მუ ლო ბით იცოცხ ლა.

 დღეს ისევ მომ ს წ რე ნი ვართ კი ნო თე ატ რე ბის რუ კის რღვე ვის. თბი ლის ში უკ ვე ოც წელ ზე 

მე ტი ხა ნი ა, ოც დათხუთ მე ტი კი ნო თე ატ რი დან მხო ლოდ ოთხი ღა არის დარ ჩე ნი ლი. კი ნო-

თე ატ რის შე ნო ბა გა ცი ლე ბით მე ტი ა, მაგ რამ მა თი კი ნო თე ატ რად აღ დ გე ნის შან სი მი ნი-

მა ლუ რი ა. ზო გი ერ თი ნა გე ბო ბა აღარ არ სე ბობს და მის შე სა ხებ მო მა ვა ლი თა ო ბე ბი მხო-

ლოდ სა არ ქი ვო ჩა ნა წე რე ბით და ფო ტო ე ბით თუ შე იტყო ბენ. ამ რუბ რი კის და მო მა ვალ ში 

ფილ მის მი ზა ნიც სწო რედ ის არის, რომ გა ვა ცოცხ ლოთ თბილი სის კი ნო თე ატ რებ თან და-

კავ ში რე ბუ ლი ტრა დი ცი ე ბი და სა ზო გა დო ე ბა ში არ სე ბუ ლი კი ნო კულ ტუ რა მო გო ნე ბე ბის 

სა ხით აღ ვ წე როთ. კი ნო იმ დროს მთე ლი თა ვი სი არ სით კო ლექ ტი უ რი აღ ქ მის სა ჯა რო 

პრო დუქ ტად მო ი აზ რე ბო და; იმ ეპო ქის თ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი ხიბ ლი, კო ლო რი ტი და ინ-

ტე ლექ ტუ ა ლუ რი აქ ტი ვო ბის სო ცი ა ლუ რი ფორ მა ჰქონ და. 

 დღეს სა ინ ფორ მა ციო ომე ბი სა და ეკ რა ნე ბის ინ ტე რაქ ცი ულ ეპო ქა ში, სა დაც ეკ რა ნუ ლი 

გა მო სა ხუ ლე ბა ში ნა გა ნი მა ხა სი ა თებ ლე ბით მკვლელ კონ კუ რენ ტად ევ ლი ნე ბა ძვე ლი ყა-

ი დის კი ნე მა ტოგ რაფს, ორ მა გად სა ინ ტე რე სოა უკ ვე გარ და სულ დრო თა კი ნო თე ატ რე ბის 

შიგ ნით არ სე ბუ ლი ძვე ლი ტრა დი ცი ე ბი, მო გო ნე ბე ბი ამ შე ნო ბებ ზე, რო მე ლიც ეპო ქის სა-

ხე და ის ტო რი ა ა.

თუ გაქვთ სა ინ ტე რე სო ის ტო რი ე ბი და დო კუ მენ ტუ რი ფილ მის გა და ღე ბი სათ ვის თა ნამ შ-

რომ ლო ბის იდე ა, მოგ ვ წე რეთ: Mo vi et he a ter s c rip t @ g ma il . com     

ლე ვან გე ლაშ ვი ლი
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თა მაზ მიგ რი ა უ ლი, ჟურ ნა ლის ტი, 

ფი ლო ლო გი: ჩვენ დროს კარგ ტო ნად 
ით ვ ლე ბო და, თუ ფილმს ეკ რა ნებ ზე 
გა მოს ვ ლის თა ნა ვე, პირ ველ კი ნო სე-
ან ს ზე ნა ხავ დი. მა ვა ნი ნა ნახ ფილმს 
შემ დეგ და ნარ ჩე ნებს უყ ვე ბო და, ვი საც 
ნა ნა ხი ჯერ არ ჰქონ და. მო სა ყო ლი 
ფილ მე ბი დან ყვე ლა ზე პო პუ ლა რუ-
ლი ,,შესანიშნავი შვი დე უ ლი’’ იყო. იმ 
დროს კრი სის ჩა ღუ ნუ ლი ფე ხე ბით 
სი ა რუ ლი თით ქ მის პა რო დი ად იქ ცა ქა-
ლაქ ში. უამ რა ვი ადა მი ა ნი ცდი ლობ და, 

კრი სის მა ნე რე ბი შე ეთ ვი სე ბი ნა და ამ 
პერ სო ნაჟს დამ ს გავ სე ბო და. 

 თბი ლი სის კი ნო თე ატ რე ბის მა ყუ რე-
ბელ თა აუდი ტო რი ას, ფილ მის ყუ რე ბის 
დროს გავ რ ცე ლე ბუ ლი ფოლ კ ლო რუ-
ლი შე ძა ხი ლე ბის რე პერ ტუ ა რი ჰქონ-
და, რაც მხო ლოდ ფილ მის კო ლექ ტი უ-
რი ყუ რე ბის თ ვი საა და მა ხა სი ა თე ბე ლი. 
მა გა ლი თად, ფი რი თუ გაწყ დე ბო და 
დარ ბაზ ში, რო მე ლი მე მა ყუ რე ბე ლი 
კი ნო მე ქა ნი კო სის მი სა მარ თით აუცი-
ლებ ლად შეს ძა ხებ და:“ სა პოჟ ნიკ!“ ან 

„მეხაშე!“ ფილ მის ყუ რე ბის დრო საც 
ყვე ლა ზე და უ დე ვა რი მა ყუ რე ბე ლიც კი 
იოლად შე ამ ჩ ნევ და ე. წ. „გულაბკით“ 
გა დაბ მულ კად რებს. თუ ფილ მ ში 
ხან გ რ ძ ლი ვი კოც ნის სცე ნა იყო, ვინ მე 
აუცი ლებ ლად წა მო ი ძა ხებ და ხოლ მე: 
„сорок“, რაც მომ დი ნა რე ობ და სი გა რე-
ტის და სა ხე ლე ბი დან, ამ სიტყ ვას ამ-
ბობ დ ნენ სი გა რე ტის თხოვ ნის დრო საც: 
და მი ტო ვე сорок-ი.

კი ნო თე ატრ „საქართველოსთან“ 
ახ ლოს ქარ ხ ნე ბი იყო. ქარ ხ ნის თა ნამ- ფ
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შ რომ ლე ბის თ ვის კი ნო ში დრო ის გა ტა-
რე ბა დას ვე ნე ბის თ ვის კარ გი სა შუ ა ლე-
ბა გახ ლ დათ. მაგ რამ „საქართველო“ 
უფ რო „ნახალოვკელების›“ შეხ ვედ რე-
ბის ად გი ლი იყო. ზო გი კი ნო თე ატ რ ში 
ფილ მის გა მო სუ ლაც არ მი დი ო და, 
არა მედ ნაც ნო ბე ბის სა ნა ხა ვად. 
პა ტა რით დაწყე ბუ ლი, დი დით დამ-
თავ რე ბუ ლი, ყვე ლას ნა ხავ დით იქ. 
კი ნო თე ატ რის უკან საქ მე ე ბის გარ ჩე ვაც 
ხდე ბო და. ამ ხალ ხი დან ერ თი ჯგუ ფის 
ერ თ გ ვა რი ახი რე ბა- ტ რა დი ცია გახ ლ-

დათ ფილ მის დროს და ლე ვა. კი ნო სუ-
რა თის და სას რულს, რო დე საც დარ-
ბაზ ში შუ ქი ან თე ბუ ლა, მიგ ვი ხე დავს და 
დაგ ვი ნა ხავს, რომ მო ქე ი ფე ე ბი უკა ნა 
რი გებ ში (თუ ზაფხუ ლი იყო) მოკ ლე სა-
ხე ლუ რი ა ნი უსა ხე ლო მა ი სუ რე ბით ე. წ. 
„ბეზრუკავკებით“ ის ხ დ ნენ (რაც მა შინ 
ძა ლი ან დი დი სი თა მა მე იყო, იმი ტომ 
რომ კი ნო ში მა ინც კლა სი კუ რად ჩაც მუ-
ლე ბი და დი ოდ ნენ). ესე ნი იყ ვ ნენ უბ ნის 
ბირ ჟის წარ მო მად გენ ლე ბი – ჭი ქით 
ხელ ში. ყვე ლა ზე გა სა ო ცა რი ის არის, 

რომ არა ერ თხელ და მი ნა ხავს, მოკ რ-
ძა ლე ბულ სუფ რა ზე თევ ზიც სდე ბი ათ. 
დღის სი ნათ ლე ზე ვერ გი ჭა მია ადა მი-
ანს თევ ზი, ფხის გე ში ნია და ისი ნი შავ -
- თეთ რი ფილ მის გა ნა თე ბა ზე, ნა ხევ-
რად ბნელ ში ცოცხალ თევზს ჭამ დ ნენ. 
ფილ მე ბი მა ყუ რე ბელ ში დიდ ემო ცი ურ 
აჟი ო ტაჟს იწ ვევ და და ამ ყა ყან ში უკა ნა 
რი გებ ში ზოგ ჯერ კარ გი პუ რის ჭა მაც 
და სადღეგ რ ძე ლო ე ბიც მი დი ო და, 
თა ვი ან თი სუბ კულ ტუ რუ ლი მენ ტა ლო-
ბით, ფოლ კ ლო რით და ლექ სი კით. ფ

ო
ტო

: ხ
ათ

უნ
ა 

ხუ
ცი

შვ
ილ

ი

ფ
ო

ტო
: ს

აქ
არ

თ
ვე

ლ
ო

ს 
ერ

ო
ვნ

ულ
ი 

არ
ქი

ვი



/   5 8   

ფ
ო

ტო
: ს

აქ
არ

თ
ვე

ლ
ო

ს 
ერ

ო
ვნ

ულ
ი 

არ
ქი

ვი



ს პ ე ც  პ რ ო ე ქ ტ ი  /  5 9

ფ
ო

ტო
: ს

აქ
არ

თ
ვე

ლ
ო

ს 
ერ

ო
ვნ

ულ
ი 

არ
ქი

ვი



/   6 0   

მო ქე ი ფე ე ბი არ ხმა უ რობ დ ნენ. „იმას 
გა უ მარ ჯოს... ამას გა უ მარ ჯოს“ – ჩურ ჩუ-
ლით ამ ბობ დ ნენ, მხო ლოდ ჭი ქის ხმას 
თუ გა ი გებ და კა ცი.

გი ორ გი მა ხა რა ძე: კი ნო თე ატ რი 
„ისანი” – კი ნო ფილ მის დაწყე ბის წინ 
ნა ხე ვა რი სა ა თი ფო ი ე ში სა სუ ლე 
ორ კეს ტ რი უკ რავ და. უბ ნის „ბაცნებს“ 
დი რექ ტორ მა (სამწუხაროდ, გვა რი 
აღარ მახ სოვს) გვითხ რა, უბი ლე-
თოდ იმ პი რო ბით შეხ ვალთ მუ სი კის 

მო სას მე ნად , რომ კი ნო დარ ბაზ ში არ 
შე ი პა რე ბით და ბი ლე თი ა ნი ხალ-
ხის ად გილს არ და ი კა ვებ თო. ორი ვე 
მხა რე ზუს ტად ვი ცავ დით ხელ შეკ-
რუ ლე ბის პი რო ბებს .  ფილ მებს კი 
– კე დელ ზე ვძვრე ბო დით და იქი დან 
ვუ ყუ რებ დით. ინ დუ რის გარ და, ყ ვე ლა 
ფილ მი, რაც იმ დროს გა მო დი ო და, 
„ცისკარადან“ დაწყე ბუ ლი, ასე მაქვს 
ნა ნა ხი. კედ ლი დან ფილ მე ბის ყუ რე ბას 
ისე მი ვეჩ ვი ე, რომ დი დო ბა ში დარ ბაზ-
ში ჯდო მა მი ჭირ და. 

ბე სო ხო მე რი კი: კი ნო თე ატ რი 
„კოსმოსი“, „შა ტა ლის ტე ბის მე ქა“. 
დღემ დე არ ვი ცი, ვინ და რა მიზ ნით 
და უშ ვა გა გა ნია სო ცი ა ლიზ მის პე რი-
ოდ ში მი სი არ სე ბო ბა. იმ დროს , რო ცა 
და ნარ ჩე ნი საბ ჭო თა კავ ში რი ამე რი-
კელ ინ დი ე ლებს მხო ლოდ იუგოს ლა-
ვე ლი გო ი კო მი ტი ჩის მო ნა წი ლე ო ბით 
გა და ღე ბუ ლი გდრ-ის ფილ მე ბით 
იც ნობ და, სა დაც თეთ რ კა ნი ა ნე ბი, რო-
გორც წე სი, უსა ზიზღ რე სი პი როვ ნე ბე ბი, 
ხო ლო ინ დი ე ლე ბი ალ ტ რუ იზ მის გან- ფ
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სა ხი ე რე ბა იყ ვ ნენ. „კოსმოსში“ შე გეძ-
ლოთ გე ნა ხათ ჰო ლი ვუ დის პრო დუქ ტი, 
ჯონ ვე ი ნის და დუგ ლას ფერ ბენ ქ სის 
მო ნა წი ლე ო ბით , რომ ლებ შიც , რ ბი ლად 
რომ ვთქვათ , გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი პო ზი ცია 
იყო და თეთ რ კა ნი ა ნე ბის სკალ პე ბით 
ახუნ ძ ლულ ინ დი ელ საც ხში რად ნა-
ხავ დი. „ფრანკენშტეინი“, „მუმია“ , და 
რაც მთა ვა რი ა, ჯე იმს კეგ ნი და ჰამ ფ რი 
ბო გარ ტი გან გ ს ტე რულ ფილ მებ ში... 
არ ვი ცი, მა თი მო ნა წი ლე ო ბით რამ-
დენ ჯერ მაქვს ნა ნა ხი „მშფოთვარე 
ოცი ა ნე ბი“. „კოსმოსში“ ვერ ნა ხავ დით 

(ყოველ შემ თხ ვე ვა ში, დღის სე ან სებ ზე) 
უკა ნა სკა მებ ზე ჩა ხუ ტე ბულ წყვი ლებ ს .
ის კი არა, სა ერ თოდ არ მახ სენ დე ბა, იქ 
ქა ლი მე ნა ხოს. ჰო და, შვი დი ო დე კლა-
სე ლი ყმაწ ვი ლი, მა მის გან მო პა რულ 
სი გა რეტს ვა ბო ლებ დით და თა ვი ჯე იმს 
კეგ ნიდ წარ მოგ ვედ გი ნა.  

„ნახალოვკელები“ მა ინ და მა ინც არ 
ვუყ ვარ დით დი დუ ბე ში და ხში რად 
კი ნო სე ან სი კი ნოს უკან „ერთი-ერთზე 
ჩხუ ბით“ და ერ თ მა ნე თის ცხვირ - პი რის 
ლეწ ვით მთავ რ დე ბო და. ჩა ლურ ჯე-
ბუ ლი თვა ლი გა მო სარ ჩე ვი დე ტა ლი 

იყო „ნახალოვკელი“ „ბედ ბო ი სა“ და 
თა ნაკ ლა სელ გო გო ნებს ან და მა ტი ვით 
იზი დავ და. მე ა თეკ ლა სე ლე ბი, რომ-
ლებ საც ჩვენ „ვზროსლებს“ ვე ძახ-
დით, გან ცალ კე ვე ბით სხდე ბოდ ნენ 
და ხში რად აკ რ ძა ლულ მო სა წევ საც 
აბო ლებ დ ნენ, რა საც ასე ვე ხში რად 
მოჰ ყ ვე ბო და ხოლ მე მო უ ლოდ ნე ლად 
შუ ქის ან თე ბა და მი ლი ცი ო ნე რე ბის შე-
მო ვარ დ ნა კი ვი ლით „არ გა და აგ დო, –
თო რემ სამ იმ დენს ჩა გი დებ“. მოკ ლედ, 
დი დუ ბე კი არა, ბრონ ქ სი იყო. დღე ვან-
დე ლი ყმაწ ვი ლო ბა, რო მე ლიც პულ ტის ფ
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და ჭე რით ნა ხავს ნე ბის მი ერ ფილმს, ვე-
რას დ როს გა ი გებს „კოსმოსის“ შარმს!

ხა თუ ნა გოგოლაშვილი: 
„გაზაფხულის“ დი რექ ტო რი, ჩე მი მე-
ზო ბე ლი ბო რია ავა ლი ა ნი, მა ნამ დე 
„კოსმოსის“ დი რექ ტო რი იყო; მთე ლი 
ეზოს ბავ შ ვებს ერ თად შეგ ვ ყ რი და და 
მივ ყავ დით კი ნო ში. უამ რა ვი ფილ მი 
მაქვს ასე ნა ნა ხი: „შავი გე დი“, „რობინ 
ჰუ დი“, „მისი ცხოვ რე ბის მა მა კა ცე ბი“ 
და ვინ მოს თ ვ ლის კი დევ, აღარც მახ-
სოვს. 

მა ნა ნა ერის თა ვი: ჩვენ ყვე-
ლა „შატალოს“ „ოქ ტომ ბერ ში“, 
„კოლხეთში“ და მა შინ დელ „ამირანში“ 
ვა ტა რებ დით. ერ თხე ლაც წა ვე დით 
„ოქტომბერში“, „მილიონი წე ლი ჩვენს 
ერამ დე“ გა მო ვი და და ავიკ რი ფეთ 
ყვე ლა ერ თად. წი ნა რი გებ ში გან ვ თავ ს-
დით. ერ თი ჩვე ნი კლა სე ლი ტუ ა ლეტ ში 
გა ვი და. უცებ შე მორ ბის და კი ვის, – 
კომ კავ ში რის მდი ვა ნი და ფიზ კულ ტუ-
რის მას წავ ლებ ლე ბი, შო თა და კა კო 
მო ვიდ ნენ, ჩვენ გვე ძე ბე ნო. მთე ლი 
კლა სი სკა მე ბის ქვეშ ჩავ ძ ვე რით, ისი ნი 

რომ ერ თი მხრი დან შე მო ვიდ ნენ და 
გვე ძებ დ ნენ, ჩვენ ხოხ ვით მე ო რე მხრი-
დან გა მო ვი პა რეთ; სკო ლა ში დაბ რუ ნე-
ბუ ლებს დავ ხ ვ დით, – შრო მა გაგ ვიც და 
და ეზო ში ვსხედ ვარ თო. მე რე სი ცი-
ლით ამ ბობ დ ნენ: ასე თი და ამ დე ნი 
„ნაგლი“ ერ თად არ გვი ნა ხავ სო. 

 და თო მდი ვა ნი: „გაზაფხულში“ ჯერ 
ეზო- მო საც დე ლი იყო მა გა რი – მთელ 
დი დუ ბეს რომ გა დაჰ ყუ რებ და, მე რე 
ის ქა ლი, მთარ გ მ ნე ლი, ცოცხ ლად 
რომ თარ გ მ ნი და მიკ რო ფო ნით, მე-ფ
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ო რე სარ თუ ლის ფან ჯ რი დან.  ფილ-
მებ ზე აღა რა ფერს ვამ ბობ – მა გა თი 
რე პერ ტუ ა რი „ასობი“ იყო, სხვა გან 
ვერ ნა ხავ დი.  სა ბურ თა ლოს ყვე ლა 
სკო ლის „შატალოს“ „სასტავს“ მანდ 
ნა ხავ დი. „შატალოზე“ „თანამგზავრი“ 
იყო ყვე ლა ზე კარ გი – ყვე ლა ზე ად რე 
იწყე ბო და მანდ სე ან სი „მულტიკებით“ , 
და სა ნამ სხვა გან შეხ ვი დო დი ფილ მ ზე, 
შე გეძ ლო წყნა რად მჯდა რი ყა ვი. 

 

ხა თუ ნა ჭყო ი ძე: „გა ზაფხუ ლი“ მარ თ-
ლაც გან სა კუთ რე ბუ ლი იყო, იქ ნა ნახ 

ფილმს ყო ველ თ ვის აკ რ ძა ლუ ლი ხი-
ლის გე მო ჰქონ და.   ერ თი მახ სოვს, იქ 
ვნა ხე „სამი ნა ბი ჯი ბოდ ვა ში“, დღემ დე 
მახ სოვს ის ემო ცი ა. 

 
  თა თო ავა ლიშ ვი ლი: ... და რა სას-

წა უ ლი ჟურ ნა ლი იყო ყვე ლა ფილ მის 
წინ? ერ თი სუ ლი მქონ და, რო დის 
მორ ჩე ბო და ჟურ ნა ლი და და იწყე ბო და 
ფილ მი.  ისე, ერ თ მა ჟურ ნალ მა წა რუშ-
ლე ლი შთა ბეჭ დი ლე ბა და ტო ვა ჩემ ზე 
– გო რის კონ სერ ვე ბის ქარ ხა ნა ზე იყო. 
დღე საც მახ სოვს და აი, ვინც ახ მო ვა-

ნებ და, იმის პა თე ტი კუ რი ხმაც მახ სოვს.

ხა თუ ნა ჭყო ი ძე:  ზო გა დად, შა ბათ - კ-
ვი რა ბავ შ ვო ბა ში ზე ი მი იყო ხოლ მე. 
მა მა ჩე მი მთე ლი კვი რა არ იყო სახ ლ-
ში, სამ სა ხუ რი ჰქონ და ასე თი – მთელ 
სა ქარ თ ვე ლო ში, ხში რად მის გა რე-
თაც უწევ და ყოფ ნა. ჰო და, დე და ჩემს 
უქ მე ებ ზე თით ქ მის სულ დავ ყავ დით 
მე და ჩე მი ძმა კი ნო ში. იმ დრო ი დან 
მიყ ვარს კი ნო თე ატ რე ბი, დი დი ეკ რა-
ნი, ჩაბ ნე ლე ბუ ლი დარ ბა ზი და სხვა 
სამ ყა რო ში გა ტა რე ბუ ლი 2 სა ა თი. ფ
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სა ერ თოდ, კი ნე მა ტოგ რა ფი იმ წლებ მა 
შე მაყ ვა რა, რა ღა ცე ბი ყო ველ თ ვის იყო 
სა ინ ტე რე სო, უც ნა უ რად მოხ ვედ რი ლი 
საბ ჭო ე თის ეკ რა ნებ ზე. დღემ დე ვერ 
ვი ღებ სრუ ლად ფილ მის ემო ცი ას ვერც 
ტე ლე ვი ზი ით, კომ პი უ ტე რით – მით უმე-
ტეს. კი ნო თე ატ რი ახ ლაც მირ ჩევ ნი ა. 

მა რი ნე ხუ ციშ ვი ლი :  „გაზაფხულში“ 
გა მოცხა დე ბულ ფილმს ჭრიდ-
ნენ ხოლ მე და ოთარ იოსე ლი ა ნის 
“აპრილი” ასე მაქვს ნა ნა ხი. არ ვი ცი, 
რო გორ იგებ და ის ტი პი, რომ დარ ბაზ-

ში „კაგებეშნიკი“ გა ი ჩი თე ბო და ხოლ მე, 
ეგ რე ვე ისევ ფილმს გა აგ რ ძე ლებ და, 
მე რე ისევ „აპრილი“ და ასე სა ცო და-
ვად. მაგ რამ იყო ამ წვა ლე ბა ში გა ნუ მე-
ო რე ბე ლი ხიბ ლი.

ნა ნა კა ცი აშ ვი ლი: კი ნო თე ატრ 
„ბათუმში“ უფ რო ხში რად მე ლოდ რა-
მე ბი გა დი ო და, ძი რი თა დად ინ დუ რი. 
მთე ლი უბა ნი გა მო ე ფი ნე ბო და ხოლ მე 
კი ნო სე ან სი დან. ზოგს ცრემ ლი ა ნი თვა-
ლე ბი ჰქონ და, ზო გი რა ღაც მო მენტს 
გა ნი ხი ლავ და ფილ მი დან; და მე ზობ-

ლე ბი რომ გა და ვეყ რე ბო დით ხოლ მე 
ერ თ მა ნეთს... სახ ლ ში ერ თად მოვ სე-
ირ ნობ დით სა უ ბარ - სა უბ რით. მთე ლი 
უბა ნი და დი ო და კი ნო ში. ბავ შ ვე ბი 
კვი რა ში 2-ჯერ თუ არა, ერ თხელ მა ინც 
მივ ყავ დით დე დას ან ბი ძას, ან ყვე ლა 
ერ თად მივ დი ო დით. ფო ი ე ში ნა ყინს 
ყო ველ თ ვის ვჭამ დით. ერ თ გ ვა რი რი-
ტუ ა ლი იყო. ეს ყვე ლა ფე რი დღემ დე 
ზე ი მი ვით მახ სოვს.
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გა და ცე მის ავ ტო რი და წამ ყ ვა ნი 
ზამ ზა, რო მე ლიც პრო ფე სი ით რე ჟი სო-
რი ა, ფილ მებს არ იღებს, ის აკე თებს 
გა და ცე მას კი ნოს შე სა ხებ. „კიმონო“ 
კი ნოს ის ტო რი ის უც ნობ ფაქ ტებ თან ერ-
თად, თა ნა მედ რო ვე კი ნო ინ დუს ტ რი ის 
უახ ლეს ტენ დენ ცი ებს აც ნობს მა ყუ რე-
ბელს. გა და ცე მის ავ ტო რი თვლის, რომ 
აკე თებს იმას, რაც ყვე ლა ზე მე ტად 
უყ ვარს და რომ კი ნო ზე სა მე გობ რო 
წრე ებ ში სა უ ბარ მა ახალ ეკ რან ზე 
გა და ი ნაც ვ ლა. „კიმონო“ 2013 წლი-
დან დღემ დე ორ სხვა დას ხ ვა არ ხ ზე 
გა დი ო და. მი სი შე მოქ მე დე ბი თი ჯგუ ფი: 
ავ ტო რი, სცე ნა რის ტე ბი, პრო დუ სე რი, 
ოპე რა ტო რე ბი, მე მონ ტა ჟე ბი... სა მოც-
და მე ა თე გა და ცე მას ამ ზა დე ბენ. კი ნე-
მა ტოგ რა ფის ამო უ წუ რა ვი არ სე ნა ლი 
„კიმონოს“ ყო ვე ლი ახა ლი გა და ცე მის  
ინ ს პი რა ცი ა ა.

F.P. რო გორ მოხ ვ დი კი ნო ში?
თე ატ რა ლურ ში სწავ ლა ხომ ყო-

ველ თ ვის რა ღაც პი რო ბი თი, ცო ტა 
სი უ რე ა ლის ტუ რი ფე ნო მე ნიც კი იყო, 
მაგ დროს პრინ ციპ ში კი ნოს თან და 
პრო ფე სი ას თან უშუ ა ლოდ შე ხე ბა არც 
გვქო ნი ა, ერ თი -ო რი ლექ ცია კი იყო, 

რო მელ ზეც რე გუ ლა რუ ლად დავ დი ო-
დით და მარ თ ლა რა ღაც მნიშ ვ ნე ლო-
ვანს ვი გებ დით – პრო ფე სი ის და უფ რო 
პო ე ზი ის შე სა ხებ. 

მე რე ვე ძებ დით ფილ მებს, მუ სი კას, 
ლი ტე რა ტუ რას თბი ლის ში, ქუ ჩებ ში 
და ამა სო ბა ში ის დროც მო ვი და, რომ 
ინ ტერ ნე ტი გახ და ფარ თოდ ხელ მი-
საწ ვ დო მი და ჩა ვუ ჯე ქით ტო რენ ტე ბის 
ქაჩ ვას. ეს ტო რენტ-სა ი ტე ბი იყო პრინ-
ციპ ში გა ნათ ლე ბის მთა ვა რი წყა რო, 
თუ შე იძ ლე ბა ასე ით ქ ვას. ვთქვათ, 
კონ კ რე ტუ ლი რე ჟი სო რის მთლი ა ნი 
ფილ მოგ რა ფი ის და ქაჩ ვა და ყვე ლაფ-
რის ყუ რე ბა, მას თან და კავ ში რე ბუ ლი 
ლი ტე რა ტუ რის მო ძი ე ბა.

F.P. რო მე ლი რე ჟი სო რე ბის გან მი ი-
ღე სხვა დას ხ ვა დროს  ინ ს პი რა ცი ა, 
ზო გა დად კი ნო ვი სი სა შუ ა ლე ბით 
„აღმოაჩინე“?

სხვა დას ხ ვა ეტაპ ზე სხვა დას ხ ვა 
ავ ტო რი და ფილ მი იყო, ვთქვათ, 
კე როლ რი დის „მესამე კა ცი“, ნუ ა რე-
ბი, „ვერტიგო“ და სა ერ თოდ ჰიჩ კო კი, 
პა უ ელ - პ რეს ბურ გე რი თა ვი სი წი თე-
ლი ფეხ საც მე ლე ბით, ჟან რე ნუ ა რის 
,,ბუდუ, დახ რ ჩო ბას გა დარ ჩე ნი ლი’’, 

აკი კა უ რის მა კი, ოძუ და იაპო ნე ლე ბი, 
დრე ი ე რი, ეიზენ შ ტე ი ნი, ფორ დი, პა ზო-
ლი ნი, კენ ლო უ ჩი, ბრი ტა ნე ლი გაბ რა-
ზე ბუ ლის თა ო ბა, რა ვი ცი, სა ერ თოდ 
სხვა დას ხ ვა ტი პე ბი მახ სენ დე ბა უცებ და 
რა ღაც ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი შე იძ-
ლე ბა სა ერ თოდ არ გა მახ სენ დეს. ვინ 
იქო ნია მთა ვა რი გავ ლე ნა, არ ვი ცი, ის 
კი მახ სოვს, რომ ბავ შ ვო ბა ში კი ნო თე-
ატ რის მე ში ნო და, პირ ვე ლად ძა ლი ან 
პა ტა რა რა ტომ ღაც სა ში ნე ლე ბა თა 
ფილ მ ზე აღ მოვ ჩ ნ დი კი ნო ში; ასე თი 
სცე ნა იყო: ქა ლი შე დის სახ ლ ში, რა-
ღაც ბნე ლი, ყა ვის ფერ - მ წ ვა ნე ფე რე ბი 
მახ სოვს, კა რა დას ხსნის და ამ კა რა დი-
დან გვა მი ვარ დე ბა; მაგ რად შე მე შინ-
და და არას დ როს აღარ წა მიყ ვა ნოთ 
კი ნო ში- მეთ ქი, და მა ინც, მე ო რედ რომ 
წა ვე დი, კი დევ უფ რო სა ში ნე ლე ბა 
ვნა ხე: პა ტი მა რი ქა ლი მო ე ლა პა რა კე-
ბა ცი ხის და რაჯს, ამ ქალს ცოცხ ლად 
მარ ხა ვენ და მე რე ეს და რა ჯი უნ და 
მი ვი დეს, ამოთხა როს. სცე ნა არის 
კუ ბო ში, სიბ ნე ლე ა, ეს ქა ლი სუნ თ ქავს 
და ცდი ლობს ასან თი აან თოს, რომ და-
ხე დოს, ვის გვამ ზე წევს, სა ნამ და რაჯს 
ელო დე ბა; და, რო გორც იქ ნა, რომ 
აან თებს ასანთს თუ ფა ნარს – ამ და რა-

“კიმონო” - გა და ცე მა კი ნო ზე 
და არა მხო ლოდ...  
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ჯის გვამ ზე წევს, რჩე ბა მოკ ლედ ეგ რე 
ცოცხ ლად და მარ ხუ ლი და ძა ლი ან 
„ჟუტკი“ იყო, ჰიჩ კო კის სე რი ე ბი დან იყო 
რა ღაც, მაგ რამ არც მახ სოვს ზუს ტად, 
ეს კი ნო თე ატ რ ში იყო, თუ სად ვნა ხე. 

სტუ დენ ტო ბის დროს კი ნო ფეს ტი ვალ-
ზე არც ერთ ფილმს არ „ვმაზავდი“ მგო-
ნი, კი ნო ში ვცხოვ რობ დი მთე ლი კვი რა.

F.P. რა ტომ აირ ჩიე „კიმონოს“ კა ლე ი-
დოს კო პუ რი ფორ მა – არა ერ თი კონ-
კ რე ტუ ლი ხა ზი, მი მარ თუ ლე ბა, არა-
მედ რუბ რი კებ ში გაშ ლი ლი ფილ მე ბი 
და კი ნო პერ სო ნა ლი ე ბი: ინ ს პი რა ცი ა, 
კი ნო ID, თე მა, ტოპ 5...

„კიმონოს“ ფორ მატს რაც ეხე ბა, სხვა-
დას ხ ვა რუბ რი კის იდეა ის იყო, რომ 
სხარ ტი და გა სარ თო ბი ფორ მით მიგ-
ვე წო დე ბი ნა მა ყუ რე ბე ლის თ ვის კი ნოს 
შე სა ხებ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ინ ფორ მა ცი ა; 
გაგ ვე ზი ა რე ბი ნა, რა საც მნიშ ვ ნე ლოვ-
ნად ვთვლი დით; არ ყო ფი ლი ყო სტან-

დარ ტუ ლად და შაბ ლო ნუ რად გა და-
ღე ბუ ლი და და მონ ტა ჟე ბუ ლი, სა ჭი რო 
დო ნე ზე დატ ვ რ თუ ლი ყო ფი ლი ყო გრა-
ფი კით; ვფიქ რობ, ეს ფორ მა ყვე ლა ზე 
შე სატყ ვი სი სწო რედ იმ სეგ მენ ტის თ ვის 
აღ მოჩ ნ და, ვინც ჩვე ნი პო ტენ ცი უ რი 
მა ყუ რე ბე ლი ა: ახალ გაზ რ დე ბი, თი ნე ი-
ჯე რე ბი, სტუ დენ ტე ბი... 

F.P. რო გორ იბა დე ბა კონ კ რე ტუ ლი გა-
და ცე მის კონ კ რე ტუ ლი თე მა, იდეა ?

 გარ და იმი სა, რომ კი ნო სხვა დას ხ ვა 
ხე ლოვ ნე ბის, არ ტის ტუ ლი აქ ტი ვო ბის 
ყვე ლა შე საძ ლო ფორ მის სინ თე ზი ა, 
ამას თა ნა ვე კი ნო ად გი ლი ა, სა დაც 
თა ნა მედ რო ვე სამ ყა როს ყვე ლა წი ნა-
აღ მ დე გო ბა იყ რის თავს და იმ თე მებს 
და პრობ ლე მებს ეხე ბა, რაც ადა მი-
ანს ზო გა დად აღელ ვებს. გა და ცე მის 
თე მე ბიც, ბუ ნებ რი ვი ა, აქე დან მო დის 
– იქ ნე ბა ეს ქარ თუ ლი კი ნოს ტენ დენ ცი-
ე ბი თუ პრობ ლე მე ბი, მსოფ ლიო კი ნოს 

სი ახ ლე ე ბი თუ ფილ მე ბი ის ტო რი ი-
დან, რომ ლე ბიც სხვა დას ხ ვა მი ზე ზე-
ბით დღეს აქ ტუ ა ლუ რი ა. მხატ ვ რო ბა, 
ლი ტე რა ტუ რა, მუ სი კა, არ ქი ტექ ტუ რა, 
თა ნა მედ რო ვე ხე ლოვ ნე ბა, ქო რე-
ოგ რა ფი ა, ვი დე ო თა მა შე ბი, თუნ დაც 
ექ ს ტ რე მა ლუ რი სპორ ტი... ყვე ლა ფე რი, 
რო გორც წე სი, კი ნოს თან მი მარ თე-
ბა ში გა ნი ხი ლე ბა. ასე ვე სა კითხე ბი, 
რაც დღეს ჩვენ თან პრობ ლე მუ რია და 
ასე თი უამ რა ვი ა...

F.P. რო მელს გა მო ყოფ დი ბო ლო პე-
რი ო დის გა და ცე მე ბი დან?

მა გა ლი თად, სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვიზ მ-
ზე გვქონ და ახ ლა ხან გა და ცე მა, დღეს 
სა ქარ თ ვე ლო ში სა მო ქა ლა ქო აქ ტი-
ვიზ მის როლ სა და მნიშ ვ ნე ლო ბა ზე, 
მსოფ ლი ო ში დღეს მო მუ შა ვე არ ტის-
ტებ ზე, ვინც სო ცი ა ლურ, ეკო ლო გი ურ, 
ეკო ნო მი კურ, პო ლი ტი კურ სის ტე მებს 
აკ რი ტი კებს; რო გო რია მა თი გა მო-
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ხატ ვის ფორ მე ბი... ამ გა და ცე მამ დე 
„კიმონო“ და ეთ მო გახ ში რე ბუ ლი ძა-
ლა დო ბის სო ცი ა ლურ და კულ ტუ რულ 
ფაქ ტო რებს და მი ზე ზებს, თა ო ბებს 
შო რის კონ ფ ლიქტს, საბ ჭო თა კავ ში-
რის პე რი ოდ ში და დღეს სექ სუ ა ლო ბის 
თე მის გან ხილ ვას, ხში რად ვუბ რუნ-
დე ბით სხვა დას ხ ვა სო ცი ა ლურ თე მას 
დო კუ მენ ტუ რი თუ მხატ ვ რუ ლი კი ნოს 
მეშ ვე ო ბით...

F.P. რამ დე ნად თა ნა ბარ ზო მი ე რად 
აშუ ქებ ე.წ. არ ტ ჰა უს სა და მე ინ ს ტ რი-
მულ კი ნოს? შენს გა და ცე მას მხო-
ლოდ სი ნე ფი ლე ბის და კი ნოპ რო ფე-
სი ო ნა ლე ბის გარ კ ვე უ ლი ჯგუ ფი არ 
უყუ რებს...

ტელ ვი ზი ის თ ვის აუცი ლე ბე ლია მე ინ-
ს ტ რი მუ ლი თე მე ბი. ამი ტომ გა და ცე მა-
შიც რა ღაც ნა რად ბა ლან ს დე ბა, რა ღაც 
შუ ა ლე დია ყო ველ თ ვის სა ჭი რო, და ამ 
მე ინ ს ტ რი მულ კი ნო შიც ძა ლი ან ბევ რი 

სა ინ ტე რე სო რა მე ა, რი სი აქ ცენ ტი-
რე ბაც ხდე ბა გა და ცე მა ში. ამ მხრივ, 
აქ ტუ ა ლუ რია სე რი ა ლე ბის რუბ რი კა... 
დღეს ხომ ეგ რე ა, ად რე თუ აი, ‘’იოსები 
და მი სი ძმე ბი’’ არ გქონ და წა კითხუ-
ლი, მა გა რი „ბანძი“ იყა ვი, თუ რა ღაც... 
ახ ლა დე ტექ ტივ ზე თუ არ მსჯე ლობ, 
ჩა მორ ჩე ნი ლი ხარ დროს და სივ რ ცეს, 
ჰო და, ყვე ლა ჩარ თუ ლია ამ სე რი ა ლე-
ბის გან ხილ ვა ში, რაც ძა ლი ან მომ-
წონს, თან ,,კიმონოში“ რეს პო დენ ტე ბი 
ხში რად არი ან ადა მი ა ნე ბი, ვინც სხვა 
გა და ცე მებ ში არ ჩა ნან, ასე ვთქვათ, არ 
არი ან ცნო ბი ლი სა ხე ე ბი, და ეს ადა მი-
ა ნე ბი გა ცი ლე ბით და ლა გე ბუ ლად და 
სა ინ ტე რე სოდ სა უბ რო ბენ სხვა დას ხ ვა 
თე მა ზე. რამ გა მახ სე ნა ეს იოსე ბი? მაგ-
რამ, სე რი ა ლად რომ გა და ი ღოს HBO-მ 
მა გა რი იქ ნე ბა. მა ინც არა ვის გვაქვს 
თა ვი დან ბო ლომ დე წა კითხუ ლი და 
სე რი ალს ვნა ხავ დით... 

F.P. არას ტან დარ ტულ თე მებ თან და 
რუბ რი კებ თან ერ თად, მნიშ ვნე ლო-
ვა ნია გა და ცე მის ვი ზუ ა ლუ რი მხა რე, 
ორი გი ნა ლუ რი ფორ მა, რო მელ საც 
ირ ჩევ: არას ტუ დი უ რი გა და ღე ბა და 
მუდ მი ვად ცვა ლე ბა დი ლო კა ცი ე ბი. 
რა პრინ ცი პით არ ჩევ გა და ცე მის თ ვის 
კონ კ რე ტულ ად გილს?

კარ გი „ლოქეიშენ მე ნე ჯე რი“ მარ-
თ ლაც მარ კ შე ი დე რი ვით სა ჭი რო ა. 
მგო ნი, თბი ლის ში და შე მო გა რენ ში არ 
დარ ჩა ად გი ლი, სა დაც არ გა დაგ ვი ღი ა; 
დრო რომ იყოს, მთელ სა ქარ თ ვე ლოს 
მო ვივ ლი დით, კარგ ლო კა ცი ებ საც 
დავ დებ დით, მაგ რამ ტე ლე ვი ზი ის თ ვის 
ყვე ლა ფე რი ძა ლი ან სწრა ფად უნ და 
გა კეთ დეს. ლო კა ცი ებს პრო დუ სერ თან 
და ოპე რა ტორ თან ერ თად ვე ძებ და 
თე მის მი ხედ ვით ვარ ჩევთ ხოლ მე. ხან 
რა ღაც გაპ რან ჭულ სას ტუმ რო ში ვართ, 
ხან ელი ა ვას ბაზ რო ბა ზე, ხან თბილ სის 
ზღვა ზე, ელექ ტ რო დე პოს ვა გო ნებ ში... 
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F.P. კი ნო ფეს ტი ვა ლე ბი, რო გორც ერ თ -
-ერ თი აქ ტუ ა ლუ რი და პო პუ ლა რუ ლი 
კი ნო მოვ ლე ნა... დღეს ქარ თულ ტე-
ლე სივ რ ცე ში, შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ 
შე ნი გა და ცე მა ერ თა დერ თი ა, სა დაც 
კი ნო ფეს ტი ვა ლე ბი არა ზე და პი რუ-
ლად – სი უ ჟე ტის, რე პორ ტა ჟის დო ნე-
ზე (სადაც მხო ლოდ ვარ ს კ ვ ლა ვუ რი 
სა ხე ლი და გვა რე ბი ჟღერს), არა მედ 
ტენ დენ ცი ე ბის, ფილ მე ბის ანა ლი ზის, 
ზო გა დი ფო ნის გათ ვა ლის წი ნე ბით 
შუქ დე ბა...

„კიმონო“ არის გა და ცე მა, რო მე-
ლიც მგო ნი, ყვე ლა ზე სა ფუძ ვ ლი ა ნად 
აშუ ქებს კი ნო ფეს ტი ვა ლებს. ბო ლოს 
ეს იყო შვე ი ცა რი ა ში, ნი ო ნის ფეს ტი ვა-
ლი, სა დაც ქარ თუ ლი დო კუ მენ ტუ რი 
კი ნო იყო ფო კუს ში; მა ნამ დე ტა ლი-
ნის ფეს ტი ვა ლი, რომ ლის ფო კუს ში 
სა ქარ თ ვე ლო წელს იქ ნე ბა; ბერ ლი-
ნა ლე – ბო ლო სა მი წლის გან მავ ლო-
ბა ში; ვგეგ მავთ სო ნა რის მუ სი კა ლუ რი 
ფეს ტი ვა ლის გა შუ ქე ბას, ასე ვე პრა ღის 
კვად რი ე ნა ლეს – სცე ნოგ რა ფი ა ში 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ივენ თი ა... აქ, რა თქმა 
უნ და, ძა ლი ან მნიშვნე ლო ვა ნია სპონ-
სო რე ბის მო ძი ე ბა... რო ცა ქარ თუ ლი 
კი ნოს თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მოვ ლე-
ნაა ფეს ტი ვალ ზე, მგო ნი, ამის საფუძ-
ვლი ა ნი გა შუ ქე ბა მხო ლოს „კიმონოს“ 
ინ ტე რე სებ ში არ უნ და იყოს... მაგ რამ, 
ფი ნან სე ბი ტე ლე ვი ზი ებ ში, რო გორც 
კი ნო ში, მთა ვა რი პრობ ლე მა ა. რად გან 
ახ ლა ამ თე მა ზე ვსა უბ რობთ, თო რემ 
მთე ლი ქვეყ ნის პრობ ლე მაც რომ ეგაა 
– ცხა დი ა...

F.P. რო გორ შე ა ფა სებ ბო ლო პე რი-
ო დის ქარ თულ კი ნოპ რო ცე სებს, 
რამ დე ნად ხში რად ხვდე ბი ან ქარ თ-
ვე ლი კი ნო რე ჟი სო რე ბი „კიმონოს“ 
ობი ექ ტივ ში?

თვი თონ ის ფაქ ტი, რომ წე ლი წად ში 
ორი მხატ ვ რუ ლი სრულ მეტ რა ჟი ა ნი 
ფილ მი ფი ნან ს დე ბა, ძა ლი ან ცო ტაა 
იმ პო ტენ ცი ა ლის ფონ ზე, რაც ბო ლო 
წლებ ში მხატ ვ რულ კი ნო ში ჩანს. ეს 
ყვე ლამ იცის, რომ ასე ა, ყვე ლა ამა ზე 
სა უბ რობს... წე ლი წად ში, ვთქვათ, 10 
ფილ მი რომ ფი ნან ს დე ბო დეს, იქი დან 

ხუ თი -ექ ვ სი მა ინც გა ა მარ თ ლებ და. და-
ფი ნან სე ბის გარ და, ჩე მი აზ რით, უმ თავ-
რე სი მა ინც სცე ნა რის პრობ ლე მა ა. ტექ-
ნი კუ რად, „გრამატიკულად“ ის წავ ლეს 
გა და ღე ბა, მაგ რამ ფილ მის სცე ნა რე ბი 
მა ინც პრობ ლე მა რჩე ბა. სულ ვამ ბობთ, 
რომ სა ქარ თ ვე ლო ისე თი სივ რ ცე ა, 
ახ ლა ის ტო რი ის ამ მო ნაკ ვეთ ში, სა დაც 
ათა სი თე მა ა, სა დაც ძა ლი ან მნიშ ვენ-
ლო ვა ნი რა ღა ცე ბის კე თე ბა შე იძ ლე ბა 
ამ მა სა ლა ზე დაყ რ დ ნო ბით, მაგ რამ 
ეს თე მე ბი არც ისე ხში რად ხდე ბა 
მხატ ვ რუ ლი კი ნოს დაკ ვირ ვე ბის, გა ა ნა-
ლი ზე ბის სა გა ნი. დო კუ მენ ტუ რი უფ რო 
სა ინ ტე რე სო ფილ მე ბი კეთ დე ბა, მა ინც 
ასე მგო ნი ა. 

“კიმონოს“ საწყის ეტაპ ზე, იმ პე რი ოდ-
ში რა ფილ მე ბიც კეთ დე ბო და, ყვე ლა 
რე ჟი სორ ზე იყო თით ქ მის გა და ცე მა, 
რუბ რი კა ში „კინო ID“ თა ვად ავ ტო რე-
ბი სა უბ რობ დ ნენ თა ვი ანთ ფილ მებ ზე. 
ახ ლაც, რაც ახა ლი გა მო დის, ყვე ლა-
ფერს ვა შუ ქებთ.

F.P. ქარ თულ ტე ლე სივ რ ცე ში „კიმონო“ 
ფაქ ტობ რი ვად უკონ კუ რენ ტო გა-
და ცე მა ა. არ არ სე ბობს გა და ცე მა, 
რო მე ლიც იდე უ რი თუ მხატ ვ რუ ლი 
თვალ საზ რი სით შენ თან თან ხ ვედ-
რა შია და შე ნი კონ კუ რენ ტი ა. იმის 
თქმა მინ და, რომ ერ თი მხრივ კარ გია 
ალ ბათ „უკონკურენტობა“, მაგ რამ 
მე ო რე მხრივ ის, რომ ქარ თულ ტე-
ლე სივ რ ცე ში კი ნო ზე გა და ცე მე ბის 
დე ფი ცი ტია , და მე თან ხ მე ბი , ცალ კე 
პრობ ლე მა ა...

 ქარ თუ ლი ტე ლე ვი ზი ა, პრინ ციპ ში, 
ძი რი თა დად არის თრე ში – ფორ მის, 
ში ნა არ სის, კომ პე ტენ ცი ის, გე მოვ ნე ბის 
მხრივ... თუ უყუ რებ იმის გა მო, რომ 
დას ცი ნო ან თუ ეგე თი ტი პი ხარ, რომ 
გსი ა მოვ ნებს სა კუ თარ ნერ ვებ ზე თა-
მა ში – მაგ შემ თხ ვე ვა ში უნ და უყუ რო. 
ჰო და, ტე ლე გა და ცე მა აუცი ლებ ლად 
ნა გავს ხომ არ უნ და ნიშ ნავ დეს? უნ და 
არ სე ბობ დეს სხვა ტი პის გა და ცე მე ბი, 
იმი ტომ, რომ ასეთ გა და ცე მე ბე საც 
ჰყავს თა ვი სი მა ყუ რე ბე ლი, რა ო დე ნობ-
რი ვად არ იქ ნე ბა იგი ვე, მაგ რამ ეს არ 
უნ და იყოს გა დამ წყ ვე ტი, მგო ნი... 

F.P. ცდი ლობ , გა და ცე მით გარ კ ვე უ ლი 
მი მარ თუ ლე ბა მის ცე მა ყუ რე ბელს 
კი ნო სივ რ ცე ში...

კი ნო ში, რო გორც თა ვი დან ვე ვთქვი, 
თა ნა მედ რო ვე სამ ყა როს ყვე ლა წი ნა-
აღ მ დე გო ბა იყ რის თავს და შე იძ ლე ბა 
ით ქ ვას, რომ რე ა ლო ბის გა ა ნა ლი ზე-
ბის, რე ა ლო ბა ში ორი ენ ტი რე ბის გზაა 
და ამ დე ნად სწავ ლე ბა- გა ნათ ლე ბის 
ნა წი ლი... ინ ტერ ნეტ ში არის სა ერ-
თოდ ყვე ლა ფე რი, რაც გინ და, მაგ რამ 
ამ დე ნი დრო არა ა, ყვე ლა ფე რი რომ 
ეძე ბო და აქ, ვფიქ რობ, მნიშ ვ ნე ლო ვა-
ნია „კიმონოს“ რო ლი – მი მარ თუ ლე ბას 
აძ ლევს ალ ბათ უფ რო ახალ გაზ რ დებს, 
კონ კ რე ტუ ლი რე ჟი სო რის, ფილ მე ბის, 
თე მე ბის, სხვა დას ხ ვა სა კითხის შე სა ხებ 
აქ ცენ ტებს სვამს. აქ ნა ხავ რა ღა ცას, 
ძა ლი ან მოკ ლე დრო ში მი ი ღებ ინ ფოს 
და მე რე შე გიძ ლია მო ძებ ნო, უფ რო 
ღრ მად გა ეც ნო, თუ და ინ ტე რეს დე ბი.

F.P. რო გო რი შე იძ ლე ბა იყოს მო-
მავ ლის კი ნო, მა შინ რო ცა კი ნოს 
თე ო რე ტი კო სე ბი ლა პა რა კო ბენ იმა-
ზე, რომ კი ნომ გა მომ სახ ვე ლო ბი თი 
ხერ ხე ბი ამო წუ რა და დღე ვან დელ 
ეპო ქა ში ნო ვა ცია წარ მო უდ გე ნე ლიც 
კი ა, თით ქ მის ყვე ლა გა მომ სახ ვე ლო-
ბი თი ფორ მა მრა ვალ გ ზის ტი რა ჟი რე-
ბუ ლი ა, ახა ლი შე დევ რი კი ძვე ლის 
ალუ ზია და დი ა ლო გია კი ნო კლა სი-
კას თან...

რო გო რიც იყო ადა მი ა ნი, ყო ველ თ-
ვის იმის შე სატყ ვი სი იყო კი ნო, დღეს 
რაც „ჭირს“ კა ცობ რი ო ბას, ის „ჭირს“ 
კი ნო საც.

> >  ნ ე  ნ ო  ქ ა ვ  თ ა  რ ა  ძ ე
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ლე ვან ხა რა ტიშ ვილ ი 

F.P. ვი სა უბ როთ სა ხელ მ წი ფოს როლ ზე 
კულ ტუ რის პო ლი ტი კის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ში 

ლე ვან ხა რა ტიშ ვი ლი: კულ ტუ რის სა-
მი ნის ტ როს რო ლი პო ლი ტი კის შექ მ ნა-
ში არის ის, რომ მან უნ და ჩა მო ა ყა ლი-
ბოს ხედ ვა, გან საზღ ვ როს კულ ტუ რის 
სფე რო ში პრი ო რი ტე ტე ბი. კულ ტუ რის 
პო ლი ტი კა ზე მუ შა ო ბი სას თა ვი დან ვე 
გავ მიჯ ნეთ, თუ რა არის პო ლი ტი კა 
და რა არის სტრა ტე გი ა. პო ლი ტი კა 
არის ყვე ლა ფე რი ის, რა საც აწარ მო ებ, 
რო გორ აწარ მო ებ, რო გო რი მიდ გო მა 

გაქვს გარ კ ვე უ ლი დარ გი სა და ზო გა-
დად კულ ტუ რის მი მართ.

ის, რომ სა მი ნის ტ რომ გა დაწყ ვი ტა ამ 
დო კუ მენ ტის შე მუ შა ვე ბა, ესაა პო ლი ტი-
კა; ის, რომ მუ შა ო ბი სას გამ ჭ ვირ ვა ლე, 
ღია და ინ კ ლუ ზი უ რი პრო ცე სი უნ და ჩა-
მო ყა ლიბ დეს – ესეც პო ლი ტი კა ა. ამის-
თ ვის კულ ტუ რის სა მი ნის ტ რომ ხელ შეკ-
რუ ლე ბა და დო USAID-თან, რო მე ლიც 
მო ტი ვი რე ბუ ლია სა ქარ თ ვე ლო ში 
გა ნა ხორ ცი ე ლოს ინ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლუ რი 
და ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის შე საძ ლებ-
ლო ბე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის პრო ექ ტე ბი. 
USAID-მა 2014 წლის აგ ვის ტო დან 2015 
წლის ბო ლომ დე ჩვენ თან ჩა ა ტა რა 

კვლე ვე ბი და სა მი ნის ტ როს მუ შა ო ბა 
შე აფა სა, რის სა ფუძ ველ ზე მოგ ვ ცა რე-
კო მენ და ცი ე ბი. 2015 წლი დან უკ ვე მა თი 
რე კო მენ და ცი ე ბით და ვიწყეთ მუ შა ო ბა. 

ერ თ -ერ თი პირ ვე ლი და მნიშ ვ ნე ლო-
ვა ნი ნა ბი ჯი გახ ლ დათ სა მი ნის ტ რო ში 
კულ ტუ რის პო ლი ტი კის სამ მარ თ ვე-
ლოს ჩა მო ყა ლი ბე ბა. ჩვენ ვფიქ რობთ, 
რომ ისე თი პა ტა რა ქვეყ ნის თ ვის, 
რო გო რი ცაა სა ქარ თ ვე ლო, კულ ტუ-
რა და გა ნათ ლე ბა არის ის ძი რი თა დი 
საყ რ დე ნი, რა ზე დაც დგას ქვე ყა ნა. ეს 
ორი დარ გი ქვეყ ნის თ ვის უნ და იყოს 
პრი ო რი ტე ტუ ლი. 

ჩვენ თა ვი უნ და და ვი ნა ხოთ ევ რო პულ 

სა ზო გა დო ე ბა ში უნ და 
შე იც ვა ლოს კულ ტუ რი სად მი 
და მო კი დე ბუ ლე ბა

კულ ტუ რის პო ლი ტი კა – დო კუ მენ ტი, 

რომ ლის შექ მ ნის აუცი ლებ ლო ბა, 

უკ ვე დი დი ხა ნი ა, არ სე ბობს ქარ თულ 

სივ რ ცე ში, თუმ ცა აქამ დე რე ა ლუ რი 

ნა ბი ჯე ბის გა დად გ მა თით ქ მის არ 

ხდე ბო და. დღეს კულ ტუ რის სა მი ნის

ტ რო ში აქ ტი უ რი მუ შა ო ბა მი დის ამ 

დო კუ მენ ტის შექ მ ნა ზე. ამ სა კითხებ

თან და კავ ში რე ბით ვე სა უბ რეთ კულ

ტუ რის მი ნის ტ რის მო ად გი ლეს ლე ვან 

ხა რა ტიშ ვილს და სა ქარ თ ვე ლოს 

კულ ტუ რი სა და ძეგ ლ თა დაც ვის სა მი

ნის ტ რო ში კი ნო მი მარ თუ ლე ბის კუ რა

ტორს, კი ნომ ცოდ ნეს, ხე ლოვ ნე ბათ მ

ცოდ ნე ო ბის დოქ ტორს, თე ატ რი სა და 

კი ნოს უნი ვერ სი ტე ტის ასო ცი რე ბულ 

პრო ფე სორს ნა ნა დო ლი ძეს 
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სივ რ ცე ში, სა ზო გა დო ე ბა მაქ სი მა ლუ რად 
უნ და ჩავ რ თოთ კულ ტუ რის პო ლი ტი-
კის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ში. ამის თ ვის შე იქ მ ნა 
„კულტურის პო ლი ტი კის გზამ კ ვ ლე ვიც“, 
სა დაც მთლი ა ნი პრო ცე სი და ი ყო, გა ი წე-
რა ეტა პე ბად. პირ ვე ლი ეტა პი იყო რე გი-
ო ნებ თან შეხ ვედ რა; შემ დ გომ ვხვდე ბით 
სხვა დას ხ ვა დარ გის სპე ცი ა ლის ტებს; 
მე სა მე ეტაპ ზე კი მოხ დე ბა დაგ რო ვი ლი 
ინ ფორ მა ცი ის და მუ შა ვე ბა და დო კუ მენ-
ტად ჩა მო ყა ლი ბე ბა, რო მე ლიც ხე ლახ-
ლა და უბ რუნ დე ბა სა ზო გა დო ე ბას გან-
სა ხილ ვე ლად. კულ ტუ რის სტრა ტე გი ა ზე 
მუ შა ო ბის პრო ცეს ში შე მუ შავ დე ბა ორი 
დო კუ მენ ტი – კულ ტუ რის გრძელ ვა დი ა ნი 
სტრა ტე გია 2025 წლამ დე; და კულ ტუ რის 
სტრა ტე გი ის გან ხორ ცი ე ლე ბის სა მოქ მე-
დო გეგ მა 2016-2017წწ. 

 F.P. ამ ბო ლო პე რი ოდ ში თქვენ შეხ-
ვედ რე ბი გქონ დათ რე გი ო ნებ ში... 

რე გი ო ნულ და ად გი ლობ რი ვი ხე ლი-
სუფ ლე ბის ორ გა ნო ებს გა დამ წყ ვე ტი 
და სა პა სუ ხის მ გებ ლო რო ლი ეკის რე-
ბათ კულ ტუ რის სხვა დას ხ ვა დარ გის 
გან ვი თა რე ბა ში. აქე დან გა მომ დი ნა რე, 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ „კულტურის 
სტრა ტე გი ა“ და „კულტურის სტრა ტე გი-
ის სა მოქ მე დო გეგ მა“ მო ი ცავ დეს სა-
კითხებს რო გორც ად გი ლობ რივ, ასე ვე 
რე გი ო ნულ და ცენ ტ რა ლურ დო ნე ზე. 
შე სა ბა მი სად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ 
სტრა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბის პრო ცეს ში 
თა ვი დან ვე აქ ტი უ რად მო ნა წი ლე ობ დ-
ნენ რე გი ო ნე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი. 
ამი ტომ გა ვემ გ ზავ რეთ იქ. თბი ლი სი 
„თავკომბალაა“, სა დაც თავს იყ რის 
მთე ლი კულ ტუ რუ ლი ცხოვ რე ბა, მა შინ 
რო ცა რე გი ო ნებ ში იგი მკვდა რი ა. სწო-
რედ ამი ტომ, რე გი ო ნუ ლი კულ ტუ რის 
გან ვი თა რე ბა ჩვენ თ ვის პრი ო რი ტე ტი ა.

F.P. რა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი პრობ ლე მე ბი 
გა მო იკ ვე თა რე გი ო ნებ ში შეხ ვედ რე-
ბის დროს?

ძი რი თა დად, მა ტე რი ა ლუ რი პრობ-
ლე მე ბი წა მო ვი და წი ნა პლან ზე. სწო-
რედ ამი ტომ ვე ცა დეთ, გან გ ვე საზღ ვ რა 
ის ძი რე უ ლი სა კითხე ბი, რაც ხელს 
უშ ლი და რე გი ო ნუ ლი კულ ტუ რის გან-

ვი თა რე ბას. მა გა ლი თად, პრობ ლე მა 
იყო მუ ზე უ მის თა ნამ შ რო მელ თა მცი რე 
ხელ ფა სე ბი. იგი უშუ ა ლოდ უკავ შირ დე-
ბო და მუ ზე უ მის მცი რე ბი უ ჯეტს, ხო ლო 
უფ რო ფარ თოდ – რე გი ო ნის ხელ მ-
ძღ ვა ნე ლო ბას და მის არა სა თა ნა დო 
და მო კი დე ბუ ლე ბას კულ ტუ რი სად მი: 
მუ ზე უ მე ბი, კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო-
ბა მათ თ ვის არ არის პრი ო რი ტე ტუ ლი. 
პრობ ლე მა მი დის იქამ დე, რომ სა ერ-
თო ბი უ ჯეტ ში არ ხდე ბა ამ მი მარ თუ ლე-
ბის თ ვის სა თა ნა დო თან ხის ჩა დე ბა. 

ზო გა დად, ძა ლი ან ბევ რი პრობ ლე მის 
გა მოკ ვ ლე ვი სას თით ქ მის ყო ველ თ ვის 
მივ დი ვართ ძი რე ულ პრობ ლე მამ დე 
– კულ ტუ რის რო ლის გა უც ნო ბი ე რე ბა, 
მი სი და უ ფა სებ ლო ბა და ბო ლო ად-
გილ ზე და ყე ნე ბა.

F.P. რე გი ო ნებ ში შეხ ვედ რი სას რა 
პრობ ლე მე ბი გა მო იკ ვე თა კი ნოს მი-
მარ თუ ლე ბით?

პირ ველ რიგ ში, პრობ ლე მაა კულ-
ტუ რის სახ ლე ბის მძი მე მდგო მა რე ო ბა 
რე გი ო ნებ ში, კი ნო თე ატ რე ბის მა გივ რო-
ბას ხომ წლე ბის მან ძილ ზე სწო რედ ეს 
სახ ლე ბი სწევ დ ნენ. მა თი რე ა ბი ლი ტა-
ცი ის შემ დ გომ უკ ვე შე საძ ლე ბე ლი გახ-
დე ბა არა მხო ლოდ ფილ მე ბის, არა მედ 
ნე ბის მი ე რი ღო ნის ძი ე ბის ორ გა ნი ზე ბა. 
ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რუ ლი პრობ ლე მე ბი ყვე-
ლა ზე მძი მედ დგას რე გი ო ნებ ში. 

ახ ლა სა მი ნის ტ რო ში ერ თ -ერ თი მნიშ ვ-
ნე ლო ვა ნი პრო ექ ტი იწყე ბა. აღ მოჩ ნ და, 
რომ კულ ტუ რის სფე რო ში მოღ ვა წე ადა-
მი ა ნე ბის უმე ტე სო ბამ არ იცის ინ გ ლი სუ-
რი ენა. ამ ხარ ვე ზის აღ მო საფხ ვ რე ლად 
გა იხ ს ნე ბა უფა სო კურ სე ბი, სა დაც გა სა-
უბ რე ბის შე დე გად შე იქ მ ნე ბა ჯგუ ფე ბი 
და მსურ ვე ლე ბი უფა სოდ შე ის წავ ლი ან 
უცხო ენას. ეს პრო ექ ტი გან ხორ ცი ელ დე-
ბა „ბრიტანული სახ ლის“ მი ერ. პირ ველ 
ეტაპ ზე ჩვენ ვგეგ მავთ ამ კურ სე ბის 
გახ ს ნას კულ ტუ რის მე ნეჯ მენ ტ ში და კა ვე-
ბუ ლი ადა მი ა ნე ბის თ ვის. პრო ფე სი ე ბის 
მი ხედ ვით დი ფე რენ ცი რე ბა ძი რი თა დად 
მოხ და იმი ტომ, რომ ამ კურ სის გავ ლი-
სას დი დი ად გი ლი და ეთ მო ბა სპე ცი ა ლუ-
რი ტერ მი ნო ლო გი ის შე სა წავ ლას. 

  

F.P. და ვუბ რუნ დეთ კულ ტუ რის პო ლი-
ტი კას...

ამ ეტაპ ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია შე იქ მ ნას 
დო კუ მენ ტი, რო მელ საც და ამ ტ კი ცებს 
მთავ რო ბა. ამის შემ დეგ მი სი გან ხორ-
ცი ე ლე ბა სა ვალ დე ბუ ლო გახ დე ბა 
მთე ლი სა ხელ მ წი ფო მან ქა ნის თ ვის, 
ხე ლი სუფ ლე ბის თ ვის.  სტრა ტე გი უ ლი 
დო კუ მენ ტის შექ მ ნის პა რა ლე ლუ რად, 
აუცი ლე ბე ლია შე იქ მ ნას დო კუ მენ ტი, 
რო მელ შიც დე ტა ლუ რად იქ ნე ბა გა წე-
რი ლი მი სი გან ხორ ცი ე ლე ბის გზე ბი, 
იმის თ ვის, რომ მო ვიც ვათ სა ზო გა დო ე-
ბის მთე ლი სპექ ტ რი. 

პი რა დი შეხ ვედ რე ბის გარ და, ჩვენ 
წე რი ლო ბით მივ მარ თავთ პრო ფე სი ულ, 
დარ გობ რივ გა ერ თი ა ნე ბებს, რომ ლებ-
საც მა ი სის ბო ლომ დე აქვთ ვა და, რა თა 
წარ მოგ ვიდ გი ნონ თა ვი ან თი ხედ ვა და 
პო ზი ცია კულ ტუ რის პო ლი ტი კის სფე-
რო ში. ასე ვე, მნიშ ვ ნე ლოვ ნად მიგ ვაჩ ნია 
სა ზო გა დო ე ბა სა და სა ხელ მ წი ფო ინ ს ტი-
ტუ ცი ებს შო რის კავ ში რი. სწო რედ ამი ტომ 
სა მი ნის ტ რო ში შე იქ მ ნა სპე ცი ა ლუ რი 
უწყე ბათ შო რი სი სა მუ შაო ჯგუ ფი. ვი ნა ი დან 
კულ ტუ რის სა მი ნის ტ როს ამო ცა ნა ა, შექ მ-
ნას გრძელ ვა დი ა ნი ხედ ვი თი დო კუ მენ ტი, 
ამი ტომ მივ მარ თეთ სა ქარ თ ვე ლო ში 
დღეს არ სე ბულ ყვე ლა პარ ტი ა საც. გა ვუგ-
ზავ ნეთ კითხ ვა რი, რა თა მათ მოგ ვა წო-
დონ თა ვი ან თი ხედ ვა, პრი ო რი ტე ტე ბი, 
პო ზი ცი ე ბი, მო საზ რე ბე ბი. ეს დო კუ მენ ტი 
არ უნ და იყოს და მო კი დე ბუ ლი ხე ლი სუფ-
ლე ბის ცვლა ზე. ჩვენ თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა-
ნი ა, შე იქ მ ნას არა იდე ა ლუ რი დო კუ მენ ტი, 
არა მედ დო კუ მენ ტი, რომ ლის გან ხორ ცი-
ე ლე ბაც რე ა ლუ რი ა. 

იმის თ ვის, რომ პრო ცე სი გამ ჭ ვირ-
ვა ლე იყოს, გავ ხ სე ნით სპე ცი ა ლუ რი 
გვერ დი „ერთად შევ ქ მ ნათ კულ ტუ რის 
პო ლი ტი კა 2025“ რო გორც ინ ტერ ნეტ 
სივ რ ცე ში, ასე სო ცი ა ლურ ქსელ ში. აქ 
და ინ ტე რე სე ბულ ადა მი ა ნებს სა შუ ა ლე-
ბა ექ ნე ბათ სრუ ლად გა ეც ნონ იმ ძი რი-
თად დო კუ მენ ტებს, რომ ლე ბიც სა მუ შაო 
პრო ცეს ში შე იქ მ ნა; აქ ტი უ რად ჩა ერ თონ 
მას ში და გა მოთ ქ ვან სა კუ თა რი აზ რი, 
რო მე ლიც აუცი ლებ ლად გა ფორ მ დე-
ბა ოქ მის სა ხით და სა ერ თო ანა ლი ზის 
პრო ცეს ში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იქ ნე ბა.ფ
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ნა ნა დო ლი ძე

სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის უკ ვე ცნო ბი ლია 
ფაქ ტი, რომ სა ქარ თ ვე ლოს კულ ტუ რი-
სა და ძეგ ლ თა დაც ვის სა მი ნის ტ რო ში 
აქ ტი უ რად მიმ დი ნა რე ობს მუ შა ო ბა 
ჩვე ნი ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბი სათ ვის 
უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნეს, კულ ტუ რის პო ლი-
ტი კის დო კუ მენ ტის შექ მ ნა ზე. რა თქმა 
უნ და, სხვა დას ხ ვა სფე რო ში მოღ ვა წე 
შე მოქ მე დებს გარ კ ვე უ ლი სკეპ ტი ციზ-
მი აქვთ ამ გ ვა რი წა მოწყე ბის მი მართ, 
შე საძ ლოა სა მარ თ ლი ა ნიც, ვი ნა ი დან 
ეს არ არის პირ ვე ლი შემ თხ ვე ვა, რომ 
სა მი ნის ტ რო აღ ნიშ ნუ ლი დო კუ მენ ტის 
შე მუ შა ვე ბის ინი ცი ა ტი ვით გა მო დის. 
თუმ ცა, წი ნა შემ თხ ვე ვე ბის გან გან ს ხ ვა-
ვე ბით, ჩვენ უკ ვე გვაქვს შე საძ ლებ ლო ბა 
ამ სფე რო ში წარ მა ტე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის 
გა მოც დი ლე ბა გა ვი ზი ა როთ და არა 
რო მე ლი მე მა გა ლი თის მე ქა ნი კუ რი 
გად მო ტა ნით, არა მედ სა ზო გა დო ე ბის 
ცალ კე ულ დარ გ ში მოღ ვა წე პრო ფე სი-
ო ნა ლე ბის, პრაქ ტი კო სე ბი სა და თე ო-
რე ტი კო სე ბის ფარ თო მო ნა წი ლე ო ბით. 

გარ კ ვე უ ლი ოპ ტი მიზ მის სა ფუძ ველს 
იძ ლე ვა ის გა რე მო ე ბაც, რომ გრძელ-
ვა დი ან (2025 წლამ დე) სა მოქ მე დო 
გეგ მას თან ერ თად უნ და შე იქ მ ნას მოკ-
ლე ვა დი ა ნი 2–წლი ა ნი გეგ მა, სა დაც გა-
ი წე რე ბა დარ გის გან ვი თა რე ბი სათ ვის 
აუცი ლე ბე ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის ნუს ხა.  

 სწო რედ აღ ნიშ ნულ მი ზანს ემ სა-
ხუ რე ბო და სა მი ნის ტ რო ში 11 მა ისს 
და გეგ მი ლი სა მუ შაო შეხ ვედ რა, სა დაც 
აუდი ო ვი ზუ ა ლუ რი ხე ლოვ ნე ბის სფე-
რო ში მოღ ვა წე ხე ლო ვა ნე ბი – რე ჟი სო-
რე ბი, პრო დუ სე რე ბი, დრა მა ტურ გე ბი, 
კი ნომ ცოდ ნე ე ბი, სხვა დას ხ ვა მი მარ-
თუ ლე ბის სპე ცი ა ლის ტე ბი და ექ ს პერ-
ტე ბი იყ ვ ნენ მოწ ვე უ ლე ბი. მი უ ხე და-
ვად იმი სა, რომ შეხ ვედ რა 6 სა ათ ზე 
მეტ ხანს გაგ რ ძელ და, ვფიქ რობ, ჯერ 
კი დევ ბევ რი რამ დარ ჩა გა სახ მო ვა ნე-
ბე ლი და მხო ლოდ ეს შეხ ვედ რა სრუ-
ლად ვერ ასა ხავს დარ გ ში არ სე ბულ 
პრობ ლე მა თა მთელ სპექტრს. 

რა თქმა უნ და, უდა ვოა ის ფაქ ტი, 
რომ სა ქარ თ ვე ლო ში კი ნო ინ დუს ტ რი ის 

გან ვი თა რე ბას სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან 
მე ტი ხელ შეწყო ბა სჭირ დე ბა და ეს არა 
მხო ლოდ სუბ სი დი რე ბის სა კითხებს 
გუ ლის ხ მობს, არა მედ სა კა ნონ მ დებ-
ლო ცვლი ლე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა-
საც. კი ნომ წარ მო ებ ლებს ფი ნან სუ რი 
მდგრა დო ბის გან ც და უნ და ჰქონ დეთ 
და სა სი ცოცხ ლოდ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია 
სა გა და სა ხა დო შე ღა ვა თე ბის კუთხით 
მუ შა ო ბა. ქვეყ ნის სტა ბი ლუ რი პო ლი-
ტი კუ რი გა რე მო, გა მარ თუ ლი ინ ფ რას-
ტ რუქ ტუ რა, ნაკ ლე ბი ბი უ როკ რა ტი უ ლი 
მე ქა ნიზ მი, გა მარ თუ ლი და მოქ ნი ლი 
სა გა და სა ხა დო შე ღა ვა თე ბის სის ტე მა 
არის ის აუცი ლე ბე ლი პი რო ბა, რი თაც 
შე საძ ლე ბე ლი გახ დე ბა უცხო ე ლი პრო-
დუ სე რე ბის და ინ ტე რე სე ბა. 

ჩვენს ქვე ყა ნას რე ა ლუ რი შე საძ ლებ-
ლო ბე ბი აქვს იმის თ ვის, რომ ჩე ხე თის, 
ბულ გა რე თის, უნ გ რე თის მსგავ სად, 
წარ მა ტე ბუ ლი და კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნი 
სის ტე მა შექ მ ნას. 

მო გეხ სე ნე ბათ, რომ კი ნო არ არის 
მხო ლოდ ხე ლოვ ნე ბა და რო გორც 
ინ დუს ტ რი ას მას პი რი ქით შე უძ ლია 
ქვეყ ნის ეკო ნო მი კურ გან ვი თა რე ბა ში 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი წვლი ლის შე ტა ნა, თუმ-
ცა მა ნამ დე ამ მი მარ თუ ლე ბით რე ა-
ლუ რი ხელ შეწყო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბაა 
აუცი ლე ბე ლი. მათ შო რის მო საგ ვა რე ბე-
ლია ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რუ ლი პრობ ლე მე-
ბი, აუცი ლე ბე ლია მა ტე რი ა ლურ - ტექ ნი-
კუ რი გა და ი ა რა ღე ბა, მნიშ ვ ნე ლოვ ნად 
ხელ შე საწყო ბია სა გან მა ნათ ლებ ლო 
ხა სი ა თის პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა, 
სპე ცი ა ლი ზი რე ბუ ლი სას წავ ლო კურ სე-
ბის შე მუ შა ვე ბა, რო მე ლიც სა შუ ა ლე ბას 
მოგ ვ ცემს კვა ლი ფი ცი უ რი და კონ კუ-
რენ ტუ ნა რი ა ნი კად რე ბი გავ ზარ დოთ, 
ხო ლო არ სე ბუ ლი გა და ვამ ზა დოთ. 

უფ რო მე ტიც, იმ დე ნად სწრა ფია 
ტექ ნო ლო გი უ რი გან ვი თა რე ბის ტემ პი 
და, ჩვენს პი რო ბებ ში, რთუ ლი მის თ ვის 
ფე ხი აწყო ბა, რომ სა სურ ვე ლია სა ერ-
თო ევ რო პუ ლი კი ნო სა გან მა ნათ ლებ-
ლო სივ რ ცის და მი სი გა მოც დი ლე ბის 
გა ზი ა რე ბით მოხ დეს კი ნო წარ მო ე ბის 
ყვე ლა ეტა პი სათ ვის აუცი ლე ბე ლი  კვა-
ლი ფი ცი უ რი კად რე ბის მომ ზა დე ბა. 

რო დე საც ახალ ტექ ნო ლო გი ებ სა და 

ფილ მ წარ მო ე ბის თა ნა მედ რო ვე სტან-
დარ ტებ ზე ვსა უბ რობთ, არ შე იძ ლე ბა 
ყუ რადღე ბის მიღ მა დარ ჩეს ვი ზუ ა ლუ რი 
ეფექ ტე ბი სა და კომ პი უ ტე რუ ლი გრა ფი-
კის სფე რო, რომ ლის გა რე შეც, თით ქ მის 
წარ მო უდ გე ნე ლია ციფ რუ ლი ტექ ნო-
ლო გი ე ბის ეპო ქა ში კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნი 
პრო დუქ ტის შექ მ ნა. ამის თ ვის კი აღ ნიშ-
ნუ ლი სფე როს სა თა ნა დო პო პუ ლა რი ზა-
ცია და ხელ შეწყო ბაა სა ჭი რო. 

გან სა კუთ რე ბუ ლი სა ხელ მ წი ფო ებ რი-
ვი ზრუნ ვის სა გა ნი უნ და გახ დეს ჩვე ნი 
კი ნო მემ კ ვიდ რე ო ბა, თა ნა მედ რო ვე 
სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სი ფილ მ სა-
ცა ვით, ლა ბო რა ტო რი ით, ციფ რუ ლი 
არ ქი ვით, კი ნო მუ ზე უ მით და მი სი სა გან-
მა ნათ ლებ ლო- კულ ტუ რუ ლი ფუნ ქ ცი ით 
დატ ვირ თ ვის კუთხით. 

ცალ კე პრობ ლე მაა ქვე ყა ნა ში მუ ნი-
ცი პა ლუ რი კი ნო თე ატ რე ბის არარ სე-
ბო ბა, რომ არა ფე რი ვთქვათ ის ტო-
რი უ ლი მნიშ ვ ნე ლო ბის კი ნო თე ატრ 
„აპოლოზე“, რო მე ლიც დღეს კერ ძო 
ინ ვეს ტო რის სა კუთ რე ბაა და არ ფუნ ქ-
ცი ო ნი რებს. 

სა მუ შაო შეხ ვედ რა ზე გან სა კუთ რე ბუ-
ლი აქ ცენ ტი გა კეთ და სა ტე ლე ვი ზიო 
სივ რ ცე ში კულ ტუ რის არ ხის შექ მ ნის 
სა ჭი რო ე ბა ზე, კი ნოს პრო პა გან დის 
კუთხით გა და სად გ მელ ნა ბი ჯებ ზე, რა-
შიც ერ თ -ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რო ლი 
კი ნომ ცოდ ნე ე ბის აქ ტი უ რი მო ნა წი-
ლე ო ბით ად გი ლობ რივ მა სა ერ თა-
შო რი სო კი ნო ფეს ტი ვა ლებ მაც უნ და 
შე ას რუ ლონ, ისე ვე რო გორც მთელ მა 
სა ტე ლე ვი ზიო სივ რ ცემ. 

რა თქმა უნ და, შე უძ ლე ბე ლია ერ თი 
შეხ ვედ რით აუდი ო ვი ზუ ა ლუ რი ხე-
ლოვ ნე ბის სფე რო ში არ სე ბუ ლი ყვე ლა 
პრობ ლე მის და მა თი სა ვა რა უ დო 
გა დაჭ რის ეფექ ტუ რი გზე ბი დავ სა ხოთ, 
მაგ რამ არ სე ბულ პრობ ლე მა თა იდენ-
ტი ფი ცი რე ბა უკ ვე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი წინ 
გა დად გ მუ ლი ნა ბი ჯი ა, რა თა დარ გის 
გან ვი თა რე ბის ყო ველ ეტაპ ზე სწო რი 
პრი ო რი ტე ტე ბი შე ვარ ჩი ოთ და ერ-
თობ ლი ვი ძა ლის ხ მე ვით კი ნო ინ დუს ტ-
რია ქვეყ ნის კულ ტუ რუ ლი პო ლი ტი კის 
მნიშ ვ ნე ლო ვან ნა წი ლად ვაქ ცი ოთ. 
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ანე სის ანი მა ცი უ რი ფილ მე ბის სა ერ თა-
შო რი სო ფეს ტი ვა ლი 1960 წელს და არ-
ს და. წელს სა ი უ ბი ლეო 55-ე ფეს ტი ვა ლი 
სტარტს 15 ივ ნისს აიღებს და 20 ივ ნი სამ-
დე გაგ რ ძელ დე ბა. ანე სის ანი მა ცი უ რი 
ფილ მე ბის სა ერ თა შო რი სო ბაზ რო ბამ 
(MIFA) სა ქარ თ ვე ლო დან 6 მოკ ლე მეტ-
რა ჟი ა ნი (5-10 წთ) ანი მა ცი უ რი ფილ მის 
პრო ექ ტი გა მო ავ ლი ნა: „ი უ პი ტე რის 
სიზ მა რი“ (ავტ. და ვით რი კი აშ ვი ლი), 
„ლილე“ (ავტ. ნა თია ნი კო ლაშ ვი ლი), 
„მეთევზე და გო გო ნა “ავტ. მა მუ კა ტყე-
შე ლაშ ვი ლი, „განდეგილი“ (ავტ. და თო 
კინ კ ნა ვე ლი ძე), „ჯიბის კა ცი“ (ავტ. ანა 
ჩუ ბი ნი ძე), ლუ კა ცეცხ ლა ძე, “სელფი 
დათ ვი“ (ავტ. ილია აგ ლა ძე).

სა ქარ თ ვე ლო ში მოწ ვე უ ლი იყო 
ფრან გი პრო დუ სე რი და ანე სის სა ერ-
თა შო რი სო ანი მა ცი ის ფეს ტი ვა ლის 
წარ მო მად გე ნე ლი ოლი ვი ერ კა ტე რი-
ნი, რო მელ მაც შერ ჩე უ ლი პრო ექ ტე ბის 
გა სა ვი თა რებ ლად ქარ თ ველ ავ ტო რებ-
თან ვორ ქ შო პე ბი ჩა ა ტა რა. ვორ ქ შო პე-
ბი ინ ტენ სი ურ რე ჟიმ ში მიმ დი ნა რე ობ-
და, დას რუ ლე ბი სას სას ტუმ რო „რუმს 
ჰო ტელ თბი ლის ში“ ყვე ლა პრო ექ ტის 
პრე ზენ ტა ცია მო ეწყო.  გა მოვ ლინ და 
გა მარ ჯ ვე ბუ ლიც – ანა ჩუ ბი ნი ძი სა და 
ლუ კა ცეცხ ლა ძის „ჯიბის კა ცი“. სწო რედ 
ეს პრო ექ ტი წარ დ გე ბა ანე სის კი ნო-
ფეს ტი ვალ ზე „პიჩინგით“.

ბა ტონ ოლი ვი ერს სწო რედ ამ, ქარ-
თ ვე ლი ანი მა ცი ის თ ვის მე ტად მნიშ ვ ნე-
ლო ვა ნი, მოვ ლე ნის შე სა ხებ ვე სა უბ-
რეთ. 

F.P. რას გვეტყ ვით რამ დე ნი მე სიტყ ვით 
ამ სე მი ნარ ზე?

ეს სე მი ნა რი ძა ლი ან სა ინ ტე რე სო იყო 
რო გორც მო ნა წი ლე ე ბი სათ ვის, ასე ვე 
ჩემ თ ვის. მო ნა წი ლე ე ბი სათ ვის, ჩე მი 
აზ რით, ეს იყო პირ ვე ლი ასე თი ტი პის 
გა მოც დი ლე ბა; მი უ ხე და ვად იმი სა, 
რომ მე პრო დუ სე რი ვარ, ჩემ თ ვი საც 
პირ ვე ლი იყო ჯგუფ თან ასეთ ფორ მატ-
ში ურ თი ერ თო ბა, რაც კონ ცენ ტ რი რე-
ბუ ლი იყო ორ ფაქ ტორ ზე: პრო ექ ტე ბის 
ში ნა არ სობ რი ვი დახ ვე წა და ზე პი რი 
პრე ზენ ტა ცი ის მომ ზა დე ბა; და რაც მთა-
ვა რი ა, ვფიქ რობ დით მთა ვარ მი ზან ზე 
– ანე სის ფეს ტი ვა ლი სათ ვის გა მარ ჯ ვე-
ბა ზე. ეს ურ თი ერ თო ბა იყო ნამ დ ვი ლი 
სი ა მოვ ნე ბა. 

F.P. რას იტყო დით უშუ ა ლოდ პრო ექ-
ტებ ზე?

პრო ექ ტე ბი ძა ლი ან მრა ვალ ფე რო-
ვა ნი იყო, თა ვი სე ბუ რად სა ინ ტე რე სო 
და ორი გი ნა ლუ რი, რო გორც ტექ ნი-
კის თვალ საზ რი სით, ისე ჟან რუ ლად; 
სხვა დას ხ ვა იყო თი თე უ ლი პრო ექ ტის 
სა მიზ ნე აუდი ტო რი აც. მი უ ხე და ვად 

იმი სა, რომ პრო ექტს წარ მო ად გენ დ ნენ 
რე ჟი სო რი და პრო დი უ სე რი, მათ ჰქონ-
დათ გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი შე საძ ლებ ლო-
ბე ბი, ფლობ დენ სხვა დას ხ ვა ტექ ნი კას 
და გა მოც დი ლე ბას. აქ დი დი ტემ პე-
რა მენ ტი ტრი ა ლებ და და ყო ვე ლი ვე 
მი მარ თუ ლი იყო პრო ექ ტის გა სა უმ ჯო-
ბე სებ ლად. 

F.P. რამ დე ნად იც ნობთ ქარ თულ 
ანი მა ცი ას და თქვენ, რო გორც პრო-
დუ სე რი, რას მი იჩ ნევთ ყვე ლა ზე 
მნიშ ვ ნე ლო ვან ფაქ ტო რად ქარ თუ ლი 
ანი მა ცი ის გა სა ვი თა რებ ლად?

ქარ თუ ლი ანი მა ცია იყო მარ თ ლაც 
დი დად გან ვითა რე ბა დი დარ გი, 
შე მოქ მე დე ბი თად ძა ლი ან გან ს ხ ვა ვე-
ბუ ლი. თუმ ცა, გაქ რა მას შემ დეგ, რაც 
და იწყო კრი ზი სი. ახ ლა დაწყე ბუ ლია 
აღორ ძი ნე ბის, აღ დ გე ნის პე რი ო დი. თუ 
გა ვით ვა ლის წი ნებთ ქარ თუ ლი კი ნოს 
წარ მა ტე ბას და იმ კულ ტუ რულ ღი რე-
ბუ ლე ბებს, რაც თქვენ ქვე ყა ნას აქვს, 
დარ წ მუ ნე ბუ ლი ვარ, რომ ჩვენ ისევ 
ვი ხი ლავთ შე სა ნიშ ნავ ქარ თულ ანი მა-
ცი ურ ფილ მებს, და თან ძა ლი ან მა ლე. 
ანე სის ფეს ტი ვა ლი სათ ვის შე ირ ჩა 
უნი ჭი ე რე სი ქარ თ ვე ლი ილუს ტ რა ტო-
რის, მხატ ვ რის ანა ჩუ ბი ნი ძის პრო ექ ტი 
“ჯიბის კა ცი». ანი მა ცი ა, მარ თა ლი ა, 
კი ნოს ნა წი ლი ა, თუმ ცა მო ი ცავს სხვა 

ქარ თუ ლი ანი მა ცი უ რი პრო ექ ტი 
ანე სის სა ერ თა შო რი სო ფეს ტი ვალ ზე
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მო მიჯ ნა ვე ხე ლოვ ნე ბებს - ილუს ტ რა-
ცი ას, კო მიქ სებს, თო ჯი ნე ბის თე ატრს, 
ჩრდი ლე ბის თე ატრს და სხვა...

ვფიქ რობ, რომ ახ ლა ყვე ლა ზე მთა ვა-
რია კარ გი ანი მა ცი უ რი სკო ლის შექ მ ნა. 
საფ რან გეთ ში და ბევრ სხვა ქვე ყა ნა ში 
არის ძლი ე რი ანი მა ცი უ რი სკო ლე ბი. 
ადა მი ანს სჭირ დე ბა 5-7 წე ლი ინ ტენ-
სი უ რი სწავ ლა, და ხე ლოვ ნე ბა, რომ 
ის წავ ლოს ეს პრო ფე სი ა. მე ვხე დავ 
ტა ლან ტებს, რომ ლე ბიც აბა რე ბენ დიდ 
ბრი ტა ნეთ ში, გერ მა ნი ა ში, უნ გ რეთ ში, 
ჩე ხეთ ში, პო ლო ნეთ ში. ეს არის ევ რო-
პუ ლი, მა ღალ ტექ ნო ლო გი ურ დო ნე-
ზე მომ ზა დე ბუ ლი ხა რის ხი, მა ღა ლი 
მხატ ვ რუ ლი დო ნე! თუ სა ქარ თ ვე ლოს 
სურ ვი ლია, ისევ გახ დეს ამ სა ერ თო შე-
მოქ მე დე ბი თი პრო ცე სის ნა წი ლი, დი დი 
მონ დო მე ბაა სა ჭი რო, რომ სა გან მა-
ნათ ლებ ლო სის ტე მა ადაპ ტირ დეს და 
მო ეწყოს თა ნა მედ რო ვე სტან დარ ტე ბის 
შე სა ბა მი სად. ვფიქ რობ, რომ სა ქარ თ-
ვე ლოს კი ნო ცენტრს ეს ძა ლი ან კარ გად 
ეს მის და ბევრს აკე თებს ამ მი მარ თუ-
ლე ბით. სა ჭი როა სა ერ თა შო რი სო კონ-
ტაქ ტე ბის გაძ ლი ე რე ბა, თა ნა მედ რო ვე 
ფილ მ წარ მო ე ბის და ნერ გ ვა. 

ჩვენ ასე ვე ვე სა უბ რეთ ანე სის ფეს ტი-
ვალ ზე წარ სად გე ნად შერ ჩე უ ლი პრო-
ექ ტის „ჯიბის კა ცი“ ერ თ -ერთ ავ ტორს 
ანა ჩუ ბი ნი ძეს.

ანა ჩუ ბი ნი ძე:  ვარ პრო ფე სი ით მხატ-
ვა რი და ილუს ტ რა ტო რი. და ვამ თავ რე 
თბი ლი სის სა ხელ მ წი ფო სამ ხატ ვ რო 
აკა დე მი ის არ ქი ტექ ტუ რის ფა კულ ტე-
ტი, თუმ ცა არ ქი ტექ ტუ რი დან ნელ - ნე ლა 
გა და ვი ნაც ვ ლე ილუს ტ რა ცი ის სფე რო-
ში და ძი რი თა დად ვა კე თებ სა ბავ შ ვო 
წიგ ნებს, სამ გან ზო მი ლე ბი ან წიგ ნებს, 
ქან და კე ბებს და, ასე ვე, ვწერ პა ტა რა 
მოთხ რო ბებს. ვარ წიგ ნის ხე ლოვ ნე-
ბის ცენ ტ რის წევ რი. რამ დე ნი მე წლის 
წი ნათ და მა ინ ტე რე სა ანი მა ცი ამ და 
სა კუ თა რი მოთხ რო ბის მი ხედ ვით, 
კი ნო ცენ ტ რის დახ მა რე ბით შევ ქ მე ნით 
მოკ ლე მეტ რა ჟი ა ნი ანი მა ცი უ რი ფილ-
მის პრო ექ ტი „ჯიბის კა ცი“.

ამ ჟა მად მო ნა წი ლე ო ბა მი ვი ღე 
კი ნო ცენ ტ რის მი ერ ორ გა ნი ზე ბულ 
ვორ ქ შოპ ში. პრო დუ სე რი ოლი ვი ერ კა-
ტე რი ნი გვას წავ ლი და, თუ რო გორ გა-
ვა ფორ მოთ პრო ექ ტი და მო ვახ დი ნოთ 
ანი მა ცი უ რი პრო ექ ტის პრე ზენ ტა ცი ა. 
პა რა ლე ლუ რად, ოლი ვი ე რი გვაც ნობ-
და ამ დარ გის დღე ვან დელ მდგო მა-
რე ო ბას საფ რან გეთ ში, გვე სა უბ რებოდა 
ანე სის სა ერ თა შო რი სო ანი მა ცი ის 
ფეს ტი ვალ ზე, სხვა დას ხ ვა ფრან გულ 
რე ზი დენ ცი ებ ზე. გვაჩ ვე ნა ფეს ტი ვალ ზე 
გა მარ ჯ ვე ბუ ლი მოკ ლე მეტ რა ჟი ა ნი ანი-
მა ცი უ რი ფილ მე ბი. ვორ ქ შო პის მო ნა წი-
ლე ე ბის პრო ექ ტებს კარ გად იც ნობ და 

და ინ დი ვი დუ ა ლუ რად ეხ მა რე ბო და 
ყვე ლას. ძი რი თა დად, ვმუ შა ობ დით 
სცე ნა რის, იდე ი სა და სა კუ თა რი მო ტი-
ვა ცი ის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ზე. 

ოლი ვი ე რი ძა ლი ან კონ კ რე ტულ 
და ზუსტ რჩე ვებს გვაძ ლევ და. სვამ და 
კითხ ვებს, რის შე დე გა დაც თვი თონ 
ვპო უ ლობ დით პრობ ლე მის გა დაწყ-
ვე ტის სა სურ ველ გზებს. სა ბო ლო ოდ 
პრო ექ ტე ბი კარ გად შევ კა რით. ვორ ქ-
შო ფით უზო მოდ კმა ყო ფი ლი ვარ. ის, 
რაც ორი წე ლი ვერ მო ვა ხერ ხე, ერთ 
კვი რა ში გვას წავ ლა ოლი ვი ერ მა. 

მი ხა რი ა, რომ ჩემ მა პრო ექ ტ მა გა ი მარ-
ჯ ვა, თუმ ცა ვიტყო დი, რომ ყვე ლა პრო ექ-
ტი ძა ლი ან სა ინ ტე რე სო და თვით მ ყო ფა-
დი იყო. მე ყვე ლა ძა ლი ან მომ წონს და 
მათ წარ მა ტე ბას ვუ სურ ვებ. 

ახ ლა უკ ვე ვემ ზა დე ბი ანე სის ფეს ტი-
ვალ ზე წარ სად გე ნად, სა მუ შაო კი დევ 
ბევ რი ა, მაგ რამ ოლი ვი ე რი ისევ მეხ მა-
რე ბა და რჩე ვებს გვაძ ლევს ინ ტერ ნე-
ტის სა შუ ა ლე ბით. 

 დი დი მად ლო ბა მინ და გა და ვუ ხა დო 
სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნულ კი ნო ცენტრს 
ასე თი დი დი შან სის მო ცე მის თ ვის!

> >  ქ ე  თ ე  ვ ა ნ  ჯ ა  ნ ე  ლ ი  ძ ე
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„ჩვენს შეხ ვედ რებს „თავისუფალი 
ჩვე ნე ბე ბი“ იმი ტომ ჰქვი ა, რომ თა ვი-
სუფ ლად შეგ ვიძ ლია ვი ლა პა რა კოთ, 
რაც გვინ და და ვუ ყუ როთ ისეთ ფილ-
მებს, რომ ლებ საც თა ვი სუფ ლად არ 
გვაჩ ვე ნე ბენ?“ – ასე თი კითხ ვა და მის ვა 
„თავისუფალი კი ნოჩ ვე ნე ბე ბის“ პრო ექ-
ტის თორ მე ტი წლის მა ყუ რე ბელ მა, თე-
მომ, რო მე ლიც შე მოდ გო მა- ზამ თ რის 
სე ზონ ზე „კინოს სახ ლის თა ვი სუ ფა ლი 
ჩვე ნე ბე ბის“ აქ ტი უ რი მა ყუ რე ბე ლი იყო. 
სა ნამ გა რეთ ცი ო და და კი ნო მოყ ვა რუ-
ლი ორ გა ნი ზა ტო რე ბი ინ დი ვი დუ ა ლუ-
რი კლუ ბე ბის გაძღო ლას ვერც ღია ცის 
ქვეშ ახერ ხებ დ ნენ და ვერც გა ყი ნულ 
შე ნო ბებ ში, მათ მა ნა წილ მა სხვა დას ხ ვა 
ჯგუ ფ თან სა მუ შა ოდ ორ გა ნი ზა ცი ებ ში, 
თბილ სივ რ ცე ებ ში გა და ი ნაც ვ ლა, სა-
დაც ჩვე ნე ბებს სო ცი ა ლუ რად და უც ვე-
ლი და სა ხელ მ წი ფოს აღ ზ რ დის ქვეშ 
მყო ფი პა ტა რე ბის თ ვის, ქუ ჩა ში მცხოვ-
რე ბი და მო მუ შა ვე ბავ შ ვე ბის თ ვის, ხე-
ლოვ ნე ბის მოყ ვა რე მო ხუ ცე ბის თ ვის და 
მარ ტო ხე ლა დე დე ბის თ ვის აწყობ დ ნენ. 
ყო ველ ხუთ შა ბათს და პა რას კევს დღის 
ოთხ სა ათ ზე, კი ნოს სახ ლის დარ ბაზ ში, 
დღემ დე სის ტე მა ტუ რი პე რი ო დუ ლო-
ბით იმარ თე ბა ჩვე ნე ბე ბი ბავ შ ვე ბის თ-

ვის და მშობ ლე ბის თ ვის, რომ ლე ბიც 
ფილ მის შემ დეგ გა მარ თულ დის კუ-
სი ებ შიც ერ თობ ლი ვად მო ნა წი ლე ო-
ბენ: „მე სა მი შვი ლის დე და ვარ და ამ 
შე საძ ლებ ლო ბას, ვი ა რო ბავ შ ვებ თან 
ერ თად კი ნო ში, დი დი სი ა მოვ ნე ბით 
ვი ყე ნებ; ყო ველ შეხ ვედ რას მო უთ მენ-
ლად ვე ლო დე ბით ხოლ მე. ეს ფილ მე-
ბი ჩვე უ ლებ რივ კი ნო ზე მე ტი ა. მივ ხ ვ დი, 
რომ შე იძ ლე ბა კი ნომ და ფილ მ ზე ლა-
პა რაკ მა გას წავ ლოს და სხვა თვა ლით 
და გა ნა ხოს ცხოვ რე ბა“... 

„ფონდი აჰუ ა ჰუს“ პრო ექ ტი 
„თავისუფალი კი ნოჩ ვე ნე ბე ბი“ ზაფხულ-
ში ისევ ვი რუ სუ ლად მო ე დე ბა მთელ სა-
ქარ თ ვე ლოს. მა ნამ დე კი „სოციალური 
ჯგუ ფე ბის თ ვის გა მარ თუ ლი თა ვი სუ ფა-
ლი ჩვე ნე ბე ბის“ ორ გა ნი ზა ტო რე ბი მოგ-
ვიყ ვე ბი ან, რო გორ უყუ რე ბენ ფილ მებს 
და რა ხდე ბა მათ სე ან სებ ზე:

ქე თი ები ტაშ ვი ლი / კინოს სახ ლის 

თა ვი სუ ფა ლი კი ნოჩ ვე ნე ბე ბის ორ გა

ნი ზა ტო რი. 1318 წლის ასა კობ რი ვი 

ჯგუ ფის თ ვის 

ჩემ თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია არა სი ჩუ მე 
დარ ბაზ ში, არა მედ ბავ შ ვე ბის შე ძა ხი-
ლე ბი, ფრა ზე ბი, ინ ტე რაქ ცი ა. ხში რად 
მომ ჩ ვე ნე ბი ა, რომ უყუ რადღე ბოდ არი-

ან, თუმ ცა დის კუ სი ის დროს გა ო ცე ბუ-
ლი დავ რ ჩე ნილ ვარ. ისეთ დე ტა ლებ ზე 
მე სა უბ რე ბი ან ხოლ მე, ბევ რი უფ რო სიც 
რომ ვერ შე ამ ჩ ნევს. შე მო დი ან ხმა უ რი-
ა ნე ბი, ცელ ქე ბი და დის კუ სი ის დროს 
იქ ცე ვი ან რო გორც ზრდას რუ ლე ბი, 
ადა მი ა ნე ბი, რომ ლებ საც თა ვი სუფ-
ლად შე უძ ლი ათ სხვა დას ხ ვა სა კითხ ზე 
მსჯე ლო ბა და აზ რის გა მო ხატ ვა. ძი რი-
თა დი სირ თუ ლე, რო მე ლიც თა ვი დან 
გვქონ და, შავ - თეთრ ფილ მებ თან 
და კავ ში რე ბუ ლი წუ წუ ნი იყო, რო მე ლიც 
მა ლე ვე დავ ძ ლი ეთ. 

ეკა ტე რი ნე ჭუმ ბუ რი ძე / თა ვი სუ ფა ლი 

კი ნოჩ ვე ნე ბე ბის ორ გა ნი ზა ტო რი დე

და თა თავ შე სა ფარ ში 
ვი ცო დი, რომ ჩე მი აუდი ტო რია არც ისე 
მარ ტი ვი სა ურ თი ერ თო ბო იქ ნე ბო და. 
დე და თა და ჩვილ თა თავ შე სა ფარ ში 
არი ან ძა ლა დო ბის მსხვერ პ ლი და 
არას რულ წ ლო ვა ნი დე დე ბიც, რომ-
ლებ საც ცხოვ რე ბა ში უამ რა ვი პრობ-
ლე მა აქვთ და „გასართობად“ დრო 
შე იძ ლე ბო და ვერც გა მო ე ნა ხათ. ამ 
დე დე ბის თ ვის სპე ცი ა ლუ რად შერ ჩე უ-
ლი ფილ მოგ რა ფია გვაქვს, რო მელ-
შიც გენ დე რუ ლი სა კითხე ბი, ოჯა ხუ რი 
კავ ში რე ბი, შვი ლე ბი სა და მშობ ლე ბის 

 სა ნამ გა რეთ ცი ო და... 
„თავისუფალი ჩვე ნე ბე ბი“ სო ცი ა ლუ რად 
და უც ვე ლი ჯგუ ფე ბის თ ვის
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ურ თი ერ თო ბე ბი არის აქ ტუ ა ლუ რი. 
ეს ის თე მე ბი ა, რომ ლე ბიც ნაც ნო ბია 
მათ თ ვის და რომ ლებ ზეც დის კუ სი ი სას 
ხში რად, ინ დი ვი დუ ა ლუ რი გა მოც დი-
ლე ბი დან გა მომ დი ნა რე სა უბ რო ბენ. 
ხში რად აქვთ მცდე ლო ბა, რომ ერ თ მა-
ნეთ საც და ა ნა ხონ ფილ მის მეშ ვე ო ბით 
ის, რა საც თვი თონ ვერ აგე ბი ნე ბენ და 
რა ზეც გუ ლი შეს ტ კი ვათ. 

მაია მეს ტუმ რე / კი ნოს სახ ლის თა ვი

სუ ფა ლი ჩვე ნე ბე ბის ორ გა ნი ზა ტო რი 

1823 ასა კობ რივ ჯგუფ თან 

პირ ველ სე ან ს ზე „მკვდარი პო ე ტე ბის 
სა ზო გა დო ე ბა“ ვაჩ ვე ნე. დე ნის ჩარ თ ვამ-
დე ვაფ რ თხი ლებ დი სა კუ თარ თავს - არ 
იტი რო ! არ იტი რო ! შუ ქი აინ თო, ტა შის 
ხმა არ მეს მის. სრუ ლი სი ჩუ მე ა. უკან 
მი ვი ხე დე და 20-23 წლის ბი ჭე ბი ტი რი ან, 
ჩემ გან გან ს ხ ვა ვე ბით არ ცდილ o ბენ 
ცრემ ლის და მალ ვას... ემო ცი უ რი ფო-
ნის გა მო დის კუ სი ის წა მოწყე ბა ზოგ ჯერ 
გვი ჭირს ხოლ მე, თუმ ცა მე რე სიტყ ვას 
არ ვაც ლით ერ თ მა ნეთს და ხში რად 
დარ ბა ზის გა რე თაც კი ვაგ რ ძე ლებთ 
სა უ ბარს... გუ შინ ორ ფილმს შო რის 
არ ჩე ვა ნის გა კე თე ბა შევ თა ვა ზე ან ჯე-
ლი ნა ჯო ლის „შეუდრეკელი“ თუ „ახალი 
კი ნო თე ატ რი „პარადისო“? – პა რა დი-

სო აირ ჩი ეს და ოდ ნავ ნაწყე ნი ხმით 
მი საყ ვე დუ რეს – გინ დო და მსუ ბუ ქი და 
გა სარ თო ბი ფილ მი გეჩ ვე ნე ბი ნა, გე გო-
ნა „პა რა დი სოს“ ვერ გა ვი გებ დი თო“... 

შო რე ნა როს ტო მაშ ვი ლი / კი ნოს 

სახ ლის თა ვი სუ ფა ლი კი ნოჩ ვე ნე ბე

ბის ორ გა ნი ზა ტო რი 612 ასა კობ რივ 

ჯგუფ თან

ჩემს ჩვე ნე ბებს პა ტა რე ბი ხში რად 
მშობ ლებ თან ერ თად ეს წ რე ბი ან. 
ერ თხელ  „უცხოპლანეტელის“ ნახ ვის 
შემ დეგ შეშ ფო თე ბულ მა მშო ბელ მა 
მითხ რა, – ჩემს შვილს მთე ლი ღა მე არ 
ეძი ნა, ისე გა ნი ცა და მი სი პლა ნე ტა ზე 
დაბ რუ ნე ბა ო! მეც ავ ღელ დი, მაგ რამ 
მა ინც მშვი დად ვუ პა სუ ხე: ძა ლი ან მი ხა-
რი ა, თუ თქვე ნი ბავ შ ვი ასე გრძნობს და 
გა ნიც დის - მეთ ქი; ყვე ლა ფილმს სრუ-
ლი თა ნა გან ც დით უყუ რე ბენ. ალ ბათ 
გან სა კუთ რე ბუ ლი ემო ცი უ რო ბა მა თი 
ასა კი და ნაც გა მომ დი ნა რე ობს. ყო ველ 
სე ან ს ზე იგ რ ძ ნო ბა წი ნა ფილ მე ბის 
პო ზი ტი უ რი გავ ლე ნა, მე ტი თავ და ჯე რე-
ბუ ლო ბა დის კუ სი ის დროს და გაზ რ დი-
ლი ინ ტე რე სი სხვე ბის აზ რის მოს მე ნის 
მი მართ.

კო კა ესა ი აშ ვი ლი, ალექ სან დ რე 

გა ბე ლია / თა ვი სუ ფა ლი კი ნოჩ ვე ნე ბე

ბის ორ გა ნი ზა ტო რე ბი მო ხუ ცე ბულ თა 

სახ ლ ში

„კინო მო ვი და!“ – ასე გვხვდე ბოდ ნენ 
ყო ველ სე ან ს ზე ბე ბი ე ბი და ბა ბუ ე ბი. 
პირ ველ ჩვე ნე ბა ზე გვითხ რეს, – დრა-
მა არ გვინ და, „ჩვენი არ გაგ ვ ჭირ ვე-
ბი ა, სიმ ძი მე რომ არ დაგ ვი მა ტო თო?“ 
ფილ მებ ში თით ქოს რე ა ლო ბის გან 
გაქ ცე ვის ერ თ გ ვარ გზას ეძებ დ ნენ... 
„თავისუფალი კი ნოჩ ვე ნე ბე ბის“ ფარ გ-
ლებ ში ვსა უბ რობთ და ვაჩ ვე ნებთ ერ თ-
მა ნეთს იმ ცხოვ რე ბი სე ულ დე ტა ლებს, 
რაც, წლებ ში დი დი სხვა ო ბის გა მო, 
ხში რად რა დი კა ლუ რად გან ს ხ ვა ვე ბუ-
ლად ჩანს ორი ვე მხრი დან... მე რე რა, 
თუ ზოგ ჯერ დარ ბაზ ში ეძი ნე ბათ. გვერ-
დ ზე მსხდო მე ბი ჯერ ჩა ძი ნე ბუ ლებს 
უყუ რე ბენ უხერ ხუ ლად, მე რე ჩვენ და 
ცდი ლო ბენ, შე უმ ჩ ნევ ლად გა აღ ვი ძონ: 
„არ გრცხვე ნი ა? და სა ძი ნებ ლად შე მოხ-
ვე დი?“ სუ ლაც არ გვწყინს, პი რი ქით, 
გვი ხა რია იმ უშუ ა ლო გა რე მო ში ყოფ ნა, 
სა დაც ასე თა ვი სუფ ლად და კომ ფორ-
ტუ ლად ვგრძნობთ თავს ყვე ლა.  

> >  ა ნ უ  კ ა  ლ ო  მ ი  ძ ე
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ალ   ბათ სუ  ბი  ექ   ტუ  რი არ ვიქ   ნე  ბი, თუ 
ვიტყ   ვი, რომ სა  ქარ   თ   ვე  ლოს კი  ნე -
მა  ტოგ   რა  ფი  ის ეროვ   ნუ  ლი ცენ   ტ   რის 
პრო  ექ   ტი „კინო სკო  ლებ   ში“, ქარ   თულ 
კი  ნო  სივ   რ   ცე  ში (და არა მხო  ლოდ კი  ნო -
სივ   რ   ცე  ში) ბო  ლო წლე  ბის ერ   თ   -ერ   თი 
ყვე  ლა  ზე მნიშ   ვნე  ლო  ვა  ნი წა  მოწყე -
ბა  ა. სა  ქარ   თ   ვე  ლოს რე  გი  ო  ნებ   ში, 
სა  დაც ფაქ   ტობ   რი  ვად არა  ფე  რი ხდე  ბა 
(აღარაფერს ვამ   ბობ მა  ღალ   მ   თი  ან რე -
გი  ო  ნებ   ზე, სა  დაც სო  ცი  ა  ლურ პრობ   ლე -
მე  ბი ასე მრავ   ლა  და  ა), მსუ  ბუ  ქად რომ 
ვთქვათ, კი  ნოს   თ   ვის არა  ვის „სცხელა“. 
ახალ   გაზ   რ   დე  ბი დე  და  ქა  ლაქ   ში კი  ნო  ში 
სი  ა  რულს არ ან ვერ ახერ   ხე  ბენ, რა  ი  ო -
ნულ ცენ   ტ   რებ   ში მუ  ნი  ცი  პა  ლუ  რი კი  ნო -
თე  ატ   რე  ბის (ან კულ   ტუ  რის სახ   ლე  ბის) 
შე  ნო  ბე  ბი გას   ხ   ვი  სე  ბუ  ლი და გა  უქ   მე  ბუ -
ლი  ა, მო  ზარ   დ   თა უმ   რავ   ლე  სო  ბა კი  ნოს 
დიდ ეკ   რან   ზე ნახ   ვას სა  ერ   თოდ ვერ 
ახერ   ხებს... და აი, სწო  რედ ამ დროს 
თა  ვად კი  ნო მი  ვი  და მათ   თან. 

2014 წელს დაწყე  ბუ  ლი სა  პი  ლო  ტე 
პრო  ექ   ტი, რო  მელ   მაც თავ   დ   პირ   ვე -
ლად სა  ქარ   თ   ვე  ლოს რე  გი  ო  ნე  ბის 
ორ   მო  ცი სკო  ლა მო  იც   ვა, დას   რულ  -
და: შედ   გა 960 ჩვე  ნე  ბა, და  ეს   წ   რო 11 
ათა  სი მოს   წავ   ლე. 2015 წელს სა  მოც   მა 
კი  ნო  მი  სი  ო  ნერ   მა სა  ქარ   თ   ვე  ლოს რე -
გი  ო  ნე  ბის უკ   ვე 180 სკო  ლა აით   ვი  სა. 
სკო  ლე  ბის არ   ც   თუ მცი  რე ნა  წი  ლი 
მა  ღალ   მ   თი  ა  ნი სოფ   ლებ   ში  ა, ნა  წი  ლი 

– ძნე  ლად მი  სად   გო  მი. სამ   ცხე-   ჯა  ვა -
ხე  თი (ორლოვკა, გო  რე  ლოვ   კა, ადი -
გე  ნი, ას   პინ   ძა), რა  ჭა-   ლეჩხუ  მი (ღები, 
შო  ვი, უწე  რა), სა  მეგ   რე  ლო (ანაკლია), 
აჭა  რა (ხელვაჩაური,გეგელიძეები), 
ქვე  მო ქარ   თ   ლი (ბოგვი, გოლ   თე -
თი, წალ   კა), იმე  რე  თი (ხევი, ახა  ლი 
სა  ყუ  ლი  ა, უბი  სა), კა  ხე  თი (ყარაჯალა, 
ლა  გო  დე  ხი, პან   კი  სი) მცხე  თა-   მ   თი  ა  ნე -
თი (ყაზბეგი, სნო, ჟე  ბო  ტა, თი  ა  ნე  თი, 
წე  რო  ვა  ნი), გუ  რია (ურეკი, კოხ   ნა  რი, 
შუ  ა  ფარ   ცხა  მი, ქვაბღი), ში  და ქარ   თ   ლი 
(სურამი,ზემო ხვე  დუ  რე  თი, ტეზ   რი) - ეს 
რე  გი  ო  ნე  ბის სოფ   ლე  ბის არას   რუ  ლი 
ჩა  მო  ნათ   ვა  ლი  ა... 

 მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნი  ა, რომ წელს პრო -
ექ   ტ   ში არაქ   რ   თუ  ლე  ნო  ვა  ნი სოფ   ლის 
სკო  ლე  ბიც არის ჩარ   თუ  ლი: კა  ხე  თის 
სო  ფე  ლი ყა  რა  ჯა  ლა, სა  დაც ბავ   შებ   მა 
თა  ვად მო  ი  სურ   ვეს სცე  ნა  რის შექ   მ   ნა და 
ფილ   მის გა  და  ღე  ბა; სამ   ცხე-   ჯა  ვა  ხე  თის 
სომ   ხუ  რე  ნო  ვა  ნი სოფ   ლე  ბი გო  რე  ლოვ  -
კა და ორ   ლოვ   კა, ყვარ   ლის რა  ი  ო  ნის 
სო  ფე  ლი წიწ   კა  ნა  ან   თ   სე  რი, სა  დაც 
ოსუ  რი მო  სახ   ლე  ო  ბაა და პან   კი  სის 
სკო  ლე  ბი.

ქარ   თულ და უცხო  ურ კი  ნოკ   ლა  სი -
კას, თუ თა  ნა  მედ   რო  ვე კი  ნო  სუ  რა  თებს 
ბავ   შ   ვე  ბი კი  ნო  მი  სი  ო  ნე  რებ   თან ერ   თად 
უყუ  რე  ბენ და, რაც ყვე  ლა  ზე მთა  ვა  რი  ა, 
ფილ   მ   ში ასა  ხულ თე  მებ   სა და პრობ   ლე -
მებს სა  კუ  თა  რი რე  ა  ლო  ბის მა  გა  ლით   ზე 

გა  ნი  ხი  ლა  ვენ. მათ   თ   ვის ეს მხო  ლოდ 
ფილ   მის ყუ  რე  ბის პრო  ცე  სი არა  ა, ისი  ნი 
ერ   თი იდე  ის გარ   შე  მო ერ   თი  ან   დე  ბი  ან, 
თი  თო  ე  უ  ლი მათ   გა  ნი „კინოსკოლელი“ 
ხდე  ბა. მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნია ისიც, რომ 
2014 წლის „კინოსკოლელებმა“ თა  ვად, 
და  მო  უ  კი  დებ   ლად გა  ნაგ   რ   ძეს ფილ   მე -
ბის ჩვე  ნე  ბა მა  თი  ვე თა  ნა  ტო  ლე  ბი  სა და 
უმ   ც   როს   კ   ლა  სე  ლე  ბის   თ   ვის. 

„კინო მო  ვი  და“, – ასე ეგე  ბე  ბი  ან 
ხოლ   მე რე  გი  ონ   ში ჩა  სულ კი  ნო  მი  სი  ო -
ნერს მოს   წავ   ლე  ე  ბი. კი  ნო, რო  მე  ლიც 
მათ თით   ქოს   და ერ   თ   ფე  რო  ვან ყო  ფას 
უფ   რო სა  ინ   ტე  რე  სოს ხდის. კი  ნოს ყო -
ველ   თ   ვის აჩ   ვე  ნე  ბენ, მა  ში  ნაც კი, თუ 
ელექ   ტ   რო  ე  ნერ   გია ითი  შე  ბა და ფილ  -
მის გაგ   რ   ძე  ლე  ბა „ლეპტოპში“ უწევთ, 
მა  ში  ნაც კი, რო  ცა ეკ   რა  ნად ორ   ფ   რად 
შე  ღე  ბილ კე  დელს იყე  ნე  ბენ, მა  ში  ნაც 
კი, რო  ცა ფარ   დე  ბი საკ   მა  რი  სად მუ  ქი 
არ არის და საკ   ლა  სო ოთა  ხი სა  თა  ნა -
დოდ არ ბნელ   დე  ბა... „კინოსკოლების“ 
რე  გი  ო  ნე  ბის კი  ნო  ის   ტო  რი  ე  ბი კი ალ   ბათ 
კი  დევ ცალ   კე მა  სა  ლაა დო  კუ  მენ   ტუ  რი 
ან სუ  ლაც მხატ   ვ   რუ  ლი ფილ   მის   თ   ვის.

>> ნ ე   ნ ო  ქ ა ვ    თ ა   რ ა   ძ ე

კი  ნო სა  ქარ   თ   ვე  ლოს 180 სკო  ლა  ში
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 ნო ნა გი უ ნაშ ვი ლი: 14 მა ი სი. მე და 
მა რი პან კი სის კენ მი ვე მარ თე ბით. 
თავ ში სულ გა სულ კვი რას ნაჩ ვე ნე-
ბი „ველოსიპედების გამ ტა ცებ ლე ბი“ 
და „ოთხასი დარ ტყ მა“ მიტ რი ა ლებს 
და ერ თი სუ ლი მაქვს, რო დის წა ვი-
კითხავ ბავ შ ვე ბის შთა ბეჭ დი ლე ბებს 
ფილ მებ ზე. სა ინ ფორ მა ციო გა მოშ ვე-
ბე ბი იუწყე ბი ან, რომ პან კის ში დი დი 
წყალ დი დო ბაა და ალა ზან მა ხი დე ბი 
და ან გ რი ა. და გეგ მი ლი შეხ ვედ რა 
ომა ლო ში დი დი კითხ ვის ნიშ ნის 
ქვეშ დგას, რად გან ომა ლოს შემ დეგ 
სო ფელ ბირ კი ან ში მე ლო დე ბი ან 
მოს წავ ლე ე ბი, ამ ორ სო ფელს კი 
ერ თი ხი დი აკავ ში რებს. გომ ბო რის 
გა და სას ვ ლელ ზე ად გი ლობ რი ვე ბი 
გვატყო ბი ნე ბენ, რომ ომა ლო- ბირ-
კი ა ნის ხი დი ად გილ ზეა და მოძ რა-
ო ბა ხე ო ბა ში, გა გი ჟე ბუ ლი ალაზ ნის 
მი უ ხე და ვად, შე საძ ლე ბე ლი ა. ჩვენ 
გვი ხა რია და გზას გეგ მის მი ხედ ვით 
გან ვაგ რ ძობთ. 

პან კის ში შვი დი სო ფე ლი ა, თი თო 
სო ფელ ში თი თო სკო ლა ა. ჩვე ნე ბე ბის 
ჩა ტა რე ბის სა შუ ა ლე ბა მხო ლოდ ექვს 
სკო ლა ში გვაქვს. სო ფე ლი დუ მას ტუ-
რი მი უდ გო მე ლი აღ მოჩ ნ და და ალ-
ბათ ამ სო ფელ ში ზაფხუ ლის კი ნოჩ ვე-
ნე ბე ბი მო ეწყო ბა. 

სა ყო ვე თა ოდ შექ მ ნი ლი აზ რი, რომ 
პან კი სის ხე ო ბა რთუ ლი რე გი ო ნია 

და ამ ბავ შ ვებ თან გან სა კუთ რე ბუ ლი 
სიფ რ თხი ლეა სა ჭი რო, პირ ვე ლი ვე 
ჩას ვ ლის თა ნა ვე გაგ ვიქ რა. არაჩ ვე-
უ ლებ რი ვი ბავ შ ვე ბი არი ან – გო ნე-
ბა გახ ს ნი ლე ბი, მონ დო მე ბუ ლე ბი, 
სა ინ ტე რე სო ე ბი. რო გორც ყვე ლა ბავ-
შ ვი, პან კი სე ლე ბიც ყო ვე ლი ვე ახალს 
სი ხა რუ ლით ხვდე ბი ან.  ჩვენც ასე 
გულ ღი ად მიგ ვი ღეს და შე იყ ვა რეს 
პრო ექ ტი „კინო სკო ლა ში“. ბავ შ ვე ბი 
ბედ ნი ე რე ბი არი ან და ყო ვე ლი ხუთ-
შა ბა თი დღის დად გო მას სულ მო უთ-
ქ მე ლად ელი ან. ყო ვე ლი მომ დევ ნო 
ჩვე ნე ბა მათ თ ვის დღე სას წა უ ლი ა, 
ისიც კი მითხ რეს: რა იქ ნე ბო და 
ყო ველ დღე რომ მოხ ვი დეთ, ჩვენც 
ყო ველ დღე შე ვას რუ ლებ დით თქვენს 
და ვა ლე ბებს და გზის ფულ საც ჩვენ 
გა და გიხ დი თო. ეს, რა თქმა უნ და, 
ხუმ რო ბით, მაგ რამ გან წყო ბა და შე-
მარ თე ბა სწო რედ ასე თი აქვთ.

მა რი გულ ბი ა ნი: ჩე მი და ნო ნას გზა 
ხე ო ბის შე სას ვ ლელ თან იყო ფა. მე 
სო ფელ სა კო ბი ა ნოს კენ აღ მართს 
მი ვუყ ვე ბი. ნო ნა ომა ლოს კენ აგ რ ძე-
ლებს გზას. წვიმს, თუმ ცა უქოლ გოდ 
სი ა რუ ლი ასა ტა ნი ა.

სკო ლის დი რექ ტო რი ქე თი გო რე-
ლაშ ვი ლი მომ ზა დე ბუ ლი დამ ხ ვ და და 
ოთა ხის დაბ ნე ლე ბა და ვიწყეთ. სკო-
ლას პრო ექ ტო რი არ აქვს. მას წავ ლე-
ბელ თა ოთახ ში ახალ გაზ რ და ქა ლი 

კომ პი უ ტერ თან ზის და პრო ექ ტო რის 
შე ძე ნის თა ო ბა ზე გან ცხა დე ბას წერს.  
ჩვე ნე ბის თ ვის პრო ექ ტო რი რე სურ-
ს - ცენ ტ რ მა გვათხო ვა, ხმის გა მაძ ლი-
ე რე ბე ლი ერ თ -ერ თ მა მოს წავ ლემ 
მო ი ტა ნა.

დღეს აქ რო ბერ ტო ბე ნი ნის  ფილმს 
„ცხოვრება მშვე ნი ე რი ა“ ნა ხა ვენ 
ბავ შ ვე ბი. ჩვე ნე ბას ოც დათხუთ მე ტი 
მოს წავ ლე ეს წ რე ბა. ბავ შ ვე ბი ფურ-
ც ლე ბით შე მო დი ან, წი ნა ჩვე ნე ბის 
შთა ბეჭ დი ლე ბას ზო გი ერ თი ნა წერ-
თან ერ თად ნა ხა ტით გად მოს ცემს. 
კი ნოჩ ვე ნე ბის შემ დ გომ დის კუ სი ა ში 
ბი ჭე ბი ნელ - ნე ლა ერ თ ვე ბი ან, გო გო-
ნე ბი უფ რო აქ ტი უ რო ბენ. 

სა კო ბი ა ნოს სკო ლა ში უფ როს კ ლა-
სე ლე ბი მე ზო ბე ლი სოფ ლე ბი დან 
და დი ან, გა რეთ ავ ტო ბუ სი იც დის. კო-
კის პი რუ ლად წვიმს, 4 სა ათ ზე სო ფელ 
ჯო ყო ლოს სკო ლა ში მე ლო დე ბი ან, 
სა დაც მარ ტინ სკორ სე ზეს „ჰუგოს“ 
ჩვე ნე ბა მაქვს და გეგ მი ლი. ამ დროს 
ნო ნა ბირ კი ა ნის სა ჯა რო სკო ლა ში 
ჩარ ლი ჩაპ ლი ნის „ოქროს ცი ებ - ცხე-
ლე ბას“ აჩ ვე ნებს, მე რე ერ თ მა ნეთს 
შევ ხ დე ბით და ღა მის გა სა თევ ზე 
ვიზ რუ ნებთ. შემ დეგ დღეს ნო ნა დუ-
ის ში წა ვა, მე ყვა რელ წყ ლის სა ბა ზო 
სკო ლა ში, სა დაც ცა მე ტი მოს წავ ლე 
სი ხა რუ ლით შე მე გე ბე ბა. 
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ლი ტე რა ტუ რუ ლი კა ფეს და არ სე ბის 
იდეა 2005 წლი დან არ „მასვენებდა“,ამ 
იდე ის გან ხორ ცი ე ლე ბის თა ვი სე ბუ რი 
ეტა პი იყო ჩე ხუ რი არა სამ თავ რო ბო 
ორ გა ნი ზა ცი ის „ადამიანი გა ჭირ ვე ბა ში“ 
(PIN) მი ერ და ფი ნან სე ბუ ლი ახალ-
გაზ რ დუ ლი გა ზე თი „მზიანი ღა მე“, 
რომ ლის რე დაქ ტო რო ბის პე რი ოდ შიც 
დავ რ წ მუნ დი, თუ რა დი დი შე მოქ მე-
დე ბი თი პო ტენ ცი ა ლი იყო ტყი ბუ ლელ 
ბავ შ ვებ ში. გა სუ ლი წლის ბო ლოს იგი ვე 
ორ გა ნი ზა ცი ამ (PIN) დაგ ვი ფი ნან სა 
ლი ტე რა ტუ რუ ლი კა ფე ად გი ლობ რი ვი 
თვით მ მარ თ ვე ლო ბის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
მხარ და ჭე რით. (PIN)-ის პრო ექ ტე ბის 
მე ნე ჯე რი ნა ნა ყუ რაშ ვი ლი და პრო ექ-
ტე ბის კო ორ დი ნა ტო რე ბი – სო ფია გო-
დუ ა ძე და თე ო ნა ფურ ცხ ვა ნი ძე დღე საც 
ცდი ლო ბენ, ყუ რადღე ბა არ მო აკ ლონ 
ტყი ბუ ლელ ბავ შ ვებს. 

ლი ტე რა ტუ რუ ლი კა ფეს პრე ზენ ტა ცია 
2014 წლის 26 დე კემ ბერს გა ი მარ თა. 
პა ტა რა ქა ლა ქის სა ზო გა დო ე ბა დი დი 
ინ ტე რე სით შეხ ვ და ამ ფაქტს და, რაც 
მთა ვა რი ა, ამ ახალ კე რას ხა ლი სი სულ 
უფ რო და უფ რო ემა ტე ბა.

ლი ტე რა ტუ რულ კა ფეს ფარ თი მოს-
წავ ლე ახალ გაზ რ დო ბის სა სახ ლემ 
გა მო უ ყო. პრო ექ ტის პარ ტ ნი ო რიც 
და უშუ ა ლო  გან მა ხორ ცი ე ლე ბე-
ლიც   არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცია 
„ცვლილებათა გზა“ გახ ლავთ. მი სი 
ხელ მ ძღ ვა ნე ლი დი ა ნა ტურ ძი ლა ძე 
პრო ფე სი ით ხე ლოვ ნე ბათ მ ცოდ ნეა 
და ლი ტე რა ტუ რულ კა ფე ში ბავ შ ვებს 
ფო ტო და კი ნო ხე ლოვ ნე ბის მიღ-
წე ვებს აზი ა რებს, ჩემს სტა ტუსს კი, 
ალ ბათ გუ რამ დო ჩა ნაშ ვი ლი სე უ ლი  
„კაცი,რომელსაც ლი ტე რა ტუ რა ძლი ერ 
უყ ვარ და“, შე ე ფე რე ბა.

ლი ტე რა ტუ რულ კა ფე ში გვაქვს მშვი დი 
გა რე მო, მო სა ხერ ხე ბე ლი მა გი დე ბი და 
სკა მე ბი, ყვე ლა ასა კის მკითხ ვე ლი-
სათ ვის გან სა კუთ რე ბუ ლად შერ ჩე უ ლი 

წიგ ნე ბი, საკ მა ოდ დი დი ტე ლე ვი ზო რი, 
ისე თი, რომ ორ მო ცამ დე ადა მი ანს შე უძ-
ლია სრულ კომ ფორ ტ ში აღიქ ვას ნაჩ ვე-
ნე ბი ფილ მი და, რა თქმა უნ დ ა, ჩაი და 
სა მო ვა რი – მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გამ გებ-
ლის, რო ბი ზონ გვე ნე ტა ძის სა ჩუ ქა რი...

ჩვენ თან  ერ თ -ერ თი მთა ვა რი ღო ნის-
ძი ე ბა წიგ ნე ბი სა და მწერ ლე ბის შე მოქ-
მე დე ბის გან ხილ ვა ა, მაგ რამ ბავ შ ვე ბის 
ლი ტე რა ტუ რას თან „დაახლოებაში“ 
მნიშ ვ ნე ლო ვან როლს ას რუ ლებს 
ყო ველ კ ვი რე უ ლი ფილ მე ბის ჩვე ნე ბა- 
გან ხილ ვა, მით უმე ტეს, რომ ხში რად 
გვი წევს ცნო ბი ლი მწერ ლე ბის ნა წარ-
მო ე ბე ბის ეკ რა ნი ზა ცი ის ხილ ვაც.

ვაჩ ვე ნებთ რო გორც სა ერ თა შო რი-
სო ფეს ტი ვა ლე ბის ლა უ რე ატ ფილ-
მებს, ასე ვე ქარ თულ კი ნო შე დევ რებს. 
ვფიქ რობ, საკ მა რი სი იქ ნე ბა აღ-
ვ ნიშ ნო რამ დე ნი მე მათ გა ნი – მი-
ლოშ ფორ მა ნის „ვიღაცამ გუ გუ ლის 
ბუ დეს გა და უფ რი ნა“, ვუ დი ალე ნის 
„შუაღამე პა რიზ ში“, თენ გიზ აბუ ლა ძის 
„ნატვრის ხე“, დი მიტ რი ბა თი აშ ვი ლის 
„არასერიოზული კა ცი“, თი ნა თინ გურ-
ჩი ა ნის „მანქანა,რომელიც ყვე ლა ფერს 
გა აქ რობს.“ დიდ ინ ტე რესს იწ ვევს PIN-
ის მი ერ მო წო დე ბუ ლი დო კუ მენ ტუ რი 
ფილ მე ბიც, მათ შო რის, რე ზო თა ბუ კაშ-
ვი ლის დო კუ მენ ტუ რი კი ნო მა ტი ა ნე.               

ახალ გაზ რ დე ბი უკ ვე მი ეჩ ვივ ნენ 
არა მარ ტო სცე ნა რის ტის ჩა ნა ფიქ რის 
ამოც ნო ბას, მათ აინ ტე რე სებთ იდე ის 
რე ჟი სო რუ ლი გა დაწყ ვე ტა, ოპე რა ტო-
რის ხედ ვა, მხატ ვ რუ ლი მიგ ნე ბე ბი.

ლი ტე რა ტუ რუ ლი კა ფეს სი ცოცხ ლი-
სუ ნა რი ა ნო ბის გან ც დას გვიმ ძაფ რებს 
ის, რომ, ანა ლი ტი კურ აზ როვ ნე ბას თან 
ერ თად, ბავ შ ვებს უვი თარ დე ბათ კა მა-
თის კულ ტუ რა. ახ ლა ისი ნი ყუ რადღე-
ბით უს მე ნენ არა მარ ტო უფ რო სებს, 
ერ თ მა ნეთ საც და ჩვენ თ ვის სრუ ლი ად 
მო უ ლოდ ნელ „აღმოჩენებსაც“ აკე თე-
ბენ  ამა თუ იმ ფილ მ ში...

სა ო ცა რი თა ო ბა მო დის და მათ ჩვენ-
გან ბევ რი რამ სჭირ დე ბათ, მაგ რამ 
მთა ვა რი, ალ ბათ, მი მარ თუ ლე ბის 
მი ცე მა ა.

სამ წუ ხა რო ა, რომ ჩვენს რა ი ონ ში 
დაიწყო, მაგრამ „რატომღაც” ვერ 
გაგრძელდა კულ ტუ რის სა მი ნის ტ როს 
და ეროვნული კინოცენტრის პრო ექ ტი 
„კინო სკო ლა ში“, მაგ რამ ვცდი ლობთ 
ჩვე ნი ძა ლე ბით შე ვავ სოთ ეს და ნაკ ლი-
სი. ამ მხრივ ლი ტე რა ტუ რუ ლი კა ფეს 
მცდე ლო ბას ალ ბათ მო მა ვა ლი შე ა ფა-
სებს, მაგ რამ, ვფიქ რობ, ჩვენ სათ ქ-
მე ლი გვაქვს, თუნ დაც ის, რომ „ჩვენ 
ხომ ვცა დეთ მა ინც“ – რო გორც მი ლოშ 
ფორ მა ნის „გუგულშია“...

ოპ ტი მიზ მის ფონ ზე, პრობ ლე მებ ზე 
სა უ ბა რი არ იქ ნე ბა სწო რი, მაგ რამ 
ფაქ ტი ა, რომ ბევრ რა მეს წყვეტს ფი-
ნან სე ბი. ყო ველ დღი უ რი მო რა ლუ რი 
მხარ და ჭე რა გვაქვს სა ზო გა დო ე ბის-
გან, თვით მ მარ თ ვე ლო ბის გან, მაგ რამ 
არაერ თი სა ინ ტე რე სო პრო ექ ტი გვაქვს 
ჩა ფიქ რე ბუ ლი და სწო რედ ფი ნან სე ბის 
უქონ ლო ბა გვაბ რ კო ლებს.

თუნ დაც ის, რომ ჩვენს ახალ გაზ-
რ დებს ძა ლი ან ბევრს „მისცემდა“ 
კომ პე ტენ ტუ რი პრო ფე სი ო ნა ლე ბის 
მას ტერ კ ლა სე ბი და თუ იმა საც ვიტყ-
ვი, რომ ბავ შ ვებს მო აქვთ თა ვი ან თი 
სცე ნა რე ბი და გვთხო ვენ, რო გორ მე 
გა და ვა ღე ბი ნოთ ხუთ წუ თი ა ნი ფილ მი, 
ალ ბათ  გა სა გე ბი იქ ნე ბა, თუ რა ტომ 
გვაქვს შე მოქ მე დე ბი თი უკ მა რი სო ბის 
გრძნო ბა... 
  თუმ ცა ჩვენ გვჯე რა, რომ გა და ვი ღებთ, 
აუცი ლებ ლად გა და ვი ღებთ ფილმს 
თუნ დაც იმა ზე, ლი ტე რა ტუ რი სა და 
კი ნოს რო გო რი ჰარ მო ნია სუ ფევს ლი-
ტე რა ტუ რულ კა ფე ში, ტყი ბულ ში...

> >  თ ე ნ  გ ი ზ  გ ა  გ ო  შ ი  ძ ე

ლი ტე რა ტუ რუ ლი კა ფე ტყი ბულ ში —
ლი ტე რა ტუ რი სა და კი ნოს ჰარ მო ნია
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ლე ვან გე ლაშ ვი ლი, პრო ექ ტის 

ავ ტო რი: დღეს მთელ მსოფ ლი ო ში 
ბიბ ლი ო თე კე ბი მე დი ა თე კე ბის კუთხით 
ვი თარ დე ბა, მულ ტი მე დი უ რი დარ ბა-
ზე ბი და კი ნო თე კე ბი ბიბ ლი ო თე კის 
შე მად გე ნე ლი ნა წი ლი ა. ვი ფიქ რე, რომ 
ამ გა მოც დი ლე ბის და ნერ გ ვა არც ჩვენ-
ში იქ ნე ბო და ური გო.

უკ ვე წე ლი წად ნა ხე ვა რი ა, თბი ლი-
სის ბიბ ლი ო თე კებ ში დიდ ეკ რან ზე 
ვუჩ ვე ნებ ფილ მებს. თავ და პირ ვე ლად  
დიღ მის მა სივ ში მდე ბა რე მეშ ვი დე 
ბიბ ლი ო თე კა ში ვმარ თავ დი კი ნოკ-
ლა სი კის ნი მუ შე ბის ჩვე ნე ბებს. ბიბ ლი-
ო თე კის გამ გე ქ-ნი ეთერ ქა მუ შა ძე და 
თა ნამ შ რომ ლე ბი და მეხ მარ ნენ, რომ 
კი ნოკ ლუ ბი ჩა მო მე ყა ლი ბე ბი ნა. მოგ-
ვი ა ნე ბით, მთა ვარ ბიბ ლი ო თე კა შიც 
შევ ქ მე ნით კი ნოკ ლუ ბი. მო მა ვალ ში-
,ა უ ცი ლებ ლად სხვა ბიბ ლი ო თე კებ-
საც ვეს ტუმ რე ბი. დახ მა რე ბის თ ვის 
დი დი მად ლო ბა მინ და გა და ვუ ხა დო 
მთა ვა რი ბიბ ლი ო თე კის დი რექ ტორს, 
ქალ ბა ტონ ცი ა ლა კალ მა ხე ლი ძეს და 
ბიბ ლი ო თე კის თა ნამ შ რომ ლებს. 

კი ნოკ ლუბ ში, კი ნოკ ლა სი კის ნი მუ-
შე ბის დიდ ეკ რან ზე ჩვე ნე ბის გარ და, 
მა ყუ რე ბელს სა შუ ა ლე ბა აქვს, ახა ლი 
ქარ თუ ლი ფილ მე ბიც ნა ხოს და პი რა-
დად და უს ვას კითხ ვე ბი რე ჟი სორს. უკ ვე 
ვუჩ ვე ნეთ გი ორ გი ოვაშ ვი ლის, გა გა 
რაზ მა ძის, გი ორ გი აბა შიშ ვი ლის, ნი კო-
ლოზ ხო მა სუ რი ძის და სხვა ქარ თ ვე ლი 
რე ჟი სო რე ბის ფილ მე ბი. მათ პი რა დად 
ჰქონ დათ სა შუ ა ლე ბა, წა რედ გი ნათ 
ფილ მი მა ყუ რებ ლის თ ვის. 

კი ნოკ ლუ ბის ცალ კე მი მარ თუ ლე ბაა 
ქარ თუ ლი კი ნოს რეტ როს პექ ტი ვა, რო-
დე საც ხდე ბა უფ რო სი თა ო ბის რე ჟი სო-
რის შეხ ვედ რა ახალ გაზ რ დებ თან და 
ნაჩ ვე ნე ბი ფილ მის გარ შე მო სა უ ბა რი. 
უკ ვე ვუჩ ვე ნეთ მი ხე ილ კო ბა ხი ძის ფილ-
მე ბი. ეს დღეს ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია 
ახალ თა ო ბა ში კი ნო გა ნათ ლე ბის შე ტა-
ნის კუთხით, რად გან მკა ფი ოდ ჩან ს ,-

რომ ბო ლო ხა ნებ ში ქარ თულ კი ნოს 
მა ყუ რე ბე ლი მო აკ ლ და. 

მზი ან ამინ დ ში კი ნოჩ ვე ნე ბე ბი ბიბ ლი-
ო თე კის ეზო ში, ღია ცის ქვეშ იმარ თე ბა. 
ფილ მ ზე დას წ რე ბა უფა სო ა. მეშ ვი დე 
ბიბ ლი ო თე კა ში ხში რად ჩა ით და ნუგ-
ბა რი თაც ვუ მას პინ ძ ლ დე ბით მა ყუ რე-
ბელს.

ძა ლი ან სიმ ბო ლუ რი ა, რომ კი ნოჩ ვე-
ნე ბე ბი მთა ვარ ბიბ ლი ო თე კა ში იმარ-
თე ბა, რო მე ლიც აღ მა შე ნებ ლის კვე-
თა ზე მდე ბა რე ობს. ამ შე ნო ბას უკ ვე 107 
წე ლი შე უს რულ და. თავ და პირ ვე ლად, 
რო დე საც კი ნო და ი ბა და, კი ნო თე ატ-
რე ბი არ არ სე ბობ და. კი ნო სე ან სე ბი 
სპო რა დუ ლად ეწყო ბო და სახ ლებ ში, 
ბიბ ლი ო თე კებ ში, ქოხ - სამ კითხ ვე ლო-
ებ სა და სას ტუმ რო ებ ში. კი ნო არ ქი ტექ-
ტუ რა მოგ ვი ა ნე ბით გა მო იკ ვე თა. 

1915 წელს, თბი ლის ში მხო ლოდ 
მი ხა ი ლის პროს პექ ტ ზე (დღევანდელი 
აღ მა შე ნებ ლის გამ ზირ ზე) შვი დი კი ნო-
თე ატ რი იყო: „სატურნი“, „მოდერნი“, 
„ლირა“, „ოდეონი“, „მულენ-
ელექტრიკი“, „მულენ-ელექტრიკის 
სა ზაფხუ ლო დარ ბა ზი“ და „აპოლო“. 
კი ნოჩ ვე ნე ბე ბის შემ დეგ იმარ თე ბო და 
დის კუ სი ე ბი, ჩნდე ბო და ახა ლი კი ნოპ-
რო ფე სი ე ბი და მიმ დი ნა რე ობ და მა თი 
და უფ ლე ბა. მა შინ თბი ლის ში კულ ტუ-
რუ ლი ცხოვ რე ბა დუღ და. სამ წუ ხა როდ, 
დღეს არც ერ თი კი ნო თე ატ რი აღარ 
ფუნ ქ ცი ო ნი რებს. 

ერ თი სა უ კუ ნის შემ დეგ ამ ად გი ლას 
კი ნოკ ლუ ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა პირ ველ-
საწყის თან მიბ რუ ნე ბის, სწო რე დაც 
რომ, საკ რა ლუ რი ამ ბა ვი ა. თით ქოს 
კი ნოკ ლუ ბი გა დის პრო ფა ნულ - ქ რო-
ნო ლო გი უ რი დრო ი დან და შე დის 
და სა ბა მი ერ დრო ში. იმ დრო ში, რო ცა 
მოვ ლე ნე ბი კი ნოს ცხოვ რე ბა ში პირ-
ვე ლად მოხ და. ეს არის ,,ძლიერი“ 
დრო, რო ცა კი ნოკ ლუბ ში შეკ რე ბი ლი 
ადა მი ა ნე ბი ხელ მე ო რედ გა მო იხ მო ბენ 
კი ნოს არ ქა ულ ამ ბებს, ეს წ რაფ ვი ან 

შე მოქ მე დე ბი თი ნა ყო ფის გან მე ო რე ბას 
და კი ნო სა გან თა „საწყისს“ ეც ნო ბი ან.

თა მარ სა ლუქ ვა ძე, თბი ლი სის მეშ

ვი დე ბიბ ლი ო თე კის თა ნამ შ რო მე ლი: 

მო ვი ფიქ რეთ სლო გა ნი – „დავსხდეთ 
სა მო ვარ თან და ვი სა უბ როთ კი ნო ხე-
ლოვ ნე ბა ზე“, და შე ვუ დე ქით მა ყუ რებ-
ლის ძი ე ბას. მო გეხ სე ნე ბათ, ლი ტე-
რა ტუ რაც, წიგ ნე ბიც დღეს ძა ლი ან 
ცო ტას ახ სოვს. სა მა გი ე როდ, ყველ გან 
გა ი გებთ , – „ისე ვიღ ლე ბი, წიგ ნის თ ვის 
არ მცა ლი ა“, „სად მაქვს დრო წა სა-
კითხად“, „რაღა დროს წიგ ნი ა“?! ჰო და, 
ჩვენც ასე თი ხალ ხის და ინ ტე რე სე ბა გა-
დავ წყ ვი ტეთ. გა დავ წყ ვი ტეთ, გაგ ვეხ სე-
ნე ბი ნა მათ თ ვის , რა არის ნამ დ ვი ლი და 
ფა სე უ ლი. ავირ ჩი ეთ შა ბა თი სა ღა მო 
და მას შემ დეგ, უკ ვე ერ თი წე ლი ა, ყო-
ველ შა ბათს მეშ ვი დე ბიბ ლი ო თე კის 
კი ნოკ ლუ ბის გუ ლი ფეთ ქავს. 

კი ნოკ ლუ ბი კარ გი სა შუ ა ლე ბა ა, ბიბ-
ლი ო თე კა ში და აბ რუ ნო მკითხ ვე ლი. 
ეკ რა ნი ზა ცი ე ბის გავ ლით, ისი ნი ინ ტე-
რეს დე ბი ან წიგ ნე ბით. მეც ჩემს კი ნოკ-
ლუ ბე ლებ თან ერ თად დღი თიდღე 
მიყ ვარ დე ბა კი ნო ხე ლოვ ნე ბა – ჩვე ნი გუ-
შინ დე ლი, დღე ვან დე ლი და მო მა ვა ლი 
ცხოვ რე ბა. ჩვე ნი სუ ლი სა და გო ნე ბის, 
ჩვე ნი მიზ ნე ბის, ოც ნე ბე ბის, სწრაფ ვის, 
სი ხა რუ ლი სა და ტკი ვი ლის მშვე ნი ე რი 
სამ ყა რო. არ ვი ცი, რამ დე ნად მარ თა-
ლი ვარ ამ ჩემს ხმა მაღ ლა გამ ხე ლილ 
ფიქ რებ ში, მაგ რამ ლი ტე რა ტუ რი სა და 
ხე ლოვ ნე ბის სიყ ვა რუ ლი მა ვა ლებ და, 
ვყო ფი ლი ყა ვი გულ წ რ ფე ლი.

თი ნა თინ გა ბი ა ნი: კი ნოკ ლუ ბის ხში რი 
სტუ მა რი ვარ. მყუდ რო, თბი ლი და სა-
სი ა მოვ ნო გა რე მო ა. ვფიქ რობ, კარ გი 
პრო ექ ტია კი ნო მოყ ვა რულ თათ ვის. სა-
ინ ტე რე სო ფილ მის შემ დეგ გა მარ თულ 
დი სკუ სი ა ში თა ვი სუფ ლად გა მოვ თ ქ-
ვამთ ფილ მით გა მოწ ვე ულ ემო ცი ებ სა 
და აზ რებს. 

> >  ლ ე  ვ ა ნ  გ ე  ლ ა შ  ვ ი ლ  მ ა
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 დო კუ მენ ტუ რი კი ნო თა ვი სი მო-
წო დე ბით, მაქ სი მა ლუ რი სი ზუს ტით 
და ა ფიქ სი როს რე ა ლო ბა, ყო ველ-
თ ვის მჭიდ როდ იყო და კავ ში რე ბუ-
ლი ტექ ნი კის გან ვი თა რე ბას თან და 
მნიშ ვ ნე ლო ვან წი ლად და მო კი დე ბუ ლი 
ტექ ნო ლო გი ურ ინო ვა ცი ებ ზე. მაგ რამ 
თუ ბო ლო ათ წ ლე უ ლე ბამ დე ტექ ნი კუ-
რი მიღ წე ვე ბი ცვლი და დო კუ მენ ტუ რი 
კი ნოს მუ შა ო ბის პი რო ბებს, გავ ლე ნას 
ახ დენ და მის მე თო დებ ზე და, შე სა ბა-
მი სად ეს თე ტი კა ზეც, ელექ ტ რო ნუ ლი 
ტექ ნო ლო გი ე ბის დამ კ ვიდ რე ბამ და 
ელექ ტ რო ნუ ლი მე დი ა სა შუ ა ლე ბე ბის 
გა მო ჩე ნამ სრუ ლი ად სხვა მას შ ტა ბის 
გა მოწ ვე ვე ბის წი ნა შე და ა ყე ნა დო კუ-
მენ ტუ რი კი ნო ხე ლოვ ნე ბა, ძი რე უ ლად 
შეც ვა ლა რა მი სი არ სე ბო ბის და აუდი-
ტო რი ას თან ურ თი ერ თო ბის წე სი. 

ძნე ლი შე სამ ჩ ნე ვი არ არის, რომ 
თა ნა მედ რო ვე მსოფ ლიო თით ქოს 
რე ა ლო ბის მყი სი ე რი და ფიქ სი რე ბის 
მა ნი ამ შე იპყ რო; თით ქოს დღე ვან დე-
ლი დღის დე ვი ზი გახ და: არც ერ თი 
წა მი დო კუ მენ ტუ რად და ფიქ სი რე ბუ ლი 
ვი ზუ ა ლუ რი მა სა ლის გა რე შე! ყო ვე-
ლი სიტყ ვა, გა მოს ვ ლა, მოქ მე დე ბა, 
თავ შეყ რა – სა ზო გა დო ებ რი ვი იქ ნე ბა 
ეს თუ პრი ვა ტუ ლი – აღი ბეჭ დე ბა და სა-
ზო გა დო ებ რივ სივ რ ცე ში ვრცელ დე ბა. 
გავ რ ცე ლე ბის არე ა ლი შე იძ ლე ბა სხვა-
დას ხ ვა იყოს – დაწყე ბუ ლი ოჯა ხუ რი 
წრი დან მთე ლი მსოფ ლი ოს მას შ ტა ბით 
დამ თავ რე ბუ ლი, მაგ რამ მთა ვა რი ა, 
რომ მას ზე მოთხოვ ნი ლე ბა არ სე ბობს. 

მკვლე ვა რე ბი  ამ ბო ბენ, რომ Homo 
Sapiens-ის (მოაზროვნე ადა მი ა ნი) ნაც-
ვ ლად დღეს მი ვი ღეთ Homo Shooting 
(ადამიანი, რო მე ლიც იღებს).

შე სა ბა მი სად, შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, ჩვენ 
დო კუ მენ ტა ლიზ მის ხა ნა ში ვცხოვ-
რობთ, რად გან რა არის დო კუ მენ ტა-
ლიზ მი, თუ არა მის წ რა ფე ბა მაქ სი მა-
ლუ რად მი უ ახ ლოვ დეს რე ა ლო ბას, 
მაქ სი მა ლუ რი სი ზუს ტით და ა ფიქ სი როს 
ცხოვ რე ბი სე უ ლი მოვ ლე ნე ბი თა ვის 
ბუ ნებ რივ გა მოვ ლი ნე ბა ში.

  დღე ვან დე ლი ციფ რუ ლი კა მე რე ბი 
სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა მი ვი ღოთ მა ღა ლი 
ხა რის ხის გა მო სა ხუ ლე ბა სინ ქ რო ნუ ლი 
ხმით. ეს კა მე რე ბი კომ პაქ ტუ რია და 
ამას თან, მა თი გარ ჩე ვა სა მოყ ვა რუ ლო 
კა მე რე ბის გან თით ქ მის შე უძ ლე ბე ლი ა. 
ამ დე ნად, მათ შე უძ ლი ათ შე აღ წი ონ იქ, 
სა დაც შე იძ ლე ბა არ და უშ ვან პრო-
ფე სი უ ლი ჯგუ ფი მრა ვალ რიცხო ვა ნი 
აპა რა ტუ რით, მის წი ნა შე გა ცი ლე ბით 
კომ ფორ ტუ ლად გრძნო ბენ თავს გა და-
ღე ბის ობი ექ ტე ბიც, კა მე რა ძა ლი ან მა-
ლე ხდე ბა „ჩვეული“ და „შეუმჩნეველი“. 
ამან არა მარ ტო მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გა ა-
ი ა ფა დო კუ მენ ტუ ლი კი ნოს წარ მო ე ბა, 
არა მედ არ სე ბი თად შეც ვა ლა მი სად მი 
მიდ გო მაც. ის ხელ მი საწ ვ დო მი გახ და 
არა მარ ტო და მო უ კი დე ბე ლი, მცი რე 
სტუ დი ე ბის თ ვის, არა მედ იმ ადა მი ა ნე-
ბის თ ვი საც,  ვის თ ვი საც კი ნო პრო ფე სი-
ას არ წარ მო ად გენს. 

უფ რო მე ტიც, დღეს გა და ღე ბის თ ვის 
სუ ლაც აღარ არის სა ჭი რო კი ნო ან 

ვი დე ო კა მე რა. მოძ რა ვი ობი ექ ტე ბის 
გა და სა ღე ბი ფუნ ქ ცი ით ჯერ ფო ტო ა-
პა რა ტე ბი აღი ჭურ ვა, შემ დეგ კი ისე თი 
ყო ველ წუ თი ე რი მოხ მა რე ბის სა გა ნიც, 
რო გო რიც მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნი ა 
– თა ნა მედ რო ვე ადა მი ა ნი ხომ ისეთ 
უხერ ხუ ლო ბას გრძნობს სახ ლ ში ტე ლე-
ფო ნის დარ ჩე ნი სას, რო მე ლიც ქუ ჩა ში 
ჩა უც მე ლად გას ვ ლის დის კომ ფორტს 
თუ შე იძ ლე ბა შე ვა და როთ. 

 ვი ღებთ არა მხო ლოდ ჩვენ, თა ვად 
ჩვენც გვი ღე ბენ. ალ ბათ ჭეშ მა რი ტე-
ბის გან არც ისე შორს ვიქ ნე ბით, თუ 
ვიტყ ვით, რომ გა და ვა ბი ჯებთ თუ არა სა-
კუ თა რი ბი ნის ზღურბლს, ძა ლი ან დი დი 
ალ ბა თო ბით ვინ მეს ობი ექ ტივ ში მა ინც 
ვხვდე ბით და და ფიქ სი რე ბუ ლი ვი ზუ-
ა ლუ რი მა სა ლის ნა წი ლად ვიქ ცე ვით. 
ეს შე იძ ლე ბა იყოს ნე ბის მი ე რი ფო ტო 
თუ კი ნო მოყ ვა რუ ლის ობი ექ ტი ვი, ან 
სათ ვალ თ ვა ლო კა მე რე ბი, რომ ლი თაც 
უხ ვად არის აღ ჭურ ვი ლი თა ნა მედ რო ვე 
ქა ლა ქე ბის გა რე თუ ში და სივ რ ცე ე ბი. 
საკ მა ოდ ახა ლი მა გა ლი თი: ცნო ბი ლი 
ავ ტომ რ ბო ლე ლის მი ხა ელ შუ მა ხე-
რის მი ერ თხი ლა მუ რებ ზე სრი ა ლი სას 
მი ღე ბუ ლი ტრავ მის შემ დეგ რამ დე ნი მე 
დღე ში გა მოჩ ნ და ტე ლე ფო ნით გა და ღე-
ბუ ლი სა მოყ ვა რუ ლო ვი დე ო, რომ ლის 
ავ ტო რიც ირ წ მუ ნე ბო და, რომ მას ში ჩანს 
შუ მა ხე რის და ცე მის მო მენ ტიც. 

ინ ტერ ნეტ სივ რ ცე წა ლე კა გა მიზ ნუ-
ლად თუ შემ თხ ვე ვით და ფიქ სი რე ბულ მა 
სა ყო ფაცხოვ რე ბო, სა ხა ლი სო თუ ექ ს ტ-
რე მა ლუ რი მო მენ ტე ბის სა მოყ ვა რუ ლო 

დო კუ მენ ტუ რი მა სა ლა You Tube-ის ეპო ქა ში
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ჩა ნა წე რებ მა. ყვე ლა ზე ცნო ბი ლი ვი დე-
ო ჰოს ტინ გის პლატ ფორ მის You Tube-ის 
გა რე შე დღეს წარ მო უდ გე ნე ლია 
მსოფ ლიო ქსე ლი, არა და, პირ ვე ლი ვი-
დეო მას ზე მხო ლოდ 2005 წლის მა ის ში 
აიტ ვირ თა (ტესტირების რე ჟიმ ში).

 სულ რა ღაც შვიდ წე ლი წად ში You 
Tube-ის მოხ მა რე ბის ზრდა ზვა ვის 
ეფექტს ჰგავს: 2007 წელს ყო ველ წუთ ში 
იტ ვირ თე ბო და 6 სა ა თის ხან გ რ ძ ლი ვო-
ბის ვი დე ო, 2010 წელს ეს რიცხ ვი ჯერ 
24 სა ა თამ დე გა ი ზარ და, შემ დეგ 35-მდე, 
შემ დეგ 48 სა ა თამ დე, 2011 წელს – 60 
სა ათ ზე მე ტი ვი დე ო; დღე ის თ ვის კი 
ეს რიცხ ვი უკ ვე 100 სა ათს უტოლ დე-
ბა. ამას თან ყო ველ თვე ში You Tube-ს 
სტუმ რობს მი ლი არ დ ზე მე ტი უნი კა ლუ-
რი მომ ხ მა რე ბე ლი, რო მე ლიც უყუ რებს 
6 მი ლი არ დი სა ა თის ხან გ რ ძ ლი ვო ბის 
ვი დე ოს (რაც ნიშ ნავს, რომ დე და მი წის 
თი თო ე ულ მაცხოვ რე ბელ ზე მო დის 
ერ თი სა ა თი ვი დე ო ნახ ვა). მის მო ნა ცემ-
თა ბა ზა ში 25 მი ლი ონ ზე მე ტი ციფ რუ ლი 
ანა ბეჭ დი ინა ხე ბა. და მა თი ძა ლი ან დი-
დი პრო ცენ ტი ე.წ. დო კუ მენ ტუ რი ვი დეო 
და დო კუ მენ ტუ რი ფო ტო ა.

 დო კუ მენ ტუ რი მა სა ლის ნა კა დი 
იმ დე ნად წყა ლუხ ვი გახ და, რომ მი სი 
პრო ფე სი უ ლი ნიშ ნით და ხა რის ხე ბა, 
გა მორ ჩე ვა და შე ფა სე ბა შე უ და რებ ლად 
გაძ ნელ და და შე უძ ლე ბე ლიც კი გახ და. 
დღე ვან დე ლი მა ყუ რე ბე ლი თვი თონ 
იღებს, თვი თონ ავ რ ცე ლებს და თვი-
თონ ვე აფა სებს გა და ღე ბუ ლის ხა რისხს 
და ღი რე ბუ ლე ბას, რაც მო წო ნე ბისა და 
ნახ ვის სტა ტის ტი კა ში აისა ხე ბა.

თუმ ცა აქ ვე შე ი ნიშ ნე ბა უც ნა უ რი 
ფე ნო მე ნი – დო კუ მენ ტუ რი მა სა ლის 
მო ცუ ლო ბის ზრდას თან ერ თად, დო კუ-
მენ ტუ რი მა სა ლის მო პო ვე ბის ტექ ნო-
ლო გი უ რი მე თო დე ბის გან ვი თა რე ბი სა 
და დახ ვე წის პა რა ლე ლუ რად, სულ 
უფ რო მცირ დე ბა რწმე ნა მა სა ლის ავ-
თენ ტუ რო ბა ში. გა სა გე ბი ა, რო ცა ეს ეჭ ვი 
ჩნდე ბა ისე თი მა სა ლე ბის მი მართ, რო-
გო რიც არის ის რა ელ ში ტუ რის ტე ბის 
მი ერ ტე ლე ფო ნით თით ქოს შემ თხ ვე-
ვით გა და ღე ბუ ლი ქალ თევ ზა ან ტყე ში 
ასე ვე შემ თხ ვე ვით და ფიქ სი რე ბუ ლი 
მფრი ნა ვი გო გო ნა, მაგ რამ არა და მა-
ჯე რებ ლად გა მო ი ყუ რე ბა სრუ ლი ად 
უწყი ნა რი მა სა ლე ბიც, მა გა ლი თად, ე.წ. 
სა ხა ლი სო ვი დე ო ე ბი ყო ფი თი მარ ცხე-
ბით, სა სა ცი ლო მო უ ლოდ ნე ლო ბე ბით 
და ა.შ. სა მოყ ვა რუ ლო გა და ღე ბის, 
ყო ფი თი სი ტუ ა ცი ე ბის და არა სამ სა ხი ო-
ბო შეს რუ ლე ბის მი უ ხე და ვად (ხერხები, 
რომ ლებ საც მხატ ვ რუ ლი კი ნოც კი 
იმის თ ვის იყე ნებს, რომ შექ მ ნას რე ა-
ლო ბის შეგ რ ძ ნე ბა და გა აძ ლი ე როს 
მა სა ლის და მა ჯე რებ ლო ბა), ხში რად 
ძნე ლია თა ვი დან მო ი შო რო სი ყალ ბის, 
წი ნას წარ დად გ მუ ლის გან ც და.  

 ვი ღებთ პა რა დოქ სულ სი ტუ ა ცი-
ას, რო ცა მა ღალ ტექ ნო ლო გი უ რი 
გან ვი თა რე ბის ეპო ქა ში, რე ა ლო ბის 
და ფიქ სი რე ბის სა შუ ა ლე ბე ბის უკი დუ-
რე სად დახ ვე წის, ხელ მი საწ ვ დო მო ბის 
გაზ რ დი სა და მა თი შე საძ ლებ ლო ბე ბის 
უსაზღ ვ როდ გა ფარ თო ე ბის პი რო ბებ-
ში, რე ა ლო ბა კი დევ უფ რო ბუნ დო ვა ნი, 
და უ ჯე რე ბე ლი და ხში რად მის ტი კუ-

რიც კი გახ და. ზღვა რი რე ა ლურ სა და 
ვირ ტუ ა ლურ სამ ყა რო ებს შო რის სულ 
უფ რო მყი ფე და ამო უც ნო ბი ხდე ბა. 

მა ყუ რე ბე ლი მარ ტო რჩე ბა მუდ მი-
ვი კითხ ვის პი რის პირ: რა არის მის 
წი ნა შე – გა თა მა შე ბა, გა ყალ ბე ბა, 
შეც ვ ლი ლი რე ა ლო ბა თუ ობი ექ ტუ რი 
რე ა ლო ბა. და რაც მთა ვა რი ა, ამ კითხ-
ვა ზე პა სუ ხის გა ცე მა ყო ფით პი რო-
ბებ ში შე უძ ლე ბე ლია – შე უძ ლე ბე ლია 
ყო ველ მა ინ ტერ ნეტ მომ ხ მა რე ბელ მა, 
რო მე ლიც დღე ში რამ დე ნი მე ათე ულ 
ასეთ ვი დე ოს „ამუშავებს“, თი თო ე უ ლი 
მკაცრ ტექ ნო ლო გი ურ ექ ს პერ ტი ზა ზე 
გა ა ტა როს, ეძე ბოს პირ ველ წყა რო ე ბი, 
მი სი სან დო ო ბა და ა.შ. და რაც კი დევ 
უფ რო მთა ვა რი და შე მაშ ფო თე ბე ლი ა, 
ხში რად ეს კითხ ვაც არ ჩნდე ბა. 

გა მო სა ვა ლი?
ჩვენ ვას წავ ლით ბავ შ ვებს წე რა- კითხ-

ვას, უცხო ურ ენებს; ვცდი ლობთ, ვას-
წავ ლოთ მუ სი კის, სახ ვი თი ხე ლოვ ნე-
ბის, თე ატ რის, უფ რო იშ ვი ა თად კი ნოს 
ენაც; მაგ რამ აზ რა დაც არ მოგ ვ დის 
ვას წავ ლოთ ენა, რო მელ ზეც გვე სა უბ-
რე ბა მე დი ა, გან სა კუთ რე ბით ელექ-
ტ რო ნუ ლი მე დი ა, რო მე ლიც დღეს 
ჩვენს ირ გ ვ ლივ არ სე ბუ ლი რე ა ლო ბის 
მთა ვა რი რეპ რე ზენ ტა ტო რი ა. ბოთ ლი-
დან ერ თხელ ამოშ ვე ბუ ლი ჯი ნის უკან 
ჩაბ რუ ნე ბა შე უძ ლე ბე ლი ა, რჩე ბა ერ თა-
დერ თი გზა – ვის წავ ლოთ მი სი მარ თ ვა.

 
>> მ ა  ნ ა  ნ ა  ლ ე კ  ბ ო  რ ა შ  ვ ი  ლ ი
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თა ნა მედ რო ვე მეც ნი ე რე ბის უდი დე სი 
აღ მო ჩე ნე ბის, მა ღა ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის 
მზარდ ტალ ღას, ბუ ნებ რი ვი ა, შე უმ ჩ ნევ-
ლად არ ჩა უვ ლია ასე ვე პროგ რე სის ძლი-
ერ ნა კად ში და ბა დე ბუ ლი კი ნო ხე ლოვ ნე-
ბის თ ვის, რომ ლის პირ ვე ლი გა უ ბე და ვი 
ნა ბი ჯე ბი ჯერ კი დევ კარ გად გვახ სოვს: 
უხა რის ხო აალე ბა დი კი ნო ფი რი დან ჩაბ-
ნე ლე ბუ ლი კი ნო თე ატ რის ბი ა ზის ეკ რან ზე 
და შუ ქე ბუ ლი, არა სა თა ნა დოდ აჩ ქა რე-
ბუ ლი, და კაწ რუ ლი, მუნ ჯი კად რე ბის 
ჩრდი ლო ვა ნი გა მო სა ხუ ლე ბა – წარ სუ ლი 
უმან კო ე ბის, სი ნორ ჩი სა და გუ ლუბ რ ყ ვი-
ლო ბის ღი მი ლის მომ გ ვ რე ლი ფაქ ტი!

„აფორიაქებული“ და „აციმციმებული 
ეკ რა ნი“ დრო თა გან მავ ლო ბა ში, გა და-
სა ღე ბი და საპ რო ექ ციო აპა რა ტუ რის 
გა უმ ჯო ბე სე ბის შე დე გად, „დამშვიდდა“. 
და მა ჯე რებ ლო ბა და რე ა ლის ტუ რო ბა 
შეს ძი ნა ეკ რა ნულ გა მო სა ხუ ლე ბას ფი-
რის მიღ წე ულ მა ხა რის ხ მაც – სხვა დას ხ-
ვა ფილ ტ რით  ნამ დ ვილ თან მი ახ ლო ე-
ბუ ლი თუ ხე ლოვ ნუ რი ზე ხას ხა სა ფე რის 
გად მო ცე მის თა ნა მედ რო ვე შე საძ ლებ-
ლო ბებ მა; ასე ვე ხმის სტე რე ო ფო ნუ რი 
ჩა წე რის, ბგე რის სივ რ ცუ ლი პერ ს პექ ტი-
ვის აკუს ტი კუ რი სის ტე მის და მუ შა ვე ბამ, 
ხმო ვა ნი რი გის შექ მ ნის ახალ მა ტექ ნი-
კურ მა სის ტე მებ მა მა ყუ რებ ლის თ ვის ეკ-
რა ნის ატ მოს ფე რო უფ რო შე საგ რ ძ ნო ბი 

გა ხა და. კი ნომ შე უძ ლე ბე ლი შეძ ლო: 
წარ მო ად გი ნა მკა ფი ო, მას შ ტა ბუ რი, 
ჯერ არ ნა ხუ ლი სი ნამ დ ვი ლე. თუმ ცა ამ 
სა ო ცარ მა ტექ ნო ლო გი ებ მა გა ა ცოცხ ლა 
და არ სე ბო ბა მი ა ნი ჭა ადა მი ა ნის მი ერ 
წარ მო სა ხულ ილუ ზო რულ საც: ხორ ცი 
შე ას ხა და უ ჯე რე ბელ ფან ტას ტი კურ რე ა-
ლო ბას, ვი თო მარ სე ბულ სი მუ ლაკ რულ 
სამ ყა როს, სა კუ თა რი წარ მო სა ხუ ლი-
სად მი აღ ფ რ თო ვა ნე ბას და შიშს.

 ტექ ნო ლო გი ე ბი ვი თარ დე ბა, ტექ ნი-
კუ რი პროგ რე სი წინ მიიწევს... მაგ რამ 
პროგ რე სი და ტექ ნი კის მიღ წე ვა საქ მეს 
ვერ შვე ლის... პი რი ქით, პრობ ლე მე-
ბის და მა ტე ბით დო ნე ებს აჩენს, კი დევ 
უფ რო რთუ ლად და საძ ლევს. ადა მი ა ნი 
იხ ლარ თე ბა ამ მიღ წე ვებ ში, სულ უფ რო 
მე ტად უცხოვ დე ბა და ცა რი ე ლი ხდე ბა 
მი სი სამ ყა რო, მი სი ქმე დე ბა მოკ ლე-
ბუ ლია მი ზე ზობ რი ო ბას, ხო ლო მი ზანს 
ენ ც ვ ლე ბა რე აქ ცი ა... იგი სრუ ლი ად 
მარ ტოა რე ა ლურ არა რე ა ლო ბა ში, გა-
რე მო ცუ ლი ვირ ტუ ა ლუ რი სიყ ვა რუ ლი-
თა და ვირ ტუ ა ლუ რი მე გობ რე ბით...

 თა მა ში აქ ტი ურ ფა ზა ში შე დის XXI 
სა უ კუ ნე ში და ნამ დ ვილ ცხოვ რე ბა ში 
მკვიდ რ დე ბა, რო გორც არ სე ბო ბის წე-
სი. ოლი ვიე ასა ი ა სის ფილ მ ში „დემონი-
საყვარელი“ (Demonlover, 2002) კი დევ 
უფ რო წაშ ლი ლია ზღვა რი რე ა ლურ სა 

და არა რე ა ლურს შო რის. მსოფ ლიო 
ამ ჯე რად გლო ბა ლურ ქსელს წარ მო-
ად გენს, რო მელ შიც გაბ მუ ლია ყვე ლა 
ქვე ყა ნა, ყვე ლა ასა კი და სა ზო გა-
დო ე ბის ყვე ლა შრე – დაწყე ბუ ლი 
უზარ მა ზა რი მა ღალ ტექ ნო ლო გი ებ ზე 
და ფუძ ნე ბუ ლი სე რი ო ზუ ლი კორ პო რა-
ცი ე ბით, რომ ლე ბიც მუდ მი ვად აახ-
ლე ბენ ტექ ნო ლო გი ებს, რა თა ყვე ლას 
გა უს წ რონ და მი ლი ო ნე ბის მო სა გე ბად 
სა თა მა შო ბიზ ნე სის ახა ლი ტე რი ტო რი-
ე ბი და იპყ რონ – დამ თავ რე ბუ ლი რი-
გი თი სა შუ ა ლო ოჯა ხის პერ სო ნა ლურ 
კომ პი უ ტერ თან გა სარ თო ბად მჯდო მი 
მცი რეწ ლო ვა ნი ბავ შ ვით... 

ფილ მის სი უ ჟე ტის საწყი სი კვან ძი 
სიმ ბო ლუ რი ა: ორ გან ზო მი ლე ბი ა ნი 
ანი მა ცი უ რი ერო ტი კუ ლი თა მა შე ბის 
მწარ მო ე ბე ლი კორ პო რა ცია ბიზ ნე სის 
გა სა ახ ლებ ლად სამ გან ზო მი ლე ბი ან 
ტექ ნო ლო გი ა ზე გა და დის. ვირ ტუ ა ლუ რი 
რე ა ლო ბა მო ცუ ლო ბას იძენს და უფ რო 
მე ტად ემ ს გავ სე ბა სი ნამ დ ვი ლეს, გა ნურ-
ჩე ვე ლი ხდე ბა მის გან. ეს ახა ლი ეპო ქის 
და საწყის ზე მეტყ ვე ლებს: ჰი პერ რე ა ლო-
ბის ახალ სა ფე ხურ ზე გა დას ვ ლის ხა ნა 
– ძა ლი ან მკა ფი ო, ნამ დ ვილ ზე კი დევ 
უფ რო ნამ დ ვი ლის მსგავ სი სი მუ ლაკ-
რე ბის ეპო ქა, ზუს ტი და მოჩ ვე ნე ბი თი 
მი ნა რე ვე ბის გა რე შე... 

„მომავლის შო კის“ ეკ რა ნუ ლი ეს თე ტი კა
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და რაც მთა ვა რი ა, ეს ჩვე ნი რე ა ლო-
ბა ა, ყვე ლას თ ვის ცნო ბი ლი ნამ დ ვი-
ლად არ სე ბუ ლი ქა ლა ქე ბი: პა რი ზი, 
ტო კი ო... აქ ვერ შევ ხ ვ დე ბით უც ნა უ რად 
და ჩი პუ ლი არ სე ბე ბით და სახ ლე ბულ 
„ახლო მო მა ვალს“; ეს დღე ვან დე ლი 
ყო ფი ე რე ბა ა, მი სი ჰი პერ რე ა ლუ რი 
სიმ კ ვეთ რე, გა აფ თ რე ბუ ლი წყალ ქ-
ვე შა დი ნე ბე ბი, პორ ნო ინ დუს ტ რი ის 
ლა ბი რინ თე ბი, კორ პო რა ცი ის სვლე ბი 
ბაზ რის გა სა ფარ თო ებ ლად – ძა ლა-
უფ ლე ბის მო სა პო ვებ ლად, კონ კუ რენ-
ტე ბის ჩა მო სა შო რებ ლად გი გან ტე ბის 
Demonlover-ისა და wolf -ის იდუ მა ლი, 
დე მო ნუ რი, და უნ დო ბე ლი ბრძო ლა... 

 აქ შე უძ ლე ბე ლია წი ნას წარ გან ჭ ვ-
რი ტო რა მოხ დე ბა შემ დეგ, რო გორ 
გან ვი თარ დე ბა მოვ ლე ნე ბი, ვის გან რას 
შე იძ ლე ბა ელო დო, მი უ ხე და ვად იმი სა, 
რომ ფილ მის პერ სო ნა ჟე ბი ახი რე ბუ-
ლე ბი და უც ნა უ რე ბი არ არი ან და მა თი 
ქმე დე ბა მკაც რად ლო გი კუ რი ა.  ისი ნი 
სხვა დას ხ ვა ვი თა რე ბა ში ჩნდე ბი ან და 
გზა დაგ ზა ქრე ბი ან.

 ერ თა დერ თი, ვინც ფილ მის დახ-
ლარ თულ სი უ ჟეტს მთლი ა ნად, თა ვი-
დან ბო ლომ დე მიჰ ყ ვე ბა – მშვე ნი ე რი 
დი ა ნა ა, მთა ვა რი გმი რი (მსახიობი 
კო ნი ნილ სე ნი). მა ყუ რე ბე ლი გა მუდ-
მე ბით აკ ვირ დე ბა მას და ცდი ლობს 

ამო იც ნოს მი სი საზ რი სი, მი სი მიზ ნე ბი, 
მი სი პი როვ ნე ბა. თა ვი დან იგი გვხიბ-
ლავს სი ლა მა ზით, ღირ სე ბით და თავ-
და ჯე რე ბუ ლო ბით, შემ დეგ ყველ ფერ ზე 
წამ ს ვ ლელ ცივ სის ხ ლი ან კა რი ე რისტს 
ემ ს გავ სე ბა; შემ დეგ ჯა შუშს, რო მე ლიც 
თა ვის და მო უ კი დე ბელ სა ი დუმ ლო 
თა მაშს თა მა შობს; შემ დეგ  ვნე ბი ან 
ქალს, რო მელ საც უყ ვარს და ამ ბი ცი ებს 
თმობს, შემ დეგ მკვლელს... მას აწა მე-
ბენ... უშ ვე ბენ... აწა მე ბენ... გა და არ ჩე-
ნენ... რე ა ლო ბა სა ში ნე ლი კოშ მა რის 
სა ხეს იღებს. მა ყუ რე ბელს აკ ვირ ვებს 
გმი რის უც ნა უ რი თვი ნი ე რე ბა, რო-
მე ლიც შე უ სა ბა მოა მის უმოწყა ლო 
სი ტუ ა ცი ას თან.  თით ქოს ქუ ჩის ძაღლს 
სცე მენ... იგი არა ფერს არ ეწი ნა აღ მ-
დე გე ბა, ყვე ლა ფერს ას რუ ლებს, რა საც 
ავა ლე ბენ! ჩვენ ვხე დავთ მის ტკი ვილს, 
სა სო წარ კ ვე თი ლე ბას, მაგ რამ არა 
სა კუ თა რი თა ვის სიბ რა ლულს, ან გაბ-
რა ზე ბას... 

რა ტომ? ვინ არის იგი? მას არ აქვს 
სახ ლი, არ ჰყავს ახ ლობ ლე ბი, წარ-
მოდ გე ნა არ გვაქვს მის წარ სულ ზე. 
ვი ცით მხო ლოდ სხვა დას ხ ვა ტემ პით 
ჩვენს თვალ წინ მიმ დი ნა რე ცვა ლე ბა დი 
აწ მ ყოს შე სა ხებ, პა ტარ - პა ტა რა კად რე-
ბად დაწყ ვე ტი ლი მონ ტა ჟით, ისე, თით-
ქოს რა ღაც მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ინ ფორ-

მა ცია გაწყ ვე ტი სას მო ხე ულ ნა წი ლებს 
გა დაჰ ყ ვა... ან თით ქოს ყვე ლა ფე რი ნა-
თე ლია და ვაკ ვირ დე ბით გმი რე ბის ურ-
თი ერ თო ბის დე ტა ლურ, აუღელ ვე ბელ 
გად მო ცე მას, შემ დეგ აჩ ქა რე ბულს და 
მღელ ვა რეს. მი სი მდგო მა რე ო ბა და 
სტა ტუ სი მუდ მი ვად იც ვ ლე ბა: თავ მომ-
წო ნე ბიზ ნეს - ლე დი დან პორ ნო- სა დის-
ტუ რი ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ სას ტი კად 
ექ ს პ ლუ ა ტი რე ბულ მსხვერ პ ლამ დე; 
იც ვ ლე ბა მი სი ად გილ სამ ყო ფე ლი, 
ვარ ცხ ნი ლო ბა, ჩაც მუ ლო ბის სტი ლი.  
რას ნიშ ნავს ეს ცვა ლე ბა დო ბა? 

იგა ვის გა სა ღე ბი მხო ლოდ ფი ნალ-
შია – სხვა ქვე ყა ნა ში, დე და მი წის სხვა 
კუთხე ში  მშვე ნი ე რი ჭკვი ა ნი ბი ჭუ ნა, 
რო მე ლიც სახ ლ ში დაბ რუ ნე ბულ მა მას 
და უ კითხა ვად აც ლის სა ფუ ლე დან 
საკ რე დი ტო ბა რათს, რა თა ინ ტერ ნე-
ტით გა და რიცხოს ვირ ტუ ა ლუ რი თან ხა 
სას ტი კი, სი ცოცხ ლის თ ვის სა ში ში 
უზ ნეო თა მა შე ბის თ ვის, წარ მო ად გენს 
ამ ერ თ მა ნეთ ზე გა დაბ მუ ლი, რთუ ლი, 
და ძა ბუ ლი და და უნ დო ბე ლი და მო-
კი დე ბუ ლე ბე ბის უკა ნას კ ნელ რგოლს 
– მომ ხ მა რე ბელს, გა დამ ხ დელს, იგი ვე 
მო თა მა შეს, ვის გა სარ თო ბა დაც არის 
მი მარ თუ ლი მთე ლი ეს ყოვ ლის მომ ც-
ვე ლი დე მო ნუ რი ძა ლის ხ მე ვა. 

ბავ შ ვის ხე ლით აკ რე ფი ლი ბა რა თის 
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კო დი მთელ ეკ რან ზე, ძა ლი ან ახ ლო 
ხე დით მო ტა ნი ლი, ისე, რომ ციფ რე-
ბიც კი გა სარ ჩე ვი ხდე ბა, არის სწო რედ 
ფილ მის და ზო გა დად თა ნა მედ რო ვე 
ეპო ქის სიმ ბო ლო, ჰი პერ რე ა ლუ რი 
სი ნამ დ ვი ლის სი მუ ლა ცი ის სიმ ბო ლო, 
რო მელ შიც, ჟან ბოდ რი ა რის გან მარ ტე-
ბით, და კარ გუ ლია  რე ა ლო ბა. საკ რე-
დი ტო ბა რა თი – ეს „სუპერსიმულაკრია“, 
ახა ლი ვირ ტუ ა ლურ - დე მო ნუ რი სამ ყა-
როს გა სა ღე ბი, ვირ ტუ ა ლუ რი ფუ ლის 
სი მუ ლა ცი ა. ბოდ რი ა რი ფულს მე სა მე 
კა ტე გო რი ის სი მულ კ რე ბის სა ხე ო ბას მი-
ა კუთ ვ ნებ და – მო დას თან, მო დელ თან, 
სა ზო გა დო ებ რივ აზ რ თან და დნმ-თან 
ერ თად. სწო რედ დნმ-ის ორ მა გი სპი რა-
ლის მო დელს ათა მა შებს ბი ჭუ ნა ხელ ში 
ფილ მის უკა ნას კ ნელ კად რ ში – ადა მი ა-
ნის ერ თ მა ნეთ ზე გა დაბ მუ ლი კო დე ბის 
მო დელს. 

ძა ლი ან მწა რე, დამ ცი ნა ვი, სარ კას ტუ-
ლი ფი ნა ლი. შე იძ ლე ბა ის ადა მი ა ნის არ-
სობ რი ო ბის და სას რულ საც ნიშ ნავ დეს.

 სწო რედ ეს ბი ჭუ ნაა უც ვ ლე ლი მთა-
ვა რი მო თა მა შე, რო მე ლიც თურ მე 
თხზავ და დი ა ნას ფილ მ ში წარ მოდ-
გე ნილ  რე ა ლო ბას ჩვენ თ ვის უკ ვე 
ცნო ბილ დო ნე ებ ზე და რო მელ ზეც 
არის და მო კი დე ბუ ლი, რას მო ი ფიქ-
რებს თა მა შის ახალ დო ნე ზე. თა მა შის 
ამ დო ნის წი ნა პი რო ბა კი თით ქოს 

რა ინ დუ ლა დაც გა მო ი ყუ რე ბა: „როგორ 
გინ დათ და ეხ მა როთ ზო რას? აღ წე რეთ 
თქვე ნი ფან ტა ზი ე ბი და ჩვენ ვაქ ცევთ 
მას რე ა ლო ბად.“

ეს თა მა ში ა, სა დაც არ არ სე ბობს ზნე ობ-
რი ვი ნორ მე ბი, სუ ლი ე რე ბა; არ სე ბობს 
მხო ლოდ დრო ე ბი თი მიზ ნე ბი და მის მი-
საღ წე ვად გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი აქ ტი ვო-
ბა: თავ დას ხ მა და თავ დაც ვა, თუმ ცა ესეც 
მხო ლოდ – თუ ბი ჭუ ნა ინე ბებს.

ტექ ნი კუ რი პროგ რე სის აჩ ქა რე ბამ 
XX სა უ კუ ნის და საწყის ში ფუ ტუ რიზ მის 
ცნო ბი ე რე ბის ხა ნა და ამ კ ვიდ რა: მო მავ-
ლის ჰე გე მო ნი ა, ეპო ქის სა ყო ველ თაო 
გა ო ცე ბა, ღელ ვა, მო ლო დი ნი... მო მავ-
ლის სა ხე ლი ამარ თ ლებ და სო ცი ა ლურ 
ძვრებს, გა დატ რი ა ლე ბებს, რე ვო ლუ-
ცი ებს, ომებს, ცხოვ რე ბის სტილს... 
ოპ ტი მიზ მი ტექ ნი კუ რი პროგ რე სი სად მი 
მეტყ ვე ლებ და მი სი შემ ქ მ ნე ლი ადა-
მი ა ნის გან სა კუთ რე ბულ როლ ზე და 
ად გილ ზე ახალ სამ ყა რო ში. შე სა ბა მი-
სად, ფუ ტუ რიზ მი გა მო ხა ტავ და ძა ლი ან 
გაზ რ დი ლი მნიშ ვ ნე ლო ბის პი როვ ნულ 
„მეს“, უდი დეს ენერ გი ას, რწმე ნას, პრო-
ცეს ში აქ ტი უ რი ჩა რე ვის ნე ბას მო მა ვა-
ლი რე ა ლო ბის შე საც ვ ლე ლად, რკი ნის 
ტექ ნო ლო გი ე ბით სა კუ თა რი არას რულ-
ყო ფი ლე ბის და მარ ცხე ბას; ქმნი და არა 
უბ რა ლოდ ძლი ე რი და თა ვი სუ ფა ლი 
ადა მი ა ნის ახალ იდე ალს, არა მედ 

უშუ ა ლოდ ზე მოქ მე დებ და, ცხოვ რე ბა ში 
ნერ გავ და ახა ლი ცი ვი ლი ზა ცი ის მი ერ 
ფორ მი რე ბულ აგ რე სი უ ლი ზე ა და მი-
ა ნის ტიპს მე ტა ლის გრძნო ბე ბი თა და 
ინ ს ტინ ქ ტე ბით, ტექ ნი კას თან შერ წყ მულ 
„ახალ კენ ტავრს“.

 დღეს ფუ ტუ რიზ მი უკ ვე წარ სუ ლია და 
ვი ცით, რო გო რი გა მა ნად გუ რე ბე ლი შე-
იძ ლე ბა იყოს პროგ რე სი, რა სა ში ნე ლე-
ბე ბი შე იძ ლე ბა და ბა დოს გაბ რ წყი ნე ბუ-
ლი მო მა ვა ლის იდე ამ; ვი ცით, თუ რას 
წარ მო ად გენს  რკი ნის „ზეადამიანი“... 
და სა ერ თოდ, რომ არა ფუ ტუ რიზ მი, 
XX სა უ კუ ნის ყველ ზე სას ტიკ რე ჟი მებს 
შე იძ ლე ბო და არც ეარ სე ბათ, სტა ლი-
ნის სა ხე ლიც არ იქ ნე ბო და ნა წარ მო ე ბი 
ფო ლა დის გან... 

დღეს, XXI სა უ კუ ნის და საწყის ში მო მავ-
ლის აღ ქ მა აღარ ატა რებს სა ყო ველ თაო 
გა მარ ჯ ვე ბი სა და ბედ ნი ე რე ბის შა რა ვან-
დედს. იგი არარ სე ბუ ლი დან „საზეიმოდ“ 
აღარ იქ მ ნე ბა, არ მო დე ლირ დე ბა ბრძო-
ლით, არა მედ „არსებობს“ რო გორც 
რა ღაც მზა და მო სა ლოდ ნე ლი ახა ლი 
რე ა ლო ბა – ტექ ნი კუ რი სინ გუ ლა რო ბა, 
რო მე ლიც გვსურს თუ აღარ გვსურს, უკ ვე 
მო ე მარ თე ბა ჩვენ კენ, რა თა უეც რად 
თავს დაგ ვატყ დეს! 

„ჩვენ უდი დე სი გარ დაქ მ ნე ბის ზღურ ბ-
ლ ზე ვართ, – აცხა დებს მა თე მა ტი კო სი 
და მწე რა ლი- ფან ტას ტი ვერ ნორ ვინ ჯი, 

დღეს ფუ ტუ რიზ მი უკ ვე წარ სუ ლია და ვი ცით, 
რო გო რი გა მა ნად გუ რე ბე ლი შე იძ ლე ბა იყოს 
პროგ რე სი, რა სა ში ნე ლე ბე ბი შე იძ ლე ბა 
და ბა დოს გაბ რ წყი ნე ბუ ლი მო მა ვა ლის იდე ამ
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– ცვლი ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც ით ვ ლე ბო-
და,  რომ სა ჭი რო ე ბენ „ათასობით სა უ-
კუ ნე ებს“ (თუ ისი ნი სა ერ თოდ იქ ნე ბი ან), 
სა ვა რა უ დოდ, უახ ლო ეს ას წე ლი წად ში 
მოხ დე ბა. ამ მოვ ლე ნას სრუ ლი ად გა-
მარ თ ლე ბუ ლად შე იძ ლე ბა და ვარ ქ ვათ 
სინ გუ ლა რო ბა - წერ ტი ლი, რო მელ შიც 
ჩვე ნი ძვე ლი მო დე ლე ბის გა დაყ რა 
მოგ ვი წევს, სა დაც ახა ლი რე ა ლო ბა 
გა მეფ დე ბა. ეს სამ ყა რო, რომ ლის 
კონ ტუ რე ბი თან და თან უფ რო მკა ფი ოდ 
გა მო იკ ვე თე ბა, მო ე მარ თე ბა თა ნა მედ-
რო ვე ადა მი ა ნის კენ, ვიდ რე ეს ახა ლი 
რე ა ლო ბა, რო გორც ყო ველ დღი უ რო-
ბა, არ გა და ფა რავს გა რე მომ ც ველ 
სი ნამ დ ვი ლეს.“ 

„და მა ინც, ბო ლოს, რო დე საც ჩვენ 
ასეთ წერ ტილს მი ვაღ წევთ, ეს მოვ ლე-
ნა უდი დე სი მო უ ლოდ ნე ლო ბა და უფ-
რო მე ტიც, ამო უც ნო ბი სა ი დუმ ლო ე ბა 
გახ დე ბა. და მი უ ხე და ვად მთე ლი ჩე მი 
ოპ ტი მიზ მი სა, ჩემ თ ვის უფ რო კომ ფორ-
ტუ ლი იქ ნე ბო და, თუ ჩვენ ამ ზე ბუ ნებ რი-
ვი მოვ ლე ნე ბი დან ათა სი წე ლი დაგ ვა-
შო რებ და და არა მხო ლოდ ოცი.“ 

უკ ვე არა მხო ლოდ ფან ტას ტე ბი, არა-
მედ თავ შე კა ვე ბუ ლი, სკეპ ტი კო სი მეც-
ნი ე რე ბი ხე და ვენ გზებს, რომ ლი თაც 
შე საძ ლე ბე ლი გახ დე ბა მე ქა ნიზ მი სა 
და ადა მი ა ნის სა ერ თო და მა კავ ში რე-
ბე ლი ფარ თო მოხ მა რე ბის კი ბერ -ინ-

ტერ ფე ი სის შექ მ ნა. ვა რა უ დო ბენ, რომ 
კომ პი უ ტე რი ცნო ბი ე რე ბას შე ი ძენს, 
წარ მო იქ მ ნე ბა ზე ა და მი ა ნუ რი ინ ტე-
ლექ ტი, გა უმ ჯო ბეს დე ბა ბი ო ლო გი უ რი 
ადა მი ა ნის შე საძ ლებ ლო ბე ბიც, მით 
უმე ტეს, რომ აკ რ ძალ ვე ბი სა და წი ნა-
აღ მ დე გო ბე ბის მი უ ხე და ვად, გე ნე ტი კა 
საკ მა ოდ ინ ტენ სი უ რად და ნა ყო ფი ე-
რად მუ შა ობს კლო ნი რე ბის და ასე ვე 
ახა ლი სინ თე ზუ რი ორ გა ნო ე ბის შექ მ-
ნის მი მარ თუ ლე ბით. უკ ვე არ სე ბო ბენ 
„კიბერ-ადამიანები“ ხე ლოვ ნუ რი ელექ-
ტ რო ნუ ლი ყუ რით, თვა ლით, გუ ლით, 
თირ კ მე ლით; არ სე ბობს სამ ხ რეთ 
აფ რი კე ლი სპორ ტ ს მე ნი, მორ ბე ნა ლი 
ოს კარ პის ტო რი უ სი, მუხ ლებს ქვე მოთ 
ამ პუ ტი რე ბუ ლი კი დუ რე ბით, რო მე ლიც 
არა მხო ლოდ პა რა ო ლიმ პი ურ თა მა-
შებ ში, არა მედ ჩვე უ ლებ რივ სპორ ტ ს-
მე ნებ თან შე ჯიბ რე ბებ ში მო ნა წი ლე ობს 
და ზოგ ჯერ იმარ ჯ ვებს კი დეც; არ სე-
ბობს პირ და პირ ტვინ ზე მი სა ერ თე ბე-
ლი ელექ ტ რო ნუ ლი გა მა ყუ ჩებ ლე ბი, 
რო მელ ზეც ადა მი ა ნი უფ რო სწრა ფად 
და უიმე დოდ ხდე ბა და მო კი დე ბუ ლი, 
ვიდ რე რო მე ლი მე ნარ კო ტიკ ზე... 

ასე რომ, იქ ნე ბა გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლი 
სი კე თე ე ბიც და იქ ნე ბა გა უმ ჯო ბე სე ბუ-
ლი სა ში ნე ლე ბე ბიც, თუმ ცა ადა მი ანს 
ყვე ლა ზე მე ტად იმ სი კე თის ეში ნი ა, 
რო მელ ზეც „სამყროს შექ მ ნი დან“ ოც-

ნე ბობს – იმის, რომ ტექ ნი კის გან ვი-
თა რე ბა აუცი ლებ ლად მი ვა ადა მი ან ზე 
სრულ ყო ფი ლი და ინ ტე ლექ ტით აღ-
მა ტე ბუ ლი არ სე ბე ბის შექ მ ნამ დე. უკ ვე 
ძა ლი ან ახ ლო საა პროგ ნო ზი რე ბუ ლი 
„ფუტუროშოკი“ – ახა ლი დრო ის ფე ნო-
მე ნი, რო მელ თან შე გუ ე ბაც, რო გორც  
გვაფ რ თხი ლე ბენ, იოლი არ იქ ნე ბა:

„თქვენ გა იღ ვი ძებთ დი ლით და აღ მო-
ა ჩენთ, რომ სამ ყა რო, რო მელ საც მრა-
ვა ლი წლის მან ძილ ზე თქვე ნი ცხოვ რე-
ბის ფო ნად აღიქ ვამ დით, შეც ვ ლი ლი ა. 
ყვე ლა ფე რი, რა საც თქვენ შეჩ ვე უ ლი 
ხართ – სხვაგ ვა რი ხდე ბა, ამას თან 
რე კორ დულ ვა და ში, ყო ველ წა მი ე-
რად,“ –  ამ სიტყ ვე ბით იწყებს მო მავ ლის 
მოვ ლე ნე ბის ანა ლიზს სა მოც და ა თი ა ნი 
წლე ბის გახ მა უ რე ბულ ბეს ტ სე ლერ-
ში „მომავლის შო კი“ (Future Shock) 
ამე რი კე ლი ფუ ტუ რო ლო გი, ნო ბე ლის 
პრე მი ის ლა უ რე ა ტი ელ ვინ თოფ ლე რი. 
გაღ ვი ძე ბა ახალ უც ნა ურ რე ა ლო ბა ში 
– მის მი ერ აღ წე რი ლი ეს გან სა კუთ რე-
ბუ ლი მო მენ ტი მრა ვა ლი კი ნოთხ რო ბის 
საწყის კად რად, ამო სა ვალ სი ტუ ა ცი ად, 
მო მავ ლის წარ მო სახ ვი სა და სა კუ თა რი 
სი ნამ დ ვი ლის გა ა ნა ლი ზე ბის შე მოქ მე-
დე ბი თი ბიძ გად იქ ცა. 
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ანა ლო გი — ციფ რი — ანა ლო გი
[ თანამედროვე კი ნო წარ მო ე ბის ტექ ნი კუ რი პრო ცე სი ]

ფილ მის წარ მო ე ბის ტექ ნი კუ რი პრო-
ცე სი რთუ ლი და ხან გ რ ძ ლი ვი ა. ალ-
ბათ ცო ტა ადა მი ა ნი ფიქ რობს იმა ზე, 
თუ რო გორ აღ წევს ფილ მის გა მო სა ხუ-
ლე ბა და ხმო ვა ნი ნა წი ლი ეკ რა ნამ დე. 
ამ პრო ცე სის აღ წე რა, შე საძ ლო ა, ბევ-
რის თ ვის სა ინ ტე რე სო აღ მოჩ ნ დეს. 

დღეს გა მო სა ხუ ლე ბის გა და ღე ბის 
მრა ვა ლი მე თო დი არ სე ბობს. გან-
ვი ხი ლოთ ტრა დი ცი უ ლი გა და ღე ბა 
კი ნო- ( ფო ტო) ფირ ზე. პრო ცე სი ასე თია 
– რე ა ლუ რი გა მო სა ხუ ლე ბი დან არეკ-
ლი ლი ელექ ტ რო მაგ ნი ტუ რი ხი ლუ ლი 
ტალ ღე ბი გა ივ ლი ან კა მე რის ოპ ტი კურ 
ნა წილს, და ე ცე მი ან ფო ტო აქ ტი ურ 
ქი მი ურ ფე ნა ზე, რის შემ დე გაც ფი რი 
მჟღავ ნ დე ბა და მი ი ღე ბა ნე გა ტი უ რი ან 
პო ზი ტი უ რი ხი ლუ ლი გა მო სა ხუ ლე ბა. 
თუმ ცა, პრო ცე სი ამით არ მთავ რ დე ბა: 
ფირ ზე მი ღე ბუ ლი პირ ვე ლა დი გა მო-
სა ხუ ლე ბი დან კეთ დე ბა ციფ რუ ლი 
ას ლი, რაც გა დის მონ ტა ჟის და და მუ-
შა ვე ბის ყვე ლა სა ფე ხურს ეფექ ტე ბის 
ჩათ ვ ლით. სა ბო ლოო მი ღე ბუ ლი 
პრო დუქ ტი დან კეთ დე ბა ციფ რუ ლი 
ას ლე ბი ან იბეჭ დე ბა კი ნო ფირ ზე.

აქამ დე არ სე ბუ ლი ტექ ნო ლო გი ით 
კი ორი გი ნა ლი ნე გა ტი ვი დან იბეჭ დე-
ბო და სა მუ შაო პო ზი ტი ვი, რო მე ლიც 
გა დი ო და მონ ტა ჟის სა ფე ხუ რებს, ხო-
ლო სა ბო ლო ოდ მი ღე ბუ ლი ფილ მის 
ვერ სი ი დან მონ ტაჟ დე ბო და პირ ვე-
ლა დი ნე გა ტი უ რი ფი რი. მი ღე ბუ ლი 
აწყო ბი ლი ნე გა ტი ვი დან კეთ დე ბო და 
ეტა ლო ნუ რი ას ლი (გასწორებული გა-
მო სა ხუ ლე ბით), მის გან კი რამ დე ნი მე 
ნე გა ტი ვი სა დე მონ ს ტ რა ციო ას ლე ბის 
და სამ ზა დებ ლად (მარტივად რომ აღ-
ვ წე როთ პრო ცე სი). 

დღეს გან სა კუთ რე ბით ვი თარ დე ბა 
სრუ ლი ციფ რუ ლი წარ მო ე ბა — გა-
და ღე ბუ ლი მა სა ლი დან სა ბო ლოო 
სა ეკ რა ნო პრო დუქ ტის ჩათ ვ ლით. 
ობი ექ ტივ ში მოხ ვედ რი ლი სი ნათ-
ლის სხი ვე ბი გარ და იქ მ ნე ბა ციფ რულ 
ინ ფორ მა ცი ად (რომლის და ნახ ვაც 
ფი ზი კუ რად შე უძ ლე ბე ლი ა), იწე რე ბა 
და ინა ხე ბა ციფ რულ მა ტა რებ ლებ ზე, 
ამა ვე მა ტა რებ ლებ ზე ვირ ტუ ა ლუ რად 
ხდე ბა მა თი აწყო ბა/ მო დი ფი ცი რე ბა, 
შემ დეგ მოწყო ბი ლო ბა (კომპიუტერი) 
გა და ით ვ ლის ახალ, მი ღე ბულ გა მო სა-

ხუ ლე ბას და ხმას სა ეკ რა ნო ფორ მატ-
ში (DCP) და პრო ექ ცი აც ციფ რუ ლი 
პრო ექ ტო რის სა შუ ა ლე ბით მიმ დი ნა-
რე ობს ეკ რან ზე.

რას წარ მო ად გენს ციფ რუ ლი გა მო-
სა ხუ ლე ბა ან ხმა? 

რო გორ გარ და იქ მ ნე ბი ან ისი ნი ციფ-
რულ ინ ფორ მა ცი ად?

გარ თულ და თუ გა მარ ტივ და პრო ცე-
სე ბი?

წარ მოდ გე ნა ძა ლი ან რომ არ გაგ-
ვირ თულ დეს, გან ვი ხი ლოთ ხმის 
აღ ქ მის, შე ნახ ვი სა და გად მო ცე მის 
მა გა ლი თი.

 კონ კ რე ტულ გა რე მო ში წარ მოქ მ-
ნი ლი ბგე რა წარ მო ად გენს რხე ვის 
სიხ ში რეს, რაც გა და ი ცე მა ჰა ე რის 
მო ლე კუ ლუ რი გა რე მოს მეშ ვე ო ბით. 
მას აღიქ ვამს მიკ რო ფო ნის მემ ბ რა ნა, 
რო მე ლიც რხე ვას გარ დაქ მ ნის ელექ-
ტ რულ სიგ ნა ლად და გა და აწ ვ დის მიმ-
ღებ აპა რატს შემ დ გო მი გა მო ყე ნე ბის-
თ ვის. აი აქ კი, თუ ჩვენს ხელთ არის 
ციფ რუ ლი აპა რა ტუ რა, ის ელექ ტ რულ 
სიგ ნალს სპე ცი ა ლუ რი გარ დამ ქ ნე-
ლის ADC (Analog to Digital Converter) 
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მეშ ვე ო ბით გა და იყ ვანს ორო ბით 
ციფ რულ კოდ ში (0-ების და 1-ების 
მრა ვალ ნიშ ნა კომ ბი ნა ცი ებ ში). ასე თი 
გარ დამ ქ ნე ლის სიმ ძ ლავ რე ზე და მო-
კი დე ბუ ლია გარ დაქ ნის რა ო დე ნო ბა 
და სის წ რა ფე. არ სე ბუ ლი ციფ რუ ლი 
ინ ფორ მა ცი ა, შე საძ ლო ა, შე იკ ვე ცოს 
ან არ შე იკ ვე ცოს გა მომ დი ნა რე მცი რე 
ტე ვა დო ბის ან მა ღა ლი ხა რის ხობ რი ვი 
მოთხოვ ნის გა მო. რაც უფ რო იზ რ დე ბა 
მოთხოვ ნა გა მო სა ხუ ლე ბი სა და ხმის 
ხა რის ხ ზე, მით უფ რო მე ტია აუცი ლებ-
ლო ბა ისეთ მძლავრ პრო ცე სო რებ ზე, 
რაც და ნა კარ გე ბის გა რე შე სწრაფ 
გარ დაქ მ ნას უწყობს ხელს. ციფ რუ ლი 
ხმო ვა ნი ინ ფორ მა ცი ის გა და მუ შა ვე-
ბის შემ დ გომ დგე ბა აუცი ლებ ლო ბა 
მი სი აღ წარ მო ე ბი სა, რაც, ბუ ნებ რი ვი ა, 
მო ითხოვს უკუპ რო ცესს უკუ გარ დამ-
ქ მ ნე ლის მეშ ვე ო ბით – ციფ რუ ლი 
ინ ფორ მა ცი ის ანა ლო გურ სიგ ნალ ში 
გა დაყ ვა ნას. ამას უზ რუნ ველ ყოფს 
სპე ცი ა ლუ რი გარ დამ ქ მ ნე ლი – DAC. 
გარ დაქ მ ნი ლი სიგ ნა ლი მი ე წო დე ბა 
გა მაძ ლი ე რე ბელს, რაც თა ვის მხრივ 
სიგ ნალს უშ ვებს დი ნა მი კებ ში. დი ნა-
მი კე ბი კი წარ მოქ მ ნი ან რხე ვას, რა საც 
უკ ვე ბგე რის სა ხით ყუ რი აღიქ ვამს.

ციფ რუ ლი გა მო სა ხუ ლე ბის მი სა ღე-
ბა დაც მსგავ სი პრო ცე სე ბია სა ჭი რო:

რე ა ლუ რი გა მო სა ხუ ლე ბი დან არეკ-
ლი ლი სი ნათ ლის სხი ვე ბი გა ივ ლის 
ობი ექ ტივს და ხვდე ბა გა მო სა ხუ ლე ბის 
მიმ ღებ მი ლა კებ ზე ანუ მატ რი ცა ზე, 
მატ რი ცა ზე გან თავ სე ბუ ლი RGB (Red - 
Green - Blu) ფილ ტ რი შუქს შლის ფე რე-

ბად და თი თო ე უ ლი ფე რის სიმ ძ ლავ-
რე გა დაჰ ყავს ელექ ტ რულ სიგ ნა ლად. 
ამის შემ დეგ აპა რატ ში მო თავ სე ბუ ლი 
კონ ვერ ტო რი ანა ლო გურ ელექ ტ-
რულ სიგ ნალს გარ დაქ მ ნის ციფ რულ 
ინ ფორ მა ცი ად, სა ი და ნაც შე საძ ლე ბე-
ლია ის და უ მუ შა ვე ბე ლად RAW ფორ-
მატ ში ჩა ი წე როს ან გარ და იქ მ ნას RGB 
გა მო სა ხუ ლე ბად (სამფერიანი სის ტე-
მის ინ დი ვი დუ ა ლუ რი სიგ ნა ლი ქმნის 
RGB გა მო სა ხუ ლე ბას). პრო ცე სი აქ არ 
მთავ რ დე ბა – მუ შავ დე ბა გა მო სა ხუ ლე-
ბის სი კაშ კა შე, ფე რის ბა ლან სი, გა მა, 
სიმ კ ვეთ რე, კონ ტ რას ტი, და სხვა, რის 
შემ დე გაც გა მო სა ხუ ლე ბა კომ პ რე სი ის 
(შეკუმშვა) გა რე შე ან კომ პ რე სი რე ბუ-
ლად იწე რე ბა ციფ რულ მა ტა რე ბელ ზე. 

რო დე საც საქ მე ეხე ბა წამ ში რამ-
დე ნი მე გა მო სა ხუ ლე ბის (ფოტოს) 
გა და ღე ბა/ და მუ შა ვე ბას და თა ნაც, 
თა ნა მედ რო ვე მოთხოვ ნე ბი დან 
გა მომ დი ნა რე, მი სი ზო მე ბი უკ ვე საკ მა-
რის ზე დი დია (2K, 4K, 8K ...), ბუ ნებ რი-
ვი ა, აპა რა ტი სა ჭი რო ებს სე რი ო ზულ 
რე სურ სებს პრო ცე სე ბის სწრა ფად 
შე სას რუ ლებ ლად. საპ რო ცე სო რე-
სურ სე ბის ტექ ნი კუ რი გა უმ ჯო ბე სე ბა 
იწ ვევს ხა რის ხის, ეფექ ტუ რო ბის და 
კად რ თა სიხ ში რის მა ტე ბას. ჩა წე რი ლი 
დი დი ზო მი სა და მო ცუ ლო ბის მქო ნე 
ციფ რუ ლი გა მო სა ხუ ლე ბის და მუ შა ვე-
ბაც მო ითხოვს კომ პი უ ტე რუ ლი ტექ ნი-
კი სა და მი სი დამ ხ მა რე ხელ საწყო ე ბის 
დიდ რე სურ სებს. 

დღეს სა კი ნო თე ატ რო ჩვე ნე ბის თ-

ვის მი ღე ბუ ლი DCP (Digital Cinema 
Package) ფორ მა ტის აღ წარ მო ე ბაც 
დიდ რე სურ სებს მო ითხოვს, რად გან 
ციფ რუ ლი ინ ფორ მა ცი ი დან სა ეკ-
რა ნო გა მო სა ხუ ლე ბამ დე პრო ცე სიც 
საკ მა ოდ რთუ ლი ა, და მი უ ხე და ვად 
იმი სა, რომ შე სა ბა მის ტექ ნო ლო გი ებს 
დღი თიდღე ავი თა რე ბენ, მა ინც დი დი 
და ძვი რა დღი რე ბუ ლი და ნად გა რე ბია 
ამის თ ვის სა ჭი რო. 

ტექ ნი კუ რი გან ვი თა რე ბა და სრულ-
ყო ფა მომ ხ მა რე ბელ ში ახალ მოთხოვ-
ნებს აჩენს, რაც დრო თა გან მავ ლო-
ბა ში ისევ ახალ ამო ცა ნებს უსა ხავს 
მეც ნი ე რე ბას.

კითხ ვა ზე – “გართულდა თუ გა-
მარ ტივ და პრო ცე სე ბი?” შე საძ ლოა 
ით ქ ვას, რომ ფირ ზე გა მო სა ხუ ლე ბის 
მი ღე ბის ქი მი უ რი პრო ცე სი უფ-
რო რთუ ლია შემ ს რუ ლებ ლის თ ვის 
(საჭიროებს მრა ვა ლი კომ პო ნენ ტის 
ზედ მი წევ ნით დაც ვას), ხო ლო ციფ რუ-
ლი გა მო სა ხუ ლე ბის მი ღე ბის პრო ცე სი 
– აპა რა ტის თ ვის, თუმ ცა ტექ ნო ლო გი ე-
ბის დახ ვე წამ პრო ცე სე ბის სირ თუ ლეს 
ხა ზი გა და უს ვა. დღეს უამ რავ ადა მი ანს 
აქვს შე საძ ლებ ლო ბა ისარ გებ ლოს 
ციფ რუ ლი კა მე რე ბით, თუმ ცა ცო ტა თუ 
ფიქ რობს იმა ზე, თუ რა ხდე ბა ხელ-
საწყოს შიგ ნით.

> >  გ ი  ო რ  გ ი  ხ ა  რ ე  ბ ა  ვ ა

ტექ ნი კუ რი გან ვი თა რე ბა და სრულ ყო ფა 
მომ ხ მა რე ბელ ში ახალ მოთხოვ ნებს აჩენს, 
რაც დრო თა გან მავ ლო ბა ში ისევ ახალ 
ამო ცა ნებს უსა ხავს მეც ნი ე რე ბას
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1973 წლის შე მოდ გო მა ზე ამე რი კე

ლი კი ნო რე ჟი სო რის ელია კა ზა ნის 

პა ტივ სა ცე მად ვეს ლის უნი ვერ სი ტეტ ში 

გა ი მარ თა მი სი ფილ მე ბის ორ კ ვი რი ა ნი 

რეტ როს პექ ტი ვა. პროგ რა მის და სას

რულს რე ჟი სორ მა სტუ დენ ტებს გა უ ზი ა

რა თა ვი სი შე ხე დუ ლე ბე ბი რე ჟი სო რის 

პრო ფე სი ა ზე, მის ცა რჩე ვე ბი, რო მე ლიც 

დღემ დე "უკვდავად" იწო დე ბა კი ნე

მა ტოგ რა ფი ულ წრე ებ ში. გთა ვა ზობთ 

ფრაგ მენ ტებს ამ სიტყ ვი დან.

 
რო დე საც ვფიქ რობ დი, რა მეთ ქ ვა 

თქვენ თ ვის, თავ ში მო მი ვი და, რომ 
სა სე ი რო იქ ნე ბო და  ჩა მო მეთ ვა ლა, 
რი სი ცოდ ნა ესა ჭი რო ე ბა ფილ მის 
რე ჟი სორს, ასე ვე, უპი რა ტე სად რა 
პერ სო ნა ლუ რი  თვი სე ბე ბი უნ და გა აჩ-
ნ დეს მას. 

რა თქმა უნ და, ეს სა გა ნი მოზ რ დი ლი 
წიგ ნის თე მა შე იძ ლე ბა იყოს. მშვი-
დად იყა ვით, არ ვა პი რებ ამ სა ღა მოს 
მთე ლი წიგ ნის წა კითხ ვას. მე უბ რა-
ლოდ ჩა მოვ თ ვ ლი, მო გაწ ვ დით ამას, 
რო გორც მის თა ვებს, ან პა რაგ რა ფის 
პირ ველ წი ნა და დე ბებს გან ვ რ ცო ბის 
გა რე შე.

მაშ ასე, და ვიწყოთ.
ლი ტე რა ტუ რა. რა თქმა უნ და. ყვე ლა 

პე რი ო დი, ყვე ლა ენა ზე, ყვე ლა ნა ი რი 
ფორ მა. ბუ ნებ რი ვი ა, კი ნო რე ჟი სო რი 
უკე თე სად არის აღ ჭურ ვი ლი, თუ ის 
ნა კითხი ა.

დრა მა ტურ გი ა. ერ თი მხრივ, მი სი 
მეშ ვე ო ბით კი ნო რე ჟი სორს შე უძ ლია 
შე ა ფა სოს გან ს ხ ვა ვე ბა თე ატ რ სა და 
კი ნოს შო რის; მაგ რამ ამას თან მან 
უნ და შე ის წავ ლოს კლა სი კუ რი დრა მა-
ტურ გია კონ ს ტ რუქ ცი ის, თე მის, ექ ს პო-
ზი ცი ის, ხა სი ა თე ბის შექ მ ნის ხერ ხე ბის, 
ერ თი ა ნო ბის ელე მენ ტე ბის, გან სა კუთ-
რე ბით კულ მი ნა ცი ის, რო გორც თე მის 
არ სე ბი თი და სა ბო ლოო გან ს ხე უ ლე-
ბის, შეს წავ ლის მიზ ნით. 

კი ნოდ რა მა ტურ გი ის ხე ლოვ ნე ბა. 
თი თო ე ულ მა რე ჟი სორ მა, იმ იშ ვი ათ 
შემ თხ ვე ვა შიც კი, რო ცა ის არ მუ შა ობს 
თუნ დაც ერთ სცე ნა რის ტ თან – ფე-
ლი ნი მთელ ეს კად რონ თან მუ შა ობ-
და – პა სუ ხის მ გებ ლო ბა უნ და  აიღოს 
სცე ნარ ზე. მან არა მარ ტო უნ და უხელ-
მ ძღ ვა ნე ლოს სცე ნა რის ხე ლახ ლა 
გა და წე რას, არა მედ უნ და მო ა ცი ლოს 
სცე ნარს ყო ვე ლი ვე ზედ მე ტი, გა არ ჩი-
ოს შეც დო მე ბი, შე ა ფა სოს სცე ნა რის 
არა ვერ ბა ლუ რი შე საძ ლებ ლო ბე ბი, 
უზ რუნ ველ ყოს სწო რი სტრუქ ტუ რა. 

კი ნო რე ჟი სორ მა იცის, რომ კი ნოს ცე-

ნა რის ზე და პი რის ქვეშ არის ქვე ტექ-
ს ტი – გან ზ რახ ვე ბის,  გრძნო ბე ბის,  
ში ნა გა ნი მოვ ლე ნე ბის მთე ლი სის ტე-
მა ა. ეს ქვე ტექ ს ტი რე ჟი სო რის ყვე ლა ზე 
ღი რე ბუ ლი იარა ღი ა. ეს სწო რედ ის 
არის, რა საც ის მარ თავს.  

კი ნო რე ჟი სორ მა ისე ვე კარ გად უნ და 
იცო დეს კო მე დი ა, რო გორც დრა მა. 

კი ნო რე ჟი სორ მა უნ და იცო დეს ოპე-
რა, მი სი ეფექ ტე ბი და შე უ სა ბა მო ე ბე ბი.

ჩვე ნი პრო ფე სი ის ადა მი ა ნი უნ და იც-
ნობ დეს აკ რო ბა ტებს, ფო კუ სე ბი სა და 
ყი რა მა ლე ბის ხე ლოვ ნე ბას, კო მი კუ რი 
სიმ ღე რის ტექ ნი კას.

მო დი უფ რო სწრა ფად წა ვი წი ოთ წინ, 
რად გან ეს უსას რუ ლოა მხატ ვ რო ბა და 
ქან და კე ბა; მა თი ის ტო რი ა, მა თი რე-
ვო ლუ ცი ე ბი და კონ ტ რ რე ვო ლუ ცი ე ბი. 

 ცეკ ვა. ჩე მი აზ რით, არ სე ბი თი უპი-
რა ტე სო ბა ა, თუ დი რექ ტო რის ცოდ-
ნა ამ სფე რო ში არის არა მხო ლოდ 
თე ო რი უ ლი, არა მედ პრაქ ტი კუ ლიც. 
მი სი დი დი უპი რა ტე სო ბა ა, თუ მას 
შე უძ ლია „მოძრაობა“, ეს მას და ეხ-
მა რე ბა არა მხო ლოდ მსა ხი ო ბე ბის 
„ამოძრავებაში“, არა მედ კა მე რის 
მოძ რა ო ბა შიც. ფილ მის რე ჟი სო რი 
იდე ა ლურ ვა რი ან ტ ში ქო რე ოგ რა ფი 
უნ და იყოს, დი ახ, სიტყ ვა სიტყ ვით ასე.

ელია კაზანი. რას აკეთებს კინორეჟისორი
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კი ნოს რე ჟი სორ მა უნ და იცო დეს 
კოს ტუ მის ხე ლოვ ნე ბა, მი სი ის ტო რია 
პე რი ო დე ბის მი ხედ ვით, მი სი ტექ ნი კა 
და მი სი გა მომ სახ ვე ლო ბი თი შე საძ-
ლებ ლო ბე ბი. და ისევ, პირ ველ წყა რო 
ცხოვ რე ბა უნ და იყოს. ჩვენ უნ და ვის-
წავ ლოთ ნე ბის მი ერ ად გი ლას, ნე ბის-
მი ერ ოთახ ში შეს ვ ლი სას ვიკ ვ ლი ოთ, 
აქ მყოფ მა ადა მი ა ნებ მა რა არ ჩე ვა ნი 
გა ა კე თეს სა კუ თა რი თა ვის წარ დ გე-
ნის თ ვის.

 ფილ მის რე ჟი სორ მა უნ და იცო დეს 
მუ სი კა, ე.წ. კლა სი კა , მო დი ვთქვათ, 
ყვე ლა პე რი ო დის. და რო გორც მხატ ვ-
რო ბი სა და არ ქი ტექ ტუ რის დროს, მან 
უნ და იცო დეს, რა სო ცი ა ლუ რი სი ტუ ა-
ცი ე ბიდან და დი ნე ბე ბი დან არის ეს მუ-
სი კა და ბა დე ბუ ლი. და, რა თქმა უნ და, 
გან სა კუთ რე ბით ის უნ და ერ კ ვე ო დეს  
თა ვი სი დრო ის მუ სი კა ში – ბლუ ზი და 
ჯა ზი, რო კი, პო პი...

ფილ მის რე ჟი სორ მა უნ და იცო დეს 
დე კო რა ცი ის  ხე ლოვ ნე ბა, მი სი გან ვი-
თა რე ბის გზა ფო ნი დან გა რე მომ დე, 
და გან სა კუთ რე ბით, რო გო რი ზე გავ-
ლე ნა აქვს მას ქცე ვა ზე.

გა ნა თე ბა. რა თქმა უნ და. სხვა დას ხ ვა 
ბუ ნებ რი ვი ეფექ ტე ბი, დი ლის მსუ ბუ ქი 
შუ ქი, შუ ადღის მძი მე, ბრტყე ლი, ზე და 
გა ნა თე ბა – ეცა დეთ თა ვი აარი დოთ 
მას, თუ არ იყე ნებთ ეფექ ტის თ ვის; 
ბინ დის მა გი უ რი სა ა თი, ასე უძა ხი ან 
კი ნო ო პე რა ტო რე ბი. რო გორ გავ ლე-
ნას ახ დე ნენ ისი ნი ადა მი ა ნის ქცე ვა ზე? 
შე ის წავ ლეთ ეს.

ფე რე ბი? მა თი ფსი ქო ლო გი უ რი 
ეფექ ტი. ეს ისე ნა თე ლი ა, რომ აღარ 
ღირს გან ვ რ ცო ბა.

და, რა თქმა უნ და, აქ ვეა ხელ საწყო-
ე ბი, რომ ლე ბიც აფიქ სი რებს ყვე ლა-
ფერს და მას სა ნა ხა ო ბად აქ ცევს. 
იარა ღი, რომ ლის მეშ ვე ო ბი თაც რე ჟი-
სო რი ლა პა რა კობს არის კი ნო კა მე რა 
და ხმის ჩამ წე რი აპა რა ტუ რა. რე ჟი-
სორ მა უდა ვოდ უნ და იცო დეს კა მე რა 
და მი სი ობი ექ ტი ვე ბი, რო მე ლი რო-
გორ ეფექტს ქმნის, რო მე ლი ტყუ ის, 
რო მე ლი ამ ბობს მკაცრ სი მარ თ ლეს. 
რე ჟი სორ მა უნ და იცო დეს კა მე რის სიჩ-
ქა რე ე ბი და, გან სა კუთ რე ბით, ეფექ ტე-
ბი, რო მელ საც იწ ვევს სიჩ ქა რის მცი რე 
ცვლი ლე ბე ბი. ასე ვე უნ და იცო დეს კა-

მე რის სხვა დას ხ ვა სა მაგ რე ბი, ამ წე ე ბი 
და ური კე ბი და მა თი მოძ რა ო ბის შე-
საძ ლებ ლო ბე ბი. მან საკ მა ოდ კარ გად 
უნ და იცო დეს ზუ მი, იმ დო ნე ზე მა ინც, 
რომ იცო დეს, არას დ როს, ან თით ქ მის 
არას დ როს გა მო ი ყე ნოს ის.

კი ნო რე ჟი სო რი ძალ ზე ახ ლოს უნ და 
იც ნობ დეს ხმის ჩამ წერ აპა რა ტუ რა-
საც. ივარ ჯი შეთ სა კუ თა რი თა ვის თუ 
მე გობ რე ბის „მიყურადებაში“. მი აქ ცი-
ეთ ყუ რადღე ბა, რა ხში რად ფა რავს 
ერ თ მა ნეთს რეპ ლი კე ბი სა უბ რი სას.

კი ნო რე ჟი სორს უნ და ეს მო დეს ამინ-
დის, რო გორ და სად წარ მო იქ მ ნე ბა 
ის, რო გორ მოძ რა ობს, მი სი გა მაფ-
რ თხი ლე ბე ლი ნიშ ნე ბი. მან უნ და 
იცო დეს ამინ დი, რო გორც მხატ ვ რუ ლი 
გა მო სახ ვის სა შუ ა ლე ბა, მუდ მივ მზად-
ყოფ ნა ში იყოს, რა თა ისარ გებ ლოს 
მი სით. ამინ დის ცვლი ლე ბე ბი მი სი 
ერ თ -ერ თი იარა ღი უნ და იყოს.  

კი ნო რე ჟი სორ მა უნ და იცო დეს ქა ლა-
ქი, ძვე ლი და ახა ლი, მაგ რამ გან სა-
კუთ რე ბით მი სი ქა ლა ქი, რო მე ლიც 
მას უყ ვარს ისე, რო გორც დე სი კას უყ-
ვარ და ნე ა პო ლი, ფე ლი ნის - რი მი ნი, 
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რე ის – კალ კუ ტა..., მი სი ხა სი ა თი, მი სი 
ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა, მის პე ი ზა ჟე ბი პე ი ზა-
ჟებს მიღ მა, მი სი პო ლი ცი ა, სა ხან ძ რო, 
სა ნაგ ვე ე ბი, ფოს ტის მუ შა კე ბი, მგზავ-
რე ბი და სამ გ ზავ რო სა შუ ა ლე ბე ბი, 
მი სი ტაძ რე ბი და შე ნო ბე ბი.

მან უნ და იცო დეს ზღვა, უნ და იცო-
დეს, რა ხდე ბა მის სიღ რ მე ებ ში; 
შე იძ ლე ბა მოხ დეს, რომ მას მო უ წი ოს 
სცე ნის გა და ღე ბა იქ. მას მოვ ლი ლი 
უნ და ჰქონ დეს მდი ნა რე ე ბი და შეს-
წავ ლი ლი მა თი დი ნე ბა თა სიძ ლი ე რე. 
მან უნ და იცუ რა ოს ტბებ ში და და ი ჭი-
როს იქ თევ ზი. ფიქ რობთ, ვა ჭარ ბებ? 
რა ტომ გა ა ტა რა ფლა ერ ტიმ და მის მა 
მე უღ ლემ სულ ცო ტა ერ თი წე ლი იმ 
გა რე მო ში, სა ნამ თუნ დაც ერთ მეტრ 
ნე გა ტივს გა და ი ღებ დ ნენ?

რა თქმა უნ და, კი ნო რე ჟი სორ მა 
უნ და იცო დეს მსა ხი ო ბის ოს ტა ტო-
ბა, მი სი ის ტო რია და მი სი ტექ ნი კა. 
რაც მე ტი იცის მან ამის შე სა ხებ, მით 
უფ რო გა უ ად ვილ დე ბა მსა ხი ო ბებ-
თან ურ თი ერ თო ბა. რე ჟი სორ მა უნ და 
იცო დეს, რო გორ წა ა ქე ზოს, უფ რო 
მე ტიც, შთა ა გო ნოს მსა ხი ო ბი. ალ ბათ 

ზედ მე ტია იმის თქმა, რომ მან ასე ვე 
უნ და იცო დეს,  რო გორ აგ რ ძ ნო ბი ნოს 
მას თა ვი ბუ ნებ რი ვად, მი იყ ვა ნოს იმ 
მდგო მა რე ო ბამ დე, რო ცა მი სი შე მოქ-
მე დე ბი თი შე საძ ლებ ლო ბე ბი სრუ ლად 
გა მონ თა ვი სუფ ლე ბუ ლი ა. თა ვი სი 
ცოდ ნით  რე ჟი სორ მა უნ და მო ი პო ვოს 
მსა ხი ო ბის სრუ ლი ნდო ბა. 

კი ნო რე ჟი სო რი უნ და იც ნობ დეს 
ქცე ვის ფსი ქო ლო გი ას, უნ და მომ ზა-
დე ბუ ლი იყოს მარ თოს ნევ რო ტი კე ბი. 
რა ტომ? იმი ტომ, რომ მსა ხი ობ თა 
უმ რავ ლე სო ბა ასე თი ა, და რაც ორ-
მა გად სა ინ ტე რე სო ა, ხში რად ასე თია 
ფილ მის რე ჟი სო რიც.

რა თქმა უნ და, ჩვენ ასე ვე ვმუ შა ობთ 
აუდი ტო რი ის ფსი ქო ლო გი ა ზე. ჩვენ 
კარ გად ვი ცით, რომ ის გან ს ხ ვავ დე ბა 
თი თო ე უ ლი ინ დი ვი დუ ა ლუ რი წევ რის 
ფსი ქო ლო გი ის გან.

კი ნო რე ჟი სო რი გან ს წავ ლუ ლი უნ და 
იყოს ერო ტი კულ ხე ლოვ ნე ბა ში... 

შემ დეგ , ომი - მი სი ტექ ნი კა, იარა ღი, 
ის ტო რი ა...

ღმერ თო ჩე მო, სად უნ და იპო ვო ყო-
ვე ლი ვე ამის სას წავ ლი დრო?

არ იფიქ როთ,  რომ ეს გა ნათ ლე ბა 
იწყე ბა ექ ვ სი წლის ასაკ ში და მთავ-
რ დე ბა ოც და ერ თის თ ვის, რომ ჩვენ 
ვსწავ ლობთ მხო ლოდ მას წავ ლებ ლე-
ბის გან, წიგ ნე ბი დან და გაკ ვე თი ლე ბი-
დან. ჩვენ თ ვის ეს მხო ლოდ მცი რე დი ა. 
კი ნო რე ჟი სო რის ცხოვ რე ბა ერ თი 
მთლი ა ნო ბაა და ის სწავ ლობს, რო-
გორც ცხოვ რობს. 

„ო, იღ ბ ლი ა ნო!“, გქონ დეს ასე თი 
პრო ფე სი ა! ნე ბის მი ე რი გა მოც დი ლე ბა 
ტო ვებს ცოდ ნის და ნა ლექს;  ყო ვე ლი 
წიგ ნი, რო მელ საც ვკითხუ ლობთ, ჩვენ-
ს კენ არის მო მარ თუ ლი; ყვე ლა ფერს, 
რა საც ვხე დავთ და რაც გვეს მის, თუ 
ჩვენ ის მოგ ვ წონს, ვი პა რავთ; არა ფე-
რია არა რე ლე ვან ტუ რი. ყვე ლა ფე რი 
ჩვენ გვე კუთ ვ ნის.

 
ოჰ! ჩვენ გა მოვ ტო ვეთ ყვე ლა ზე მნიშ-

ვ ნე ლო ვა ნი რამ. სა გა ნი, რო მე ლიც 
ყვე ლა ზე უკეთ უნ და იცო დეს რე ჟი სორ-
მა, ხე დავ დეს მას დე ტა ლებ ში და ყვე-
ლა ზე შე უბ რა ლე ბე ლი მზე რით, არის 
რა? – მარ თა ლი ა. თა ვად რე ჟი სო რი. 
ბო ლოს და ბო ლოს ყვე ლა პერ სო ნაჟ-
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ში, რო მელ საც ის სწო რად ქმნის, მი სი 
რა ღაც ნა წი ლი ძევს. ის სწო რად უგებს 
ადა მი ა ნებს იმ დე ნად, რამ დე ნა დაც 
სწო რად ეს მის სა კუ თა რი თა ვის.

რო გო რი ადა მი ა ნი უნ და გა მოწ ვ რ თ-
ნას რე ჟი სორ მა სა კუ თა რი თა ვი დან? 
რა თვი სე ბე ბი ესა ჭი რო ე ბა მას?

აი, რამ დე ნი მე: თეთ რი მო ნა დი რის, 
რო მე ლიც სა ფა რი ზეა სა ხი ფა თო და 
უც ნობ ქვე ყა ნა ში.

სამ შე ნებ ლო გუნ დის ზე დამ ხედ ვე-
ლის, რო მელ მაც იცის მი სი კონ კ რე-
ტუ ლი პრობ ლე მე ბი და მა თი გა დაწყ-
ვე ტის გზე ბი და ამ დე ნად მზად არის, 
თუნ დაც იძუ ლე ბით, გა ა ტა როს ეს 
გა დაწყ ვე ტე ლე ბე ბი.

ფსი ქო ა ნა ლი ტი კო სის, რო მე ლიც 
აიძუ ლებს პა ცი ენტს იმოქ მე დოს, რო-
გორც პი როვ ნე ბამ და რო გორც პრო-
ფე სი ო ნალ მა, მი უ ხე და ვად აუტა ნე ლი 
და ძა ბუ ლო ბი სა და სტრე სი სა.

ჰიპ ნო ტი ზი ო რის, რო მე ლიც ქვეც-
ნო ბი ერ თან მუ შა ობს თა ვი სი მიზ ნე ბის 
მი საღ წე ვად.

პო ე ტის, კა მე რის პო ე ტის, რო მელ საც 
შე უძ ლია კარ ტიე ბრე სო ნი ვით და ი ჭი-
როს გა დამ წყ ვე ტი კად რი ან მთე ლი 
დღე ელო დოს ერ თა დერთ კადრს.

ბაღ და დის ბაზ რის მო ვაჭ რის მა რი-
ფა თი.

ცხო ვე ლე ბის მწვრთნე ლის სიმ ტ კი ცე.
ძველ მო დუ რი დე დის სი კე თე, რო-

მელ საც ყვე ლაფ რის პა ტი ე ბა შე უძ-
ლი ა. მი სი მე უღ ლის ავ ტო რი ტა რუ ლო-
ბა და სიმ კაც რე, რო მე ლიც არა ფერს 
პა ტი ობს, ითხოვს უსიტყ ვო მორ ჩი ლე-
ბას. მო რი გე ო ბით.

 პი ა რის წარ მო მად გენ ლის მლიქ ვ ნე-
ლო ბა, რაც გან სა კუთ რე ბით სა სარ-
გებ ლოა უცხო და მტრულ გა რე მო ში 
მოხ ვედ რი სას.

ძა ლი ან სქე ლი კა ნი. ძა ლი ან მგრძნო-
ბი ა რე სუ ლი. ერ თ დ რო უ ლად.

მოთ მი ნე ბა, შე უ პოვ რო ბა, წმინ და ნის 
სიმ ტ კი ცე, ტკი ვი ლის და ფა სე ბის უნა-
რი, თვით შე წირ ვის გე მო, – ყვე ლა ფე-
რი საქ მი სათ ვის.

სიმ ხ ნე ვე, მხი ა რუ ლე ბა სიმ კაც რეს-
თან მო რი გე ო ბით, წმინ და სი ჯი უ ტე.

 უდ რე კი უარის უნა რი, მი ი ღოს ნაკ-

ლე ბი, ვიდ რე ის ფიქ რობს სცე ნის გან, 
მსა ხი ო ბის გან, თა ნამ შ რომ ლის გან, 
სა კუ თა რი თა ვის გან.

რე ჟი სუ რა, სა ბო ლოო ჯამ ში, სხვა 
ადა მი ა ნე ბის თ ვის შე ნი ნე ბის თავს 
მოხ ვე ვა ა, შე ნიღ ბუ ლი, შერ ბი ლე ბუ-
ლი, მაგ რამ შიშ ვე ლი ფაქ ტი ესა ა. 

და რაც მთა ვა რია – სი მა მა ცე. სი-
მა მა ცე – თქვა უინ ს ტონ ჩერ ჩილ მა, – 
უდი დე სი ღირ სე ბა ა, ის შე საძ ლე ბელს 
ხდის ყვე ლა და ნარ ჩენს.

და ბო ლოც, უნა რი თქვა: „მე არ ვარ 
მარ თა ლი“, არც ისე ად ვი ლი ა, რო-
გორც მო ჩანს. მაგ რამ ბევრ სი ტუ ა ცი-
ა ში, ამ სამ სიტყ ვას, გულ წ რ ფე ლად 
წარ მოთ ქ მულს, მთე ლი დღის გა დარ-
ჩე ნა შე უძ ლი ა. 

რე ჟი სორ მა თა ვის თავ ზე უნ და 
აიღოს ყვე ლა და ნა შა უ ლი. თუ სცე ნა-
რი ყარს, მან უნ და იმუ შა ოს გაძ ლი ე-
რე ბუ ლად სცე ნა რის ტ თან ერ თად ან 
მარ ტომ გა და ღე ბის წინ. თუ მსა ხი ობს 
რო ლი არ გა მოს დის, ეს რე ჟი სორს არ 
გა მოს დის! ან ის შეც და მი სი შერ ჩე ვი-
სას. თუ კა მე რა შთა გო ნე ბის გა რე შე 
მუ შა ობს, ვი სი იდეა იყო ამ ოპე რა ტო-
რის აყ ვა ნა? ან ვინ აირ ჩია ეს წერ ტი-
ლე ბი კა მე რის თ ვის? დე კო რა ცი ე ბი, 
მუ სი კა, დაწყევ ლი ლი რეკ ლა მაც კი 
– რა ტომ არ იყ ვი რე უფ რო ხმა მაღ ლა, 
თუ ის არ მოგ წონ და? რე ჟი სო რი ხომ 
იქ იყო, არა? კი, ის იქ იყო. რე ჟი სო რი 
ყო ველ თ ვის ად გილ ზე ა! ამი ტომ იღებს 
ის მთელ ამ ფულს, რომ იდ გეს აქ, 
და უც ვე ლი, მი ი ღოს ცეცხ ლი სა კუ თარ 
თავ ზე და ააცი ლოს ის ყვე ლა და ნარ-
ჩენს, ვინც მას თან ერ თად მუ შა ობს.

 ყო ვე ლი ვე ამის მოს მე ნის შემ-
დეგ, თქვენ სრუ ლი უფ ლე ბა გაქვთ 
მკითხოთ: „ო, კარ გი ერ თი, ხომ არ 
აჭარ ბებთ?“ 

მხო ლოდ მცი რე დით. ფაქ ტი ა, რომ 
იმ წუ თი დან, რო ცა რე ჟი სორს დი ლა-
ად რი ან წა მო აგ დებს ტე ლე ფო ნის 
ზა რი: “ დღეს წვიმს. რა სცე ნის გა და ღე-
ბა გინ დათ დღეს?“ – წუ თამ დე, რო ცა 
გა და ღე ბის და სას რულს ის სიბ ნე ლეს 
შე ა ფა რებს თავს, რა თა  მარ ტო დარ-
ჩეს მო მა ვა ლი დღე ე ბის პრობ ლე მე-
ბის წი ნა შე, ის იძუ ლე ბუ ლი ა, უპა სუ ხოს 

კითხ ვე ბის შე უბ რა ლე ბელ ნა კადს, 
მი ი ღოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა გა დაწყ ვე-
ტი ლე ბა ზე სფე რო ებ ში, რომ ლე ბიც 
ზე მოთ ჩა მოვ თ ვა ლეთ. აი, რა არის 
რე ჟი სო რი – ადა მი ა ნი, რო მელ საც 
აქვს პა სუ ხე ბი.

იქ ნებ საქ მე უფ რო იოლად მი დის, 
რაც უფ რო ხან ში შე დი ხარ და ახ დენ 
პრაქ ტი კუ ლი ცოდ ნის აკუ მუ ლი რე ბას? 
სუ ლაც არა. პი რი ქით. რაც მე ტი იცის 
რე ჟი სორ მა, მით უკეთ აც ნო ბი ე რებს, 
თუ რამ დე ნი გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი გზა არ-
სე ბობს ყო ვე ლი ფილ მის, ყო ვე ლი 
კად რის გა და სა ღე ბად.

და მით უფ რო ცხა დი ხდე ბა სა-
ბო ლოო და სა ში ნე ლი შეზღუდ ვის 
პი რის პირ დარ ჩე ნა. რა არის ეს?  ეს  
სა ბო ლოო და ყვე ლა ზე სა ში ნე ლი 
შეზღუდ ვა – სა კუ თა რი ნი ჭი ა; და ამ 
შეზღუდ ვას ვე რა ფერს მო უ ხერ ხებთ, 
მა ში ნაც კი, რო ცა დრო გაქვთ.

ასე რომ, მე გობ რე ბო, თქვენ ნა ხეთ, 
რამ დე ნი უნ და იცო დეთ და რა ნა-
ძი რა ლა უნ და იყოთ. რამ დე ნი უნ და 
ავარ ჯი შოთ თა ვი და რა სხვა დას ხ-
ვა მი მარ თუ ლე ბით. ყვე ლა ფე რი ის, 
რა საც მე ვა კე თებ დი. მე არას დ როს 
შე მიწყ ვე ტია სა კუ თარ გა ნათ ლე ბა ზე 
და სა კუ თა რი თა ვის გა უმ ჯო ბე სე ბა ზე 
ზრუნ ვა.

ჰო და, გა მა კა რით ახ ლა კე დელ ზე 
– ეს თქვე ნი ბო ლო შან სი ა. მკითხეთ, 
მთე ლი ამ ცოდ ნით და  ამ სიბ რ ძ ნით, 
მთე ლი ამ ვარ ჯი შით და შე საძ ლებ-
ლო ბე ბით, რო გორ მო ვა ხერ ხე გა მე-
ფუ ჭე ბი ნა ზო გი ერ თი ფილ მი, რო მე-
ლიც მე ცუ დად გა და ვი ღე.

ჰო, მაგ რამ სწო რედ ამა შია მთე ლი 
მომ ხიბ ვ ლე ლო ბა! 

>> ინ გ ლი სუ რი დან თარ გ მ ნა 

მა ნა ნა ლეკ ბო რაშ ვილ მა
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 ლე ვან კო ღუ აშ ვი ლი, კი ნო რე ჟი სო

რი. სწავ ლობ და შო თა რუს თა ვე ლის 

თე ატ რი სა და კი ნოს უნი ვერ სი ტეტ ში, 

შემ დეგ და ამ თავ რა მოს კო ვის სა ხელ

მ წი ფო კი ნე მა ტოგ რა ფის ინ ს ტი ტუ ტის 

(ვგიკი) ბა კა ლავ რი ა ტი  და ნი უ ი ორ კის 

უნი ვერ სი ტე ტის კი ნო ფა კულ ტე ტის მა

გის ტ რა ტუ რა. 

სა ქარ თ ვე ლო ში ერ თი წე ლი ვის-
წავ ლე, თე ატ რა ლუ რი ინ ს ტი ტუ ტის 
ეკო ნო მი კის ფა კულ ტეტ ზე. ეს მა შინ 
ახა ლი ხი ლი იყო, არც იცოდ ნენ წე-
სი ე რად, რა ეს წავ ლე ბი ნათ; თა ნაც 
90-იანი წლე ბის და საწყი სი – ალ ბათ 
გახ სოვთ, რა სი ტუ ა ცია იყო ქვე ყა ნა ში 
და შე სა ბა მი სად, ინ ს ტი ტუტ შიც. მე რე 
ტე ლე ვი ზი ამ გა მი ტა ცა და კი ნა ღამ 
ჟურ ნა ლის ტი კა ში ჩავ რ ჩი.

მა ინც კი ნო მა ინ ტე რე სებ და; მა ინ-
ტე რე სებ და, შევ ძ ლებ დი თუ არა აქ 
რა მის გა კე თე ბას, იყო თუ არა კი ნო 
„ჩემი“. 1994 წელს ჩა ვა ბა რე ვგიკ -ის 
სა რე ჟი სო რო ფა კულ ტეტ ზე, მარ ლენ 
ხუ ცი ე ვის სა ხე ლოს ნო ში. ბა კა ლავ რი-
ა ტი და ვამ თავ რე და ვფიქ რობ, მთა ვა-
რი, რაც მომ ცა ვგიკ - მა, ეს იყო ზო გა დი 
გა ნათ ლე ბის ძა ლი ან მა ღა ლი დო ნე, 
არა მხო ლოდ კი ნოს საგ ნებ ში. ძა-

ლი ან კარ გი პე და გო გე ბი გვყავ დ ნენ, 
თუნ დაც მხო ლოდ ვლა დი მირ ბახ მუტ-
ს კი რად ღირ და, საზღ ვარ გა რე თის 
ლი ტე რა ტუ რას რომ გვას წავ ლი და.

რაც ეხე ბა უშუ ა ლოდ კი ნოს, ძა ლი-
ან კარგ გა მოც დი ლე ბას იძ ლე ო და 
ე.წ. „პლაშჩადკა“ – სცე ნა ზე ცალ კე უ-
ლი ეპი ზო დე ბის დად გ მის პრაქ ტი კა. 
კარ გი რე ჟი სო რუ ლი გა მოც დი ლე ბა 
იყო, თუმ ცა ეს მა ინც არ იყო კი ნო. 
აქ სწავ ლობ მსა ხი ობ თან მუ შა ო ბას, 
აზ როვ ნე ბას, მაგ რამ კონ კ რე ტუ ლად 
კი ნო აზ როვ ნე ბას – ნაკ ლე ბად. 

პრო ფე სი ის თვალ საზ რი სით, ვგიკ-ს 
მე ტი არა ფე რი მო უ ცი ა. შე იძ ლე ბა ეს 
პი რა დად ჩემ თ ვის იყო ასე. თა ვი სუ-
ფა ლი მსმე ნე ლი ვი ყა ვი და ბო ლოს 
თა ვად  ხუ ცი ევ მა შე მომ თა ვა ზა ოფი ცი-
ა ლუ რად და მეც ვა დიპ ლო მი.

თან 90-იან წლებ ში იქაც არ იყო 
და ლა გე ბუ ლი სი ტუ ა ცი ა, ყვე ლა ფე რი 
ჭირ და. ბევ რი რე ჟი სო რი, ფილ მის 
ნაც ვ ლად, კად რი რე ბით იცავ და დიპ-
ლომს.

ჩემ თ ვის ეს არ იყო საკ მა რი სი. 
მაგ რამ ვთვლი, რომ ვგიკ - მა მომ ცა 
ის, რაც აუცი ლე ბე ლია რე ჟი სო რის თ-
ვის – გა ნათ ლე ბა. წა ვი კითხე წიგ ნე ბი, 
რომ ლე ბიც აუცი ლე ბე ლი წა კითხუ ლი 

უნ და მქო ნო და; მო ვის მი ნე მუ სი კა, 
რო მე ლიც უნ და მო მეს მი ნა; ვნა ხე უამ-
რა ვი ფილ მი. ალ ბათ ის, რი სი გად მო-
ღე ბაც შე იძ ლე ბა ვგიკ -ი დან, ეს არის 
ძა ლი ან ძლი ე რი, ე.წ. ლი ბე რა ლუ რი 
გა ნათ ლე ბა: ლი ტე რა ტუ რა, ფი ლო-
სო ფი ა, მუ სი კა, სახ ვი თი ხე ლოვ ნე ბა... 
მით უმე ტეს, რომ ახ ლა სა რე ჟი სო რო 
ფა კულ ტეტ ზე ძი რი თა დად ძა ლი ან 
ახალ გაზ რ დე ბი მო დი ან, რომ ლებ მაც 
არა ფე რი იცი ან. რა ღაც გა ნათ ლე ბა 
ხომ უნ და მის ცე?!

ვგიკ-ს, ხე ლო ბის თვალ საზ რი სით, 
ჩემ თ ვის არა ფე რი მო უ ცი ა, ამი ტომ წა-
ვე დი 2002 წელს ამე რი კა ში, ნი უ -ი ორ-
კის  უნი ვერ სი ტე ტის მა გის ტ რა ტუ რა ში 
სას წავ ლებ ლად. უკ ვე მარ ტო კი ნო საგ-
ნე ბი იყო, არა ფე რი სხვა: კა მე რა, ხმა, 
მონ ტა ჟი, წარ მო ე ბა... არა ნა ი რი კი ნოს 
ის ტო რი ა, არა ნა ი რი სახ ვი თი ხე ლოვ-
ნე ბა. იგუ ლის ხ მე ბა, რომ შენ ესე ნი 
უკ ვე იცი, გა მოც დი ლე ბა გაქვს.

მა გის ტ რა ტუ რა სამ წ ლი ა ნი ა. ძა ლი ან 
მომ წონს, რომ პირ ვე ლი ორი წე ლი 
ყვე ლა სწავ ლობს ყვე ლა კი ნოპ რო-
ფე სი ას ძა ლი ან სე რი ო ზულ დო ნე ზე, 
რად გან არა ვინ იცის, მო მა ვალ ში ვის 
რო მელ სფე რო ში მო უ წევს კონ კ რე-
ტუ ლად საქ მი ა ნო ბა. მხო ლოდ მე სა მე 

ლევან კოღუაშვილი,
კინორეჟისორი 

კინოგანათლება
> >  მ ა  ნ ა  ნ ა  ლ ე კ  ბ ო  რ ა შ  ვ ი  ლ ი 

გა ნათ ლე ბა, დი დი ხა ნი ა, ჩვე ნი ქვეყ ნის მუდ მივ ტკი ვი ლად იქ ცა. გა ნათ ლე ბის ხა რის ხით უკ მა ყო ფი ლო არი ან მოს წავ ლე

ე ბი და სტუ დენ ტე ბი, უკ მა ყო ფი ლო არი ან მშობ ლე ბი და მას წავ ლებ ლე ბი, თა ვად გა ნათ ლე ბის სის ტე მა კი გა მუდ მე ბუ ლი 

რე ფორ მი რე ბის პრო ცეს ში ა. არც არის გა საკ ვი რი, მთე ლი სის ტე მის რე ფორ მი რე ბის პრო ცე სი რთუ ლი და ხან გ რ ძ ლი ვი ა. 

მაგ რამ  ლო კა ლუ რი, წერ ტი ლო ვა ნი ცვლი ლე ბე ბი, ცალ კე უ ლი ნაკ ლო ვა ნე ბე ბის გა მოს წო რე ბა გა ცი ლე ბით ად ვი ლი მგო

ნი ა. სწო რედ ამი ტომ მივ მარ თე ადა მი ა ნებს, რომ ლებ საც კი ნო გა ნათ ლე ბა ქვეყ ნის ფარ გ ლებს გა რეთ აქვთ მი ღე ბუ ლი და 

თა ვი სი და დე ბი თი თუ უარ ყო ფი თი გა მოც დი ლე ბა შე უძ ლი ათ ჩვენც გაგ ვი ზი ა რონ.
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წელს, დიპ ლომ ზე მუ შა ო ბი სას ირ ჩევ 
სა ბო ლო ოდ მე მონ ტა ჟე იქ ნე ბი, ოპე-
რა ტო რი, რე ჟი სო რი თუ პრო დ უ სე რი.

აქ არ არის სა ხე ლოს ნოს პრინ ცი პი. 
თი თო ე ულ სა გან ში არის სა მი -ოთხი 
პე და გო გი: კა მე რა ზე, სცე ნარ ზე, 
რე ჟი სუ რა შიც. შენ ირ ჩევ. შე გიძ ლია 
აირ ჩიო ყვე ლა სე მეს ტ რ ში სხვა დას ხ-
ვა, შე იძ ლე ბა და ამ თავ რო ერ თ თან. მე 
მომ წონ და ბო რის ფრუ მი ნის მე თო დი 
და ამი ტომ მხო ლოდ მას ვირ ჩევ დი. 
ცუ დი არ არის სა ხე ლოს ნო, მაგ რამ 
გაქვს შე საძ ლებ ლო ბა, გა მოს ცა დო 
სხვაც, გაქვს არ ჩე ვა ნის სა შუ ა ლე ბა.

გა და სა ღე ბად გა ვა ლე ბენ პირ ვე-
ლად ოთხ წუ თი ან ფილმს, ნა ტუ რა ზე 
გა და ღე ბულს, დი ა ლო გის გა რე შე, 
შემ დეგ – ათ წუ თი ან დო კუ მენ ტურ 
ფილმს, შემ დეგ ეტაპ ზე – ათ - თხუთ მეტ-
წუ თი ან მხატ ვ რულ ფილმს და ბო ლოს 
დიპ ლომ ზე გა დი ხარ, ამ დრო ის თ ვის 
მზად უნ და გქონ დეს სრულ მეტ რა ჟი-

ა ნი ფილ მის სცე ნა რი ან თრით მენ ტი 
მა ინც. თა ვად ფილ მის თ ვის ორ წელს 
გაძ ლე ვენ, რომ და ამ თავ რო.

 ერ თი შე ხედ ვით, ფილ მე ბის რა ო დე-
ნო ბა ცო ტა ა, მაგ რამ გა სათ ვა ლის წი-
ნე ბე ლი ა, რომ კურ სი იყო ფა 4-5კაციან 
ჯგუ ფე ბად და, თუ შენს ფილ მ ზე ხარ 
რე ჟი სო რი, სხვა ჯგუფ ში ას რუ ლებ 
ოპე რა ტო რის, პრო დუ სე რის ან ხმის 
რე ჟი სო რის მო ვა ლე ო ბას. ეს ძა ლი ან 
კარ გი ა, ორი წლის გან მავ ლო ბა ში აგ-
რო ვებ ძა ლი ან დიდ გა მოც დი ლე ბას. 
თან მე რე გა და სა ღებ მო ე დან ზე უკ ვე 
იცი, რა მოს თხო ვო ოპე რა ტორს, ხმის 
ოპე რა ტორს...

სწავ ლე ბა პირ ვე ლი ვე ნა ბი ჯი დან 
პრაქ ტი კუ ლი და ვა ლე ბე ბით ხდე ბა. 
ძა ლი ან კონ კ რე ტუ ლი ვარ ჯი ში ხე ლო-
ბა ში. აი, მა გა ლი თად, სა ერ თო ხე დი – 
ირ ჩე ვა ფო ტო ე ბი, სლა ი დე ბი, ფილ მის 
ნაწყ ვე ტე ბი: რო მე ლია კარ გი, რო მე ლი 
მუ შა ობს, რა ტომ მუ შა ობს, რა მუ შა ობს. 

ასე ვე შუქ - ჩ რ დი ლე ბი, რეკ ვი ზი ტი... კი-
ნო ხომ მხო ლოდ დი ა ლო გი არ არის, 
კი ნო არის საგ ნე ბი, მა თი ზე მოქ მე დე-
ბა ადა მი ან ზე. ძა ლი ან დატ ვირ თუ ლი 
სწავ ლე ბა ა. და ვა ლე ბე ბი სულ კონ კ-
რე ტულ სა კითხებ ზე ა. ასე ვე სცე ნარ ზე 
მუ შა ო ბი სას. ირ ჩე ვა თი თო ე უ ლი დე-
ტა ლი, რა რო გორ მუ შა ობს, რა ტომ არ 
მუ შა ობს. გი წევს თა ვი დან გა და წე რა; 
იწე რე ბა ათო ბით, ასო ბით ვა რი ან ტი.

ძა ლი ან მძი მე რე ჟიმ ში გი წევს მუ შა ო-
ბა. ძა ლი ან ძვი რი ინ ს ტი ტუ ტია – წე-
ლი წად ში 50 000 დო ლა რია გა და სახ-
დე ლი; უზარ მა ზა რი კონ კურ სია - ერთ 
ად გილ ზე 900 კა ცი, მაგ რამ მი უ ხე და ვად 
ამი სა, ბევ რი ვერ უძ ლებს ასეთ რე ჟიმს 
და თავს ანე ბებს სწავ ლას. ალ ბათ სწო-
რედ ეს რე ჟი მი გაძ ლევს სა შუ ა ლე ბას 
ზუს ტად მიხ ვ დე, არის თუ არა ეს პრო-
ფე სი ა, ასე თი ცხოვ რე ბა „შენი“.
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  მაია გუ    გუ    ნა    ვა პრო    ფე    სი   ით ეს       პა    ნუ    რი 

ენის ფი    ლო    ლო    გი და კი    ნომ       ცოდ       ნე   ა. 

ილია ჭავ       ჭა    ვა    ძის სა    ხე    ლო    ბის უცხო 

ენა    თა ინ       ს       ტი    ტუ    ტის დამ       თავ       რე    ბის შემ      

დეგ სწავ       ლა  თბი    ლი    სის სა    ხელ       მ       წი    ფო 

უნი    ვერ       სი    ტე    ტის ას       პი    რან       ტუ    რა    ში გა    ნაგ      

რ       ძო.  ამ პე    რი   ოდ       ში გან       სა    კუთ       რე    ბით 

და   ინ       ტე    რეს       და კი    ნო    სა და ლი    ტე    რა    ტუ   

რის თე   ო    რი   უ    ლი  და კომ       პა    რა    ტი    ვის       ტუ   

ლი სა    კითხე    ბით. ცოდ       ნის გაღ       რ       მა    ვე    ბის 

მიზ       ნით, 2007 წელს ჩა   ა    ბა    რა  მად       რი    დის 

კომ       პ       ლუ    ტენ       სეს უნი    ვერ       სი    ტეტ       ში კი    ნომ      

ცოდ       ნე   ო    ბის სა    დოქ       ტო    რო  პროგ       რა   

მა    ზე: „კინემატოგრაფიული თე   ო    რი   ა, 

ანა    ლი    ზი და დო    კუ    მენ       ტი    რე    ბა“. დღეს 

ბნ გონ       სა    ლეს რე    კე    ნას თა    ნა    ხელ       მ       ძღ      

ვა    ნე    ლო    ბით მუ    შა   ობს სა    დი    სერ       ტა    ციო 

თე    მა    ზე „ინტერტექსტუალობა კი    ნე    მა   

ტოგ       რაფ       ში“.

ეს       პა    ნეთ       სა და სა    ქარ       თ       ვე    ლოს სა    გან      -
მა    ნათ       ლებ       ლო სის       ტე    მა  გარ       კ       ვე   ულ 

სა    კითხებ       ში გან       ს       ხ       ვავ       დე    ბა ერ       თ       მა   -
ნე    თის       გან. მა    გა    ლი    თად, ეს       პა    ნე    თის 
სა    გან       მა    ნათ       ლებ       ლო სის       ტე    მა    ში ტერ       მი    ნი 
ბა    კა    ლავ       რი გუ    ლის       ხ       მობს ორ       წ       ლი   ან 
სა    ვალ       დე    ბუ    ლო სას       წავ       ლო პე    რი   ოდს, 
რო    მელ       საც  სკო    ლის დამ       თავ       რე    ბის 
შემ       დეგ,  და   ახ       ლო   ე    ბით 16 წლის ასაკ       ში 
გა    დის  მოს       წავ       ლე. მხო    ლოდ ბა    კა    ლავ      -
რი   ა    ტის დას       რუ    ლე    ბი    სა და მი    სა    ღე    ბი 
გა    მოც       დე    ბის გავ       ლის შემ       დეგ შე   უძ       ლია 
მოს       წავ       ლეს  უმაღ       ლეს სას       წავ       ლე    ბელ       ში 
ჩა    ბა    რე    ბა.

ეს       პა    ნეთ       ში, ისე    ვე რო    გორც სხვა 
ძი    რი    თად ქვეყ       ნებ       ში, უმაღ       ლეს სას      -
წავ       ლე    ბელ       ში სწავ       ლე    ბა და    ყო    ფი    ლია 
სამ ეტა    პად. ესე    ნი   ა: გრა    დო (ჩვენთან: 
ბა    კა    ლავ       რი   ა    ტი), მა    გის       ტ       რა    ტუ    რა და 
დოქ       ტო    რან       ტუ    რა.

კი    ნო    ხე    ლოვ       ნე    ბა მად       რი    დის კომ       პ      -
ლუ    ტენ       სეს უნი    ვერ       სი    ტეტ       ში ის       წავ       ლე    ბა 
ინ       ფორ       მა    ცი   ულ მეც       ნი   ე    რე    ბა    თა ფა    კულ      -
ტე    ტის აუდი   ო    ვი    ზუ   ა    ლუ    რი კო    მუ    ნი    კა    ცი   ის 

გან       ყო    ფი    ლე    ბა    ში. ბა    კა    ლავ       რი   ა    ტი ოთხ 
წე    ლი    წადს მო   ი    ცავს და, რო    გორც სა   -
ქარ       თ       ვე    ლო    ში, ის       წავ       ლე    ბა ძი    რი    თა    დი, 
სა    ვალ       დე    ბუ    ლო და არ       ჩე    ვი    თი საგ       ნე    ბი. 
გა    მომ       დი    ნა    რე იქი    დან, რომ ეს ფა    კულ      -
ტე    ტი ძი    რი    თა    დად ორი   ენ       ტი    რე    ბუ    ლია 
აუდი   ო    ვი    ზუ   ა    ლუ    რი კო    მუ    ნი    კა    ცი   ი    სა და 
პრო    დუქ       ცი   ის სწავ       ლე    ბა    ზე, ბა    კა    ლავ       რი  -
ა    ტის ეს პროგ       რა    მა კი    ნომ       ცოდ       ნე   ო    ბის 
და   უფ       ლე    ბის       თ       ვის  ყვე    ლა სფე    როს, სამ      -
წუ    ხა    როდ, არ  მო   ი    ცავს. 

ძი    რი    თა    დი საგ       ნე    ბი უმ       თავ       რე    სად 
პირ       ველ       -       მე   ო    რე კურ       ს       ზე ის       წავ       ლე    ბა, 
თუმ       ცა უკ       ვე მე   ო    რე    ზე მა    თი რა   ო    დე    ნო    ბა 
ნაკ       ლე    ბი   ა. მათ ენაც       ვ       ლე    ბა სა    ვალ       დე   -
ბუ    ლო საგ       ნე    ბი, რომ       ლე    ბიც უშუ   ა    ლოდ 
პრო    ფე    სი   ა    ზეა ორი   ენ       ტი    რე    ბუ    ლი: კი    ნოს 
ის       ტო    რი   ა, გა    მო    სა    ხუ    ლე    ბის კულ       ტუ    რა, 
გა    მო    სა    ხუ    ლე    ბის ანა    ლი    ზი, აუდი   ო    ვი   -
ზუ   ა    ლუ    რი კო    მუ    ნი    კა    ცი   ის სა    მარ       თა    ლი, 
რა    დი   ოს სტრუქ       ტუ    რა და წარ       მო   ე    ბა, 
ფო    ტოგ       რა    ფი   ა, კი    ნე    მა    ტოგ       რა    ფი   უ    ლი 

მაია გუგუნავა,
კინომცოდნე 
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რე    ჟი    სუ    რა, სცე    ნა    რი, აუდი   ო-       ვი    ზუ   ა   -
ლუ    რი ნა    რა    ტი    ვი, აუდი   ო-       ვი    ზუ   ა    ლუ    რი 
წარ       მო   ე    ბა, აუდი   ო-       ვი    ზუ   ა    ლუ    რი ტექ       ს       ტის 
თე   ო    რი   ა, ხმის თე   ო    რია და ტექ       ნი    კა, კი   -
ნო    წარ       მო   ე    ბა, სა    ტე    ლე    ვი    ზიო სტრუქ       ტუ    რა 
და წარ       მო   ე    ბა, სა    ტე    ლე    ვი    ზიო გა    და    ღე    ბა 
და სხვა.

ძა    ლი   ან სა   ინ       ტე    რე    სო და მრა    ვალ       ფე   -
რო    ვა    ნია არ       ჩე    ვი    თი საგ       ნე    ბი: მსა    ხი   ო    ბებ      -
თან მუ    შა   ო    ბა, მუ    სი    კა    ლუ    რი ეს       თე    ტი    კა, 
თე   ატ       რის ის       ტო    რია და სას       ცე    ნო რეპ      -
რე    ზენ       ტა    ცი   ა, ვი    ზუ   ა    ლუ    რი ხე    ლოვ       ნე    ბის 
ის       ტო    რია და ანა    ლი    ზი, გრა    ფი    კუ    ლი 
დი    ზა   ი    ნის სა    ფუძ       ვ       ლე    ბი, ლი    ტე    რა    ტუ    რა 
და კი    ნო, ჰი    პერ       მე    დი   უ    რი ნა    რა    ტი    ვი, 
სა    რეკ       ლა    მო წარ       მო   ე    ბა, სო    ცი   ო    ლო    გია 
კო    მუ    ნი    კა    ცი   ა    ში, ინ       ტერ       პერ       სო    ნა    ლუ    რი 
კო    მუ    ნი    კა    ცი   ა,  ვირ       ტუ   ა    ლუ    რი კო    მუ    ნი    კა   -
ცი   ის სა    მარ       თა    ლი,  ფო    ტო    ჟურ       ნა    ლის       ტი   -
კა, დო    კუ    მენ       ტუ    რი და სა   ინ       ფორ       მა    ციო 
კი    ნოს ის       ტო    რი   ა,  სო    ცი   ა    ლუ    რი და 
პო    ლი    ტი    კუ    რი მარ       კე    ტინ       გი, სო    ცი   ა    ლუ    რი 
კვლე    ვის მე    თო    დო    ლო    გია კო    მუ    ნი    კა    ცი   ა   -
ში, კრე   ა    ტი   უ    ლო    ბის მე    თო    დე    ბი  და სხვა. 

სა    ქარ       თ       ვე    ლოს       გან გან       სახ       ვა    ვე    ბით, აქ 
მა    გის       ტარ       ტუ    რა ერ       თ       წ       ლი   ა    ნი   ა. კი    ნომ      -
ცოდ       ნე   ო    ბის შეს       წავ       ლის თვალ       საზ       რი   -
სით, გან       სა    კუთ       რე    ბით სა   ინ       ტე    რე    სოა 
აღ       ნიშ       ნუ    ლი ფა    კულ       ტე    ტის დოქ       ტო    რან      -
ტუ    რის პროგ       რა    მა, ვი    ნა   ი    დან იქ საკ       მა   ოდ 
სიღ       რ       მი    სე   უ    ლად ის       წავ       ლე    ბა კი    ნომ      -
ცოდ       ნე   ო    ბის ისე    თი მი    მარ       თუ    ლე    ბე    ბი, 
რო    გო    რი    ცაა კი    ნო    თე   ო    რი   ის ის       ტო    რი   ა, 
კი    ნო    ტექ       ს       ტის ანა    ლი    ზი, კრი    ტი    კა,  ნა   -
რა    ტო    ლო    გია და კი    ნო    სე    მი   ო    ტი    კა. ის 
სამ       წ       ლი   ა    ნი   ა. მად       რი    დის კომ       პ       ლუ    ტეს       ნეს 
უნი    ვერ       სი    ტეტ       ში და   არ       სე    ბუ    ლია  ეს       პა    ნე   -
ლი კი    ნო    თე   ო    რე    ტი    კო    სის, მწერ       ლის და 
ფსი    ქო    ლო    გის ხე    სუს გონ       სა    ლეს რე    კე    ნას 
მი   ერ. ის ფილ       მის ანა    ლი    ზის  სა   ინ       ტე    რე   -
სო და ინ       ტერ       დის       ციპ       ლი    ნურ ნო    ვა    ტო   -
რულ  მე    თო    დო    ლო    გი   ას გვთა    ვა    ზობს. 

 თავ       და    პირ       ვე    ლად, რო    დე    საც ეს       პა   -
ნეთ       ში გა    დავ       წყ       ვი    ტე სწავ       ლის გაგ       რ       ძე   -
ლე    ბა, ფი    ლო    ლო    გი   ის ფა    კულ       ტეტ       ზე 
ვა    პი    რებ       დი ჩა    ბა    რე    ბას, სა    დაც კი    ნო    ლი   -
ტე    რა    ტუ    რის სფე    რო    ში კომ       პა    რა    ტი    ვის       ტუ   -
ლი ანა    ლი    ზიც ის       წავ       ლე    ბო    და, მაგ       რამ  
აღ       მო    ვა    ჩი    ნე თუ არა ეს პროგ       რა    მა, 
მივ       ხ       ვ       დი, რომ უნ       და შე    მეც       ვა    ლა არ       ჩე    ვა   -

ნი. ჩა    ბა    რე    ბი    სას მკითხეს, _ იოსე    ლი   ა    ნის 
და ფა    რა    ჯა    ნო    ვის ქვეყ       ნი    დან ჩვენ       თან 
რა    ტომ ჩა    მოხ       ვე    დი კი    ნო    თე   ო    რი   ის სას      -
წავ       ლა    დო; რა მე    პა    სუ    ხა, არ ვი    ცო    დი, 
მაგ       რამ ერ       თ       დ       რო   უ    ლად სევ       და, სი    ხა   -
რუ    ლი და უდი    დე    სი პა    სუ    ხის       მ       გებ       ლო    ბა 
ვიგ       რ       ძე    ნი.

გა    მომ       დი    ნა    რე იქი    დან, რომ  უმაღ       ლე   -
სი არა კი    ნე    მა    ტოგ       რა    ფი   უ    ლი, არა    მედ 
ეს       პა    ნუ    რი ფი    ლო    ლო    გი   ის გან       ხ       რით 
მქონ       და დამ       თავ       რე    ბუ    ლი, ბუ    ნებ       რი    ვი   ა, 
გარ       კ       ვე   უ    ლი სირ       თუ    ლე   ე    ბიც  შემ       ხ       ვ       და, 
მაგ       რამ ამის მი   უ    ხე    და    ვად, ვფიქ       რობ, 
ჩემ       თ       ვის ეს ძა    ლი   ან მნიშ       ვ       ნე    ლო    ვა    ნი 
გა    მოც       დი    ლე    ბა იყო.

 დოქ       ტო    რან       ტუ    რის კურ       სი სამ       წ       ლი   ა    ნი   ა. 
პირ       ვე    ლი წლის გან       მავ       ლო    ბა    ში სწავ       ლა 
საკ       მა   ოდ დატ       ვირ       თუ    ლი გრა    ფი    კით 
მიმ       დი    ნა    რე   ობ       და. თით       ქ       მის ყო    ველ      -
დღი   უ    რად გვი    ტარ       დე    ბო    და ლექ       ცი   ა-      -
სე    მი    ნა    რე    ბი, რო    მელ       თაც ძი    რი    თა    დად 
ინ       ტე    რაქ       ცი   უ    ლი ხა    სი   ა    თი ჰქონ       დათ. 
ლექ       ცი   ა    ზე დოქ       ტო    რან       ტებს პე    რი   ო    დუ   -
ლად გვი    წევ       და შეს       რუ    ლე    ბუ    ლი სა    მუ    შა  -
ოს, წე    რი    ლო    ბი    თი სა    ში    ნაო და    ვა    ლე   -
ბე    ბი    სა და პრე    ზენ       ტა    ცი   ე    ბის წარ       დ       გე    ნა. 
აქ       ტი    ვო    ბე    ბი  და    გეგ       მი    ლი იყო რო    გორც 
ინ       დი    ვი    დუ   ა    ლუ    რი,  ისე ჯგუ    ფუ    რი მუ    შა  -
ო    ბის       თ       ვის. სას       წავ       ლო კურ       სის ბო    ლოს 
ყო    ველ სა    გან       ში იყო გა    მოც       და, სა    დაც 
ყვე    ლას უნ       და წარ       გ       ვედ       გი    ნა პრე    ზენ       ტა   -
ცია ამა     თუ    იმ თე    მა    ზე.  

ამ ლექ       ცი   ე    ბი    დან  მა   ინც გან       სა    კუთ      -
რე    ბუ    ლად გა    მოვ       ყოფ       დი ისევ და ისევ 
გონ       სა    ლეს რე    კე    ნას სე    მი    ნა    რებს, სა    დაც 
დე    ტა    ლუ    რად გან       ვი    ხი    ლავ       დით და 
ვა   ა    ნა    ლი    ზებ       დით ორ       სონ უელ       სის, ჯონ 
ფორ       დის, ან       დ       რეი ტარ       კოვ       ს       კის, ჰიჩ       კო   -
კი    სა და ბუ    ნუ   ე    ლის ფილ       მებს. ეს  ფილ      -
მე    ბი მარ       თ       ლაც იმ       დე    ნად დე    ტა    ლუ    რად 
„იღეჭებოდა“, რომ იყო სე    მი    ნა    რე    ბი, 
სა    დაც სუბ       ტიტ       რე    ბის ფონ       ზე არ       სე    ბულ 
კად       რებ       საც კი არ გავ       ც       დე    ნილ       ვართ.  
ასე    თი იყო მი    სი მე    თო    დუ    რი მიდ       გო    მა. 

მე   ო    რე სას       წავ       ლო წე    ლი უკ       ვე და   ეთ       მო 
სა    დიპ       ლო    მო ნაშ       რომ       ზე მუ    შა   ო    ბას. ჩემს 
შემ       თხე    ვა    ში, ვა    წა    მო   ებ       დი კვლე    ვას ან      -
ტო    ნი   ო    ნის ფილ       მი    სა „ფოტოგადიდება“ 
(Blow up);  მე    სა    მე წლი    დან კი დაგ       ვეწყო 
მზა    დე    ბა სა    დოქ       ტო    რო დი    სერ       ტა    ცი   ის 

დაც       ვის       თ       ვის, რის       თ       ვი    საც ორი    დან ხუთ 
წლამ       დე ვა    დაა გა    მო    ყო    ფი    ლი.

  სა    დი    სერ       ტა    ციო თე    მა    ზე მუ    შა   ო    ბი    სას  
არ       სე    ბით როლს თა    მა    შობ       და ისიც, რომ 
გვეძ       ლე   ო    და შე    საძ       ლებ       ლო    ბა გარ       კ      -
ვე   ულ დღე   ებ       ში ინ       დი    ვი    დუ   ა    ლუ    რად 
შევ       ხ       ვედ       რო    დით სა    დი    სერ       ტა    ციო თე    მის 
ხელ       მ       ძღ       ვა    ნელს და უშუ   ა    ლოდ  გაგ       ვევ      -
ლო  ყვე    ლა სა    ჭი    რო სა    კითხი. 

 ბუ    ნებ       რი    ვი   ა, კვლე    ვით საქ       მი   ა    ნო    ბას 
აად       ვი    ლებ       და ისიც, რომ თე   ო    რი   უ    ლი 
ტექ       ს       ტე    ბის უმ       რავ       ლე    სო    ბა ეს       პა    ნურ ენა    ზე 
ნა    თარ       გ       მ       ნია და  ხელ       მი    საწ       ვ       დო    მი  უნი   -
ვერ       სი    ტე    ტის ბიბ       ლი   ო    თე    კა    ში. მო    გეხ      -
სე    ნე    ბათ, რამ       დე    ნად მნიშ       ვ       ნე    ლო    ვა    ნია 
კვლე    ვის გან       ვი    თა    რე    ბი    სათ       ვის ისე    თი  კი   -
ნო    თე   ო    რე    ტი    კო    სე    ბის ბიბ       ლი   ოგ       რა    ფი   ულ 
მა    სა    ლებ       თან წვდო    მა, რო    გო    რე    ბიც არი  -
ან ქრის       ტი   ან მეტ       ცი,  დე    ვიდ ბორ       დ       ვე    ლი,  
ფრან       ჩეს       კო კა    სე    ტი, რო    ბერტ სტა    მი, 
მი    ხე   ილ იამ       პოლ       ს       კი და სხვ. შე    სა    ნიშ       ნა    ვი 
იქ       ნე    ბა, თუ რო    დეს       მე ქარ       თულ ენა    ზეც 
მოხ       დე    ბა ცნო    ბი    ლი თე   ო    რი   უ    ლი ტექ       ს       ტე   -
ბის თარ       გ       მ       ნა. ვი    ნა   ი    დან, მი   უ    ხე    და    ვად იმ 
მდი    და    რი კი    ნე    მა    ტოგ       რა    ფი   უ    ლი გა    მოც      -
დი    ლე    ბი    სა, რაც  სა    ქარ       თ       ვე    ლოს აქვს,  
ვფიქ       რობ, სწო    რედ  ბიბ       ლი   ოგ       რა    ფი   უ    ლი 
მა    სა    ლის უკ       მა    რი    სო    ბაა ის მთა    ვა    რი 
პრობ       ლე    მა, რო    მე    ლიც აფერ       ხებს დღეს 
სა    ქარ       თ       ვე    ლო    ში კი    ნომ       ცოდ       ნე   ო    ბის 
თე   ო    რი   უ    ლი მი    მარ       თუ    ლე    ბე    ბის სიღ       რ       მი   -
სე   ულ შეს       წავ       ლას და გარ       კ       ვე   ულ       წი    ლად 
სტუ    დენ       ტ       თა მხრი    დან და   ინ       ტე    რე    სე    ბა    საც. 

ასე    ვე ძა    ლი   ან სა   ინ       ტე    რე    სო  გა    მოც       დი   -
ლე    ბას იძ       ლე    ვა სხვა    დას       ხ       ვა კვლე    ვით 
პროგ       რა    მა    სა და კონ       გ       რეს       ში მო    ნა    წი   -
ლე   ო    ბა, რომ       ლე    ბიც პე    რი   ო    დუ    ლად 
იმარ       თე    ბა ეს       პა    ნეთ       ში.  ეს       პა    ნეთ       ში კი    ნოს 
სფე    რო    ში რო    გორც პრაქ       ტი    კულ, ისე 
თე   ო    რი   ულ დო    ნე    ზე ძა    ლი   ან ბევ       რი 
ღო    ნის       ძი   ე    ბა იმარ       თე    ბა, უამ       რა    ვი ჟურ      -
ნა    ლი გა    მო    დის, რაც ბუ    ნებ       რი    ვი   ა, ხელს 
უწყობს იმას, რომ ეს პრო    ფე    სია საკ       მა  -
ოდ მოთხოვ       ნა    დი იყოს ამ ქვე    ყა    ნა    ში  და 
ამაღ       ლებს სტუ    დენ       ტ       თა პრო    ფე    სი   ულ 
მო    ტი    ვა    ცი   ას.
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ტა ტო კო ტე ტიშ ვი ლი, 
კინოოპე რა ტო რი 

სწავ ლობ და თე ატ რი სა და კი ნოს 

უნი ვერ სი ტე ტის სა ო პე რა ტო რო 

ფა კულ ტეტ ზე, შემ დეგ ოთხი წლის 

გან მავ ლო ბა ში ლო ძის კი ნოს კო ლა ში 

(პოლონეთი) ეუფ ლე ბო და სა ო პე რა

ტო რო ხე ლოვ ნე ბას.

 
ერ თი წე ლი ვის წავ ლე თე ატ რი სა და 

კი ნოს უნი ვერ სი ტეტ ში. მახ სოვს, ძა ლი ან 
ცო ტა და ცუ დი გა და სა ღე ბი ტექ ნი კა 
გვქონ და და კა მე რა ზე სულ რი გე ბი იყო. 
მაგ რამ მა ინც ამ ერ თი წლის გან მავ ლო-
ბა ში ხუთ სტუ დენ ტურ ფილ მ ზე ვი მუ შა ვე. 

შემ დეგ შე საძ ლებ ლო ბა მო მე ცა და 
2003 წელს წა ვე დი ლო ძის კი ნოს კო-
ლა ში. ეს ცნო ბი ლი კი ნოს კო ლაა დი დი 

ტრა დი ცი ე ბით, რო მე ლიც ამა ყობს მი სი 
კედ ლე ბი დან გა მო სუ ლი სა ხელ გან თ-
ქ მუ ლი კი ნე მა ტოგ რა ფის ტე ბით – ან ჯეი 
მუნ კი, ან ჯეი ვა ი და, ეჟი სკო ლი მოვ ს კი, 
ზბიგ ნევ რიბ ჩინ ს კი, რო მან პო ლან ს კი, 
ქშიშ ტოფ ზა ნუ სი, ქშიშ ტოფ კეშ ლი ოვ ს-
კი და კი დევ მრა ვა ლი სხვა ამ სკო ლის 
კურ ს დამ თავ რე ბუ ლია. 

ლო ძის კი ნოს კო ლა გან სა კუთ რე ბით 
პო პუ ლა რუ ლია ოპე რა ტო რე ბის თ ვის, 
რად გან სწავ ლე ბა მი დის კი ნო ფირ ზე. 

სამ დღი ა ნი მი სა ღე ბი გა მოც დის ჩა ბა-
რე ბა მო მი წი ა. 

პირ ველ დღეს 10 მო ცე მუ ლი თე მი დან 
ერ თ -ერ თის მი ხედ ვით უნ და გა დაგ ვე ღო 
ფო ტო ე ბი პა ვი ლი ონ ში გა ნა თე ბის და 

მსა ხი ო ბის გა მო ყე ნე ბით, შემ დეგ გა დაგ-
ვერ ჩია შვი დი სა უ კე თე სო, რო მე ლიც 
იქ ნე ბო და ერ თ გ ვა რი კად რი რე ბა სა ვით.

მე ო რე დღეს ისევ უნ და აგ ვერ ჩია 
ერ თი თე მა მო ცე მუ ლე ბი დან და გა დაგ-
ვე ღო სამ წუ თი ა ნი უწყ ვე ტი კად რი მსა ხი-
ო ბე ბის და კა მე რის მოძ რა ო ბით.

მე სა მე დღეს გვაჩ ვე ნეს ფილ მი 
„დაწყევლილი გზა“ (რეჟ. სემ მენ დე სი, 
Road to perdition, 2002) და უნ და გაგ ვე ა-
ნა ლი ზე ბი ნა შუ ქის გან ვი თა რე ბა ფილ-
მის მსვლე ლო ბის გან მავ ლო ბა ში, ანუ 
შუ ქის დრა მა ტურ გი ა. 

 და ბო ლოს, შევ დი ო დით გა სა უბ რე ბა-
ზე კო მი სი ას თან, სა დაც ვსა უბ რობ დით 
ჩვენ შეს რუ ლე ბულ და ვა ლე ბებ ზე და, ფ
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ზო გა დად, რა ტომ გვინ და სა ო პე რა ტო-
რო ზე ჩა ბა რე ბა.

ლოძ ში სულ სხვა სი ტუ ა ცია დამ ხ ვ და. 
ჯერ ერ თი, რომ მდი და რი სკო ლა ა, 
ძა ლი ან კარ გი მა ტე რი ა ლურ - ტექ ნი კუ რი 
ბა ზა აქვთ: პა ვი ლი ო ნე ბი, კა მე რე ბი, უახ-
ლე სი გა ნა თე ბა, სა მონ ტა ჟო ე ბი და, რაც 
მთა ვა რი ა, იღებ ფირ ზე, 35 მმ კი ნო ფირ ზე. 

პირ ვე ლი კურ სის პირ ველ სე მეს ტ რის 
სა ვარ ჯი შო ზე ვე გვაძ ლევ დ ნენ ერთ 
კო ლოფ 120-მეტ რი ან ფირს (4 წუ თი) 
და უნ და გა დაგ ვე ღო წუთ ნა ხევ რი ა ნი 
ფილ მი.

ეს ძა ლი ან სა ინ ტე რე სო სა ვარ ჯი-
შო იყო, რად გან ვი დე ო ზე გა და ღე ბის 
დროს, რო ცა 4 წუ თი გაქვს დარ ჩე ნი ლი, 
ით ვ ლე ბა ხოლ მე რომ აღარ გაქვს ად-
გი ლი და ცვლი ჩიპს. და აქ კი დევ მთე-
ლი ფილ მი უნ და გა და ი ღო ამ 4 წუთ ში. 
რაც იძუ ლე ბულს გხდის, რომ ძა ლი ან 
ზუს ტად მო ემ ზა დო, ზედ მე ტი არა ფე რი 
აირ ჩი ო, ბევ რი რე პე ტი ცია გა ი ა რო და 
მაქ სი მუმ ერ თი დუბ ლი გა და ი ღო.

 სა ბო ლოო ვერ სი აც ფი რი დან უნ და 
გვეჩ ვე ნე ბი ნა, ამი ტომ კომ პი უ ტე რულ 
კო რექ ცი ას ვერ ვა კე თებ დით, რაც და-
მა ტე ბით იძუ ლე ბულს გვხდი და, რომ 
ზუს ტად ისე თი გა მო სა ხუ ლე ბა მიგ ვე ღო 
კა მე რა ში ვე, რო გო რიც გვინ დო და. ეს 
ძა ლი ან კარ გი პრაქ ტი კა ა.

 მაგ რამ რე ა ლუ რად ეს საკ მა რი სი არ 
იყო და ყვე ლა „ვჩალიჩობდით“, რომ 
და მა ტე ბით ფი რი გვე შო ვა, ერ თ მა ნეთს 
ვთხოვ დით ნაწყ ვე ტებს, „კოდაკის“ თუ 
„ფუჯის“ ფირ მა ში ვითხოვ დით, ვი-
თომ ტეს ტის გა სა კე თებ ლად: ფილ მის 
გა და ღე ბებ ზე ვითხოვ დით; თუ ფუ ლი 
გქონ და, შე გეძ ლო გე ყი და კი დეც, ესეც 
ძა ლი ან კარ გი გა მოც დი ლე ბა ა.

სა ერ თოდ, პო ლო ნეთ ში ძა ლი ან 
ეხ მა რე ბი ან სტუ დენ ტებს. მა გა ლი თად, 
ზო გი პი ცე რია უფა სოდ გვაძ ლევ და 
ლან ჩის თ ვის პი ცას და, სა მა გი ე როდ, 
ჩვენ ვწერ დით ტიტ რებ ში მათ სა ხელს. 
ან ვარ შა ვა ში კა მე რე ბის გა ქი რა ვე ბის 
ყვე ლა ზე დიდ ფირ მა ში  სტუ დენ ტე ბის თ-
ვის 80–პრო ცენ ტი ა ნი ფას დაკ ლე ბა იყო. 
ან ზო გი გა ქი რა ვე ბა  უფა სოდ აძ ლევ და 
გა ნა თე ბას სტუ დენ ტებს, თუ, რა თქმა 
უნ და, გამ ნა თებ ლებს გა და უხ დიდ ნენ. 

სა ბედ ნი ე როდ, ჩვენ თა ნაც არის ასე თი 
ხალ ხი, ვინც სტუ დენ ტებს ეხ მა რე ბა და 
დღით დღე სულ უფ რო მე ტი და მე ტი. 

რო გორც ყველ გან, აქაც ზო გა დი საგ-
ნე ბით იწყე ბა – მუ სი კა, ქო რე ოგ რა ფი ა... 
იმ დე ნი სა გა ნი იყო, ყვე ლა რომ გეს წავ-
ლა, ფილ მებს ვე ღარც გა და ი ღებ დი. 
გა მოვ ტყ დე ბი და, ცუ დი სტუ დენ ტი ვი ყა-
ვი, თე ო რი ულ საგ ნებს უფ რო ხში რად 
ვაც დენ დი, პრობ ლე მე ბი მექ მ ნე ბო და, 
ცუ დი ნიშ ნე ბი მქონ და, მაგ რამ მე ჩე მი 
არ ჩე ვა ნი გა ვა კე თე – მერ ჩივ ნა, ფილ-
მებ ზე მე მუ შა ვა და რო ცა სა ბო ლო ოდ 
ფილ მით კმა ყო ფი ლე ბი იყ ვ ნენ, და ნარ-
ჩენს აღარ ჰქონ და მნიშ ვ ნე ლო ბა.

თუმ ცა იყო საგ ნე ბი, რომ ლე ბიც ვნა-
ნობ, რომ არ ვის წავ ლე. ერ თი ქა ლი -ო-
პე რა ტო რი იყო, ვი ო ლან ტა დი ლევ ს კა-
ი ა, ას წავ ლი და სა განს „საოპერატორო 
დრა მა ტურ გი ა“; ას წავ ლი და უფ რო 
სხვა ნა ი რად, შეგ რ ძ ნე ბის დო ნე ზე გა და-
ღე ბას, უფ რო სენ სი ტი უ რი და თა ვი სე ბუ-
რი მიდ გო მა ჰქონ და; სხვე ბი უფ რო ტექ-
ნი კურ მხა რეს გას წავ ლიდ ნენ. დღე საც 
გუ ლი მწყდე ბა, რომ გა და ღე ბე ბის გა მო 
ეს სა გა ნი გა მიც და.

ლო ძის სკო ლა ში არ არის სა ხე-
ლოს ნოს პრინ ცი პი – ერთ წელს ერ თი 
გას წავ ლის, მე ო რე წელს – სხვა. ეს 
კარ გი ა, ხდე ბა, რომ ერთ პე და გოგს არ 
მო ე წო ნე ბი და რა ტომ უნ და შე გი შა ლოს 
ხე ლი მთე ლი ოთხი წე ლი, დაგ ჩაგ რავს, 
თან, მე ო რე მხრივ – ერთ წე ლი წა დი 
საკ მა რი სი ა, რომ ერ თი კა ცის გან, რაც 
შე გიძ ლი ა, ის წავ ლო, მე ო რეს გან სხვას 
ის წავ ლი, მრა ვალ ფე როვ ნე ბა კარ გი ა. 

მთა ვა რი სა გა ნი მა ინც სა ო პე რა ტო რო 
ხე ლოვ ნე ბა ა, რო მე ლიც ოს ტატს მიჰ-
ყავს. კვი რა ში ერ თხელ გვი ტარ დე ბო და, 
მთე ლი დღის გან მავ ლო ბა ში. პირ ვე ლი 
ნა წი ლი ე.წ. თე ო რია იყო: ვარ ჩევ დით 
ფილ მებს, გვე სა უბ რე ბო და, გვიხ ს ნი და; 
მე ო რე ნა წი ლი პრაქ ტი კა: და ვა ლე ბე-
ბი ძა ლი ან კონ კ რე ტუ ლი იყო, რო გორ 
იღებ ამა  თუ  იმ კონ კ რე ტულ სი ტუ ა ცი ას; 
მა გა ლი თად, რო გორ გა და ი ღო ერ თი 
გრძე ლი კად რი მოძ რა ო ბა ში, ან ერ თი 
დი დი გა ნა თე ბით რო გორ გა ვა ნა თოთ 
ინ ტე რი ე რი ამ რეკ ლე ბის და ფილ ტ რე-
ბის მეშ ვე ო ბით.

რო ცა სა კუ თარ ფილმს აკე თებ დი, 
სცე ნარს წერ დი, გა დი ო დი ოს ტატ თან 
ერ თად, შემ დეგ იწყებ დი გა და ღე ბას. მე-
სა მე კურ სამ დე სცე ნა რი ჩვენ თან უფ რო 
ვი ზუ ა ლუ რი კუთხით იყო მნიშ ვ ნე ლო ვა-
ნი, ლო გი კა და ამ ბის მო ყო ლა დი დად 
არ მოგ ვეთხო ვე ბო და. უკ ვე მე სა მე 
წელს გვთხოვ დ ნენ, რომ სცე ნა რი მე-
ტად დრა მა ტურ გი უ ლი ყო ფი ლი ყო.

 ოპე რა ტორს შე უძ ლია მარ ტომ გა-
და ი ღოს თა ვი სი სა კურ სო ფილ მი, ან 
შე უძ ლია გა ა ერ თი ა ნოს თა ვი სი ბი უ ჯე ტი 
რე ჟი სორ თან. არის პრო ექ ტე ბი, რო მე-
ლიც ერ თად უნ და გა ა კე თოთ. თა ვი დან, 
მა გა ლი თად, არის ასე თი პრო ექ ტი, 
რო მელ საც ერ თი კურ სის რე ჟი სო რე ბი, 
ოპე რა ტო რე ბი და მსა ხი ო ბე ბი ერ თად 
ამუ შა ვე ბენ: თა ვი დან სა უბ რო ბენ, მსჯე-
ლო ბენ, წე რენ სცე ნარს, აკე თე ბენ კად-
რი რე ბას და სა ბო ლო ოდ ამ „საგნის“ 
მი ზა ნი ა, გა და ი ღონ ერ თ კად რი ა ნი პა ტა-
რა ფილ მი. ძა ლი ან სა ინ ტე რე სო შე დე გი 
მი ი ღე ბა ხოლ მე და თა ნაც ძა ლი ან 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გა მოც დი ლე ბა ა.

სხვა თა შო რის, ამ სკო ლი დან ბევ რი 
ოპე რა ტო რი სა ბო ლო ოდ რე ჟი სო რი 
გა მო დის, გან სა კუთ რე ბით დო კუ მენ-
ტა ლის ტი, რად გან ბევ რი ფილ მის 
გა და ღე ბა უწევთ და რე ჟი სუ რას გე მოს 
უგე ბენ.

ფილმს კი მარ თ ლაც ბევრს იღებ, თუ 
მო ინ დო მებ, რა თქმა უნ და; მონ დო მე-
ბით კი აქ ყვე ლა ინ დო მებს – მო ტი ვი რე-
ბუ ლე ბი არი ან, თა ვი სი საქ მით გა ტა-
ცე ბუ ლე ბი, ეს კი კარგ, შე მოქ მე დე ბით 
ატ მოს ფე როს ქმნის.

ყვე ლა ზე კარ გად მარ თ ლაც ფილ მის 
გა და ღე ბის დროს ის წავ ლი, გან სა კუთ-
რე ბით, დიდ ფილ მ ზე ოს ტატ თან მუ შა-
ო ბი სას. ასეთ პრაქ ტი კას ძა ლი ან დი დი 
მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს. ჩემს დროს არ იყო, 
რო გორც ვი ცი, ახ ლა და იწყეს – სტუ დენ-
ტებს ეხ მა რე ბი ან წარ მო ე ბა ში ჩაშ ვე-
ბულ ფილ მებ ზე იმუ შა ონ ოპე რა ტო რის 
ასის ტენ ტე ბად, თა ნა შემ წე ე ბად. მა შინ 
მე ეს ჩე მით მო ვა ხერ ხე და შე სა ნიშ ნა ვი 
გა მოც დი ლე ბაც მი ვი ღე.
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C e m i  k i n o გა ნათ ლე ბის სფე რო ში ბო ლო პე რი ო დის ხში რი და რა დი კა-

ლუ რი რე ფორ მე ბის მი უ ხე და ვად, სა ქარ თ ვე ლო ში კი ნო გა ნათ ლე ბის მი მართ დღე საც გან ს-

ხ ვა ვე ბუ ლი და მო კი დე ბუ ლე ბე ბი არ სე ბობს. ხში რად გან ხილ ვე ბი კუ ლუ ა რებ ში ხდე ბა ან და 

უმე ტე სად სტუ დენ ტე ბის მოთხოვ ნე ბის, პრე ტენ ზი ე ბის შე სა ხებ სა უბ რო ბენ. ამ პრო ცეს ში, 

შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, თით ქ მის იგ ნო რი რე ბუ ლია პე და გოგ თა პო ზი ცი ა. სწო რედ ამი ტომ დღეს 

კი ნო გა ნათ ლე ბა ში არ სე ბულ პრობ ლე მებ სა და სა კუ თარ პრო ფე სი ებ ზე სა სა უბ როდ მივ მარ-

თეთ — შო თა რუს თა ვე ლის სა ხე ლო ბის თე ატ რი სა და კი ნოს უნი ვერ სი ტე ტის ასო ცი რე ბულ 

პრო ფე სორს, კი ნო ო პე რა ტორ ნუგ ზარ ნო ზა ძეს და ტექ ნი კუ რი უნი ვერ სი ტე ტი სა და ივა ნე ჯა-

ვა ხიშ ვი ლის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტის პე და გოგს, კი ნო ო პე რა ტორ ბა ჩი სუ ლა მა ნი ძეს.

ნუგ ზარ ნო ზა ძე

F.P. თქვე ნი აზ რით,  თა ნა მედ რო ვე 
ქარ თულ კი ნო ში ვი ზუ ა ლუ რი თვალ-
საზ რი სით თუ შე ი ნიშ ნე ბა ახა ლი 
ტენ დენ ცი ე ბი – და დე ბი თიც და უარ-
ყო ფი თიც,  

გა მო სა ხუ ლე ბას კი ნო ში დი დი მნიშ ვ-
ნე ლო ბა აქვს, დრო თა გან მავ ლო ბა ში 
იც ვ ლე ბა ტექ ნო ლო გი ე ბი, თუმ ცა უც ვ-
ლე ლი რჩე ბა გა მო სა ხუ ლე ბის აგე ბის 

ძი რი თა დი პრინ ცი პე ბი. რა შეც ვ ლის 
კომ პო ზი ცი ას, პერ ს პექ ტი ვას, ფერს? 
მა თი გა უმ ჯო ბე სე ბა ახა ლი ტექ ნო ლო-
გი ე ბის მეშ ვე ო ბი თაა მხო ლოდ შე საძ-
ლე ბე ლი. რაც შე ე ხე ბა მოძ რა ო ბას, ის 
სრუ ლი ად ახალ პლას ტ ში გა და ვი და, 
რა დი კა ლუ რად შე იც ვა ლა, სხვა იმ-
პულ სი შე ი ძი ნა, უც ნა უ რი გახ და.

დღეს, ფაქ ტობ რი ვად, ატე ლი ი დან 

გა უს ვ ლე ლად შე საძ ლე ბე ლი ხდე ბა 
გა მო სა ხუ ლე ბის აგე ბა, კო რექ ტი რე-
ბა. კად რ ში მწვა ნე ფო ნის გა და ღე ბით 
მთე ლი ტყის შექ მ ნა, ერ თი ადა მი ა ნის 
„გამრავლება“ და მა სად ქცე ვა. მი უ-
ხე და ვად იმი სა, რომ მე მიყ ვარს ნა-
ტუ რა ზე მუ შა ო ბა, ამ ტექ ნო ლო გი ე ბის 
იგ ნო რი რე ბა დღეს შე უძ ლე ბე ლი ა. მან 
იმ დე ნად გა ამ დიდ რა გა მო სა ხუ ლე-
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ბა, რომ ავ ტორს, ოპე რა ტორს მის ცა 
სა შუ ა ლე ბა სრუ ლად გა მო ავ ლი ნოს 
სა კუ თა რი ფან ტა ზი ა.

სა ქარ თ ვე ლო ში გა მო სა ხუ ლე ბა, 
დრა მა ტურ გი ა სა და რე ჟი სუ რას თან 
შე და რე ბით, ყო ველ თ ვის ნაკ ლე ბად 
ეფექ ტუ რი იყო. ლე ვან პა ა ტაშ ვი უ-
ლის გა მო ჩე ნით, შე იძ ლე ბა ით ქ ვას , 
ქარ თულ კი ნო ში გა მომ სახ ვე ლო ბი-
თი ეს თე ტი კა შე იც ვა ლა. იგი ახა ლი 
იდე ე ბით, ექ ს პე რი მენ ტე ბი სად მი 
მიდ რე კი ლე ბით გა მო ირ ჩე ო და. 
მა გა ლი თად, მან მო ა ხერ ხა უწყ ვეტ 
კად რ ში კონ ს ტ რას ტის ცვა ლე ბა დო-
ბის და რე გუ ლი რე ბა, სტან დარ ტუ ლი 
პერ ს პექ ტი ვის მკვეთ რი ახ ლო ხე დე-
ბით გამ დიდ რე ბა, გა და ნა თე ბუ ლი, 
მკვეთ რი კად რე ბით გა დატ რი ა ლე ბა 
მო ახ დი ნა სი ნათ ლე ში. რაც მთა ვა რი ა, 
მან შეძ ლო ჩა მო ე ყა ლი ბე ბი ნა თა ვი სი 
სკო ლა, მი სი მიმ დევ რე ბის მეშ ვე ო ბით 
კი ნოს გა მო სა ხუ ლე ბა გან ვი თა რე ბის 
ახალ ეტაპ ზე, სხვა ხა რის ხ ში ავი და.

ჩვენ თა ო ბას ექ ს პე რი მენ ტე ბის ჩა ტა-
რე ბის სა შუ ა ლე ბა ნაკ ლე ბად მი ე ცა, 
ვი ნი დან ფილ მის ბი უ ჯე ტი ამის  სა შუ ა-
ლე ბას არ იძ ლე ო და, რა მაც თა ვის თა-
ვად გა მო სა ხუ ლე ბის ხა რის ხ ზე მკვეთ-
რი გავ ლე ნა მო ახ დი ნა. ამ გ ვა რად, 
ვფიქ რობ, 60-70 წლე ბის ექ ს პე რი მენ-
ტე ბის შემ დეგ გა მო სა ხუ ლე ბა სტა ბი-
ლუ რად ვი თარ დე ბა, ექ ს პე რი მენ ტე ბი 
ნაკ ლე ბად ხდე ბა.

 
F.P. პრაქ ტი კულ თან ერ თად, რო გორც 
ვი ცით, თქვენ პე და გო გი ურ საქ მი ა ნო-
ბა საც ეწე ვით, რას გვეტყ ვით თქვენს 
ამ გა მოც დი ლე ბა ზე, სწავ ლე ბის 
მე თოდ ზე?

 ვი ნი დან გა მო სა ხუ ლე ბის აგე ბის 
ძი რი თა დი მე თო დი ფაქ ტობ რი ვად არ 
იც ვ ლე ბა, იც ვ ლე ბა მხო ლოდ ტექ-
ნო ლო გი ე ბი, აქე დან გა მომ დი ნა რე, 
მე თო დო ლო გია თით ქ მის ერ თ ნა ი რია 
ყვე ლა ოპე რა ტო რის თ ვის, უბ რა ლოდ 
მას ში გან ს ხ ვა ვე ბა თვით პე და გო გის 
ინ დი ვი დუ ა ლო ბი დან გა მომ დი ნა რე 
შე იძ ლე ბა ვი პო ვოთ. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია 
პე და გოგ მა, ისე ვე რო გორც სტუ დენ ტ-

მა, იზ რუ ნოს თვით გან ვი თა რე ბის თ ვის, 
ეძე ბოს სი ახ ლე ე ბი, იფიქ როს ტექ ნი-
კის გა მო ყე ნე ბის შე საძ ლებ ლო ბებ ზე 
და ა.შ. რაც მთა ვა რი ა, აუცი ლე ბე ლია 
სტუ დენ ტებს გა ვა გე ბი ნოთ, რომ კი ნო-
გა მო სა ხუ ლე ბა ფერ წე რი დან მო დის 
და სა ჭი რო ა, მე ტი დრო დვუთ მოთ მის 
შეს წავ ლას; მას ში ვე ძე ბოთ ფე რის, 
გა ნა თე ბის კომ პო ზი ცი ის აგე ბის რო-
გორც კლა სი კუ რი ფორ მე ბი, ასე თა ნა-
მედ რო ვე ექ ს პე რი მენ ტე ბით შე ტა ნი ლი 
გარ კ ვე უ ლი სი ახ ლე ე ბი, გა ვი თა ვი სოთ 
ისი ნი და გად მო ვი ტა ნოთ კი ნო ე ნა-
ზე. ასე ვე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ზო გა დი 
გა ნათ ლე ბაც, ოპე რა ტო რი უნ და ერ-
კ ვე ო დეს დრა მა ტურ გი ა ში, ვი ნა ი დან 
ვი ზუ ა ლუ რი სტრუქ ტუ რის თა ვი სე ბუ რე-
ბა გან პი რო ბე ბუ ლია დრა მა ტურ გი უ ლი 
სტრუქ ტუ რის აგე ბის პრინ ციპ ზე. 

სწავ ლე ბის პრო ცეს ში დი დი ად გი ლი 
უნ და და ეთ მოს ფო ტოგ რა ფი ას, სა დაც 
შუქ - ჩ რ დი ლის, კომ პო ზი ცი ის, პერ ს-
პექ ტი ვის შეს წავ ლი სა და გარ კ ვე უ ლი 
ექ ს პე რი მენ ტე ბის ჩა ტა რე ბის ბევ რი 
სა შუ ა ლე ბა ა. დღეს სტუ დე ნე ბი ნაკ ლე-
ბად აქ ცე ვენ ყუ რადღე ბას ფო ტოს. ყო-
ველ თ ვის მიკ ვირს, რო გორ შე იძ ლე ბა, 
ისი ნი და დი ოდ ნენ ფო ტო ა პა რა ტის გა-
რე შე, არ ეძებ დ ნენ ახალ სა ხე ებს, არ 
ქმნიდ ნენ სა ინ ტე რე სო პორ ტ რე ტებს. 
მე, ჩემს ასაკ ში, თით ქ მის ყო ველ დღე 
ვი ღებ ფო ტო ებს, ვცდი ლობ სხვა და ს-
ხ ვა ექ ს პე რი მენ ტი ჩა ვა ტა რო, ვე ძე ბო 
და ამი ტო მაც მიკ ვირს ახალ გაზ რ დე-
ბის ასე თი და მო კი დე ბუ ლე ბა.

F.P. ხში რად სტუ დენ ტე ბი ტექ ნი კის არ-
ქო ნას აბ რა ლე ბენ თა ვი ანთ მარცხს...

არა, ტექ ნი კას ნუ რა ფერს და ვაბ რა-
ლებთ. დღეს ინ ს ტი ტუტ ში არის ისე თი 
ტექ ნი კა, რომ ლი თაც თა ვი სუფ ლად 
შე იძ ლე ბა პრო ფე სი ის შეს წავ ლა, აქ 
მთა ვა რი ნი ჭი და თვით გან ვი თა რე ბა ა. 
ხში რად სტუ დენ ტე ბის პრე ტენ ზი უ ლო-
ბის მი ზე ზი ჩვენც ვართ, პე და გო გე ბი, 
ვი ნი დან თუ ოდ ნავ სა ინ ტე რე სოდ 
მოგ ვეჩ ვე ნა მა თი ნაშ რო მი, გა და ჭარ-
ბე ბუ ლად ვა ქებთ. ამის მი ზე ზი ძი რი-
თა დად არის ჩვე ნი ვე სურ ვი ლი, მე ტი 

ინ ტე რე სი გა ვაღ ვი ვოთ მათ ში, თუმ ცა 
ვი ღებთ უკუ რე აქ ცი ას – თვით კ მა ყო ფი-
ლე ბას. ისი ნი უკ ვე კმა ყო ფილ დე ბი ან 
მიღ წე უ ლით და შე დე გიც სა ხე ზე ა.

ტე ლე ვი ზი ებ მა დღეს ხე ლი შე უწყ ვეს 
ჩვე ნი პრო ფე სი ის ერ თ გ ვარ გა უ ფა სუ-
რე ბას, ვი ნი დან ბევ რი ოპე რა ტო რი, 
სტუ დენ ტი ორი ენ ტი რე ბუ ლია ხე ლო-
ბის შეს წავ ლა სა და იქ მუ შა ო ბა ზე, 
არა და, ტე ლე გა მო სა ხუ ლე ბა სა ქარ-
თ ვე ლო ში, რბი ლად რომ ვთქვათ, 
სა ში ნე ლე ბა ა.  ოპე რა ტო რის ხე ლო-
ბას, მხო ლოდ ტექ ნი კის ცოდ ნა კი 
არა, დი დი გა ნათ ლე ბა სჭირ დე ბა და 
გან სა კუთ რე ბით ფერ წე რა სა და ფო-
ტოგ რა ფი ა ში. ამ მხრივ სტუ დენ ტებ თან 
დი დი პრობ ლე მა ა.

 
F.P. თქვე ნი აზ რით, არ სე ბობს სწავ ლე-
ბის იდე ა ლუ რი მო დე ლი?

ჩე მი აზ რით, შე საძ ლოა იდე ა ლუ რი 
იყო ფი ზი კო სის მი ჩიო კა კუს მო საზ-
რე ბა, რო მე ლიც და ა ფიქ სი რა წიგ ნ-
ში „მომავლის ფი ზი კა“. ის მი იჩ ნევს, 
რომ მო მა ვალ ში ადა მი ნი აღარ უნ და 
იტ ვირ თავ დეს გო ნე ბას სხვა დას ხ ვა 
წვრილ მა ნი ინ ფორ მა ცი ით, ვი ნი დან 
მი სი ამო კითხ ვა ნე ბის მი ერ ად გი ლას, 
დე და მი წის ნე ბის მი ერ წერ ტილ ში ინ-
ტერ ნე ტის მეშ ვე ო ბით არის შე საძ ლე-
ბე ლი; ანუ ადა მი ან მა უნ და აით ვი სოს 
ის, რა საც ვერ შეძ ლებს რო ბო ტი, რა-
საც სჭირ დე ბა მე ტი გა მომ გო ნებ ლო-
ბა და ფან ტა ზი ა. ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე-
ლო ვა ნი თვით გა ნათ ლე ბა ა ო, – და 
მეც ვე თან ხ მე ბი, ვი ნი დან რამ დე ნი 
უნი ვერ სი ტე ტიც არ უნ და და ამ თავ რო, 
თუ ადა მი ა ნი არაა მო ტი ვი რე ბუ ლი, მე-
ტი შე იტყოს, მან შე უძ ლე ბე ლი ა, რა ი მე 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი შექ მ ნას.

> >  მ ა ი ა  ლ ე  ვ ა  ნ ი  ძ ე
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F.P. რა ტენ დენ ცი ებს  გა მო ყოფ დით 
თა ნა მედ რო ვე ქარ თულ კი ნო ში სა ო-
პე რა ტო რო ხე ლოვ ნე ბის კუთხით?

რა ი მე გან სა კუთ რე ბუ ლი ტენ დენ ცი-
ის გა მო ყო ფა გა მი ჭირ დე ბა. ძი რი თა-
დად, ახა ლი ქარ თუ ლი სა ო პე რა ტო რო 
სკო ლა ძვე ლის გაგ რ ძე ლე ბა ა, თუმ ცა 
ხში რად ძვე ლიც არ გა მო დის – დღე-
ვან დელ მა კი ნო წარ მო ე ბამ მო ი ტა ნა 
გა ცი ლე ბით სწრა ფი ტემ პე ბი, ვიდ რე ად-
რე. სა ო პე რა ტო რო ჯგუფს აღარ რჩე ბა 
დრო კად რ ზე სა მუ შა ოდ. ნე ლა შე მო დის 
ახა ლი ტექ ნო ლო გი ე ბი. თა ვად სა ო პე რა-
ტო რო ხე ლოვ ნე ბის ერ თ გ ვა რი იგ ნო რი-
რე ბაც შე ი ნიშ ნე ბა. ამის დას ტუ რია ისიც, 
რომ მი უ ხე და ვად კარ გი ოპე რა ტო რე ბის  
არ სე ბო ბი სა, ფილმს ხში რად იღე ბენ 
ადა მი ა ნე ბი, რომ ლებ საც სა ო პე რა ტო რო 
სკო ლა არ აქვთ გავ ლი ლი. ეს კი ბუ ნებ-
რი ვად იწ ვევს ტრა დი ცი უ ლი კა ნო ნე ბის 
რღვე ვას, კად რის გა ღა რი ბე ბას, გა ნა თე-
ბის, რო გორც გა მომ სახ ვე ლო ბი თი სა შუ-
ა ლე ბის, უგუ ლე ბელ ყო ფას. ამას ხელს 
უწყობს ისიც, რომ თა ვად რე ჟი სო რე-

ბის გა ნაც არ მო დის მოთხოვ ნა, რად გან 
მა თაც ოპე რა ტო რის პრო ფე სი ა ზე უფ რო 
ხში რად საკ მა ოდ ზე და პი რუ ლი წარ მოდ-
გე ნა აქვთ. თუმ ცა, ამ ბო ლო დროს შე ი-
ნიშ ნე ბა და დე ბი თი ძვრე ბიც, ქარ თუ ლი 
კი ნო აღ მას ვ ლას იწყებს და ვნა ხოთ, სად 
მიგ ვიყ ვანს ეს გზა.

  
F.P. პრაქ ტი კულ თან ერ თად, რო გორც 
ვი ცით, თქვენ პე და გო გი ურ საქ მი ა ნო-
ბა საც ეწე ვით, რას გვეტყ ვით თქვენს 
ამ გა მოც დი ლე ბა ზე, სწავ ლე ბის 
მე თოდ ზე?

სამ წუ ხა როდ, ბო ლო დროს აღარ 
მი წევს უშუ ა ლოდ ოპე რა ტო რე ბის 
გაზ რ და, მაგ რამ უც ნა უ რი ა, რომ ჩე მი 
სტუ დენ ტე ბი, რომ ლე ბიც სწავ ლო ბენ 
სხვა დას ხ ვა სპე ცი ა ლო ბა ზე: რე ჟი სუ რა-
ზე, ჟურ ნა ლის ტი კა ზე, და მე ვუ კითხავ-
დი მხო ლოდ „ფოტოგრაფიას“ და 
„საოპერატორო ხე ლოვ ნე ბას“, სწავ ლის 
დამ თავ რე ბის შემ დეგ ხში რად ოპე რა-
ტო რად მუ შა ო ბენ, და არა მხო ლოდ 
ტე ლე ვი ზი ებ ში, არა მედ მხატ ვ რულ 

კი ნო შიც. ერ თი მხრივ, ეს თით ქოს სა სი-
ა მოვ ნოა პი რა დად ჩემ თ ვის და მი ხა რია 
სა კუ თა რი სტუ დენ ტე ბის წარ მა ტე ბა, 
მაგ რამ, მე ო რე მხრივ, ეს იმა ზე მეტყ ვე-
ლებს, თუ რამ დე ნად მცი რე ყუ რადღე ბა 
ექ ცე ვა სა ო პე რა ტო რო ხე ლოვ ნე ბას 
ზო გა დად, რამ დე ნად „იოლად“ ით ვ ლე-
ბა ის. რად გან სა ო პე რა ტო რო ოს ტა-
ტო ბა არ შედ გე ბა მხო ლოდ კა მე რის 
ფლო ბის გან – მას სჭირ დე ბა რო გორც 
ფარ თო სა ბა ზი სო, ისე პრო ფე სი უ ლი გა-
ნათ ლე ბა – ისი ნი ხომ ცალ კე საგ ნე ბად 
არ სწავ ლობ დ ნენ ფერ წე რის ის ტო რი-
ას, გა ნა თე ბას, კად რის კომ პო ზი ცი ას... 
მე ო რე მო მენ ტია – სტუ დენ ტებს არც 
ეს მით, რომ ამ პრო ფე სი ას ხან გ რ ძ ლი ვი 
პრაქ ტი კუ ლი გა მოც დი ლე ბა სჭირ დე ბა. 
მათ არ სურთ ასის ტენ ტუ რის გავ ლა, 
არა მედ პირ და პირ დამ დ გ მე ლი ოპე რა-
ტო რის ამ ბი ცი ე ბი აქვთ.

სწავ ლე ბი სას ვცდი ლობ და ვიწყო ფო-
ტოგ რა ფი ით. სწო რედ მას ზე ვას წავ ლი 
კად რის აგე ბას, კომ პო ზი ცი ას, აქ ცენ ტე-
ბის გა ნა წი ლე ბას, კად რის სა მონ ტა ჟო 

ბა ჩი სუ ლა მა ნი ძე
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კო ორ დი ნა ტებს, ფერს, ტო ნა ლო ბას... 
ფო ტო ფილ მებ საც ვა კე თებთ. ფო ტოგ რა-
ფია უფ რო მო ბი ლუ რი ა, კონ კ რე ტუ ლი, 
ოპე რა ტი უ ლი. უფ რო ინ ტენ სი უ რად შე-
იძ ლე ბა სტუ დენ ტის დატ ვირ თ ვა, შემ დეგ 
გა დავ დი ვართ ვი დე ო ჩა ნა ხა ტებ ზე, მოკ-
ლე დო კუ მენ ტურ ფილ მებ ზე, რეკ ლა მა, 
კლი პი... რად გან ამ სპე ცი ა ლო ბებ ზე არ 
ის წავ ლე ბა სხვა სა ო პე რა ტო რო საგ ნე ბი, 
ვცდი ლობ, ყვე ლა ფე რი ერ თობ ლი ო ბა-
ში მი ვა წო დო. 

F.P.  ხში რად სტუ დენ ტე ბი ტექ ნი კის არ-
ქო ნას აბ რა ლე ბენ თა ვი ანთ მარცხს...

იღებს არა კა მე რა, არა მედ ტვი ნი. 
აპა რა ტუ რა დღეს აღარ არის ისე თი დე-
ფი ცი ტი, რომ ამან სას წავ ლო პრო ცესს 
შე უ შა ლოს ხე ლი. მთა ვა რია მონ დო მე ბა 
და ახ ლის ათ ვი სე ბის სურ ვი ლი.

F.P. თქვე ნი აზ რით, რო გო რი იქ ნე ბო-
და სწავ ლე ბის იდე ა ლუ რი მო დე ლი?

იდე ა ლუ რის რა მო გახ სე ნოთ, 
მაგ რამ უფ რო სე რი ო ზუ ლად უნ და მი-

ვუდ გეთ ამ პრო ფე სი ას. დღე ვან დე ლი 
აპა რა ტუ რა თით ქოს თა ვი სით იღებს, 
მთა ვა რია იპო ვო წი თე ლი ღი ლა კი და 
ხე ლი და ა ჭი რო (იცინის). მაგ რამ ასე 
ხომ არ არის? ოპე რა ტორს სა ფუძ ვ ლი-
ა ნად უნ და ას წავ ლო ფერ წე რა, ქან-
და კე ბა, ფო ტოგ რა ფი ა, კი ნო კად რის 
კომ პო ზი ცია – პროფესია სწო რედ ამ 
გა ნათ ლე ბას ეყ რ დ ნო ბა; არ ის წავ-
ლე ბა სა ო პე რა ტო რო ხე ლოვ ნე ბის 
ის ტო რი ა, თუნ დაც ქარ თუ ლი სკო ლის, 
სას წავ ლო გეგ მებ ში ამ საგ ნის თ ვის 
ად გი ლი ვერ გა მო ი ნა ხა. რო გორ შე იძ-
ლე ბა წახ ვი დე წინ, თუ არ იცი, რო გორ 
მუ შა ობ დ ნენ გი ორ გი ჭე ლი ძე, ტი ტო 
კა ლა ტო ზიშ ვი ლი, ლო მერ ახ ვ ლე დი ა-
ნი, ლე ვან პა ა ტაშ ვი ლი... 

ცალ კე თე მაა სი ნათ ლე და გა ნა თე ბა, 
რო მე ლიც კი ნე მა ტოგ რაფ ში უმ ნიშ ვ ნე-
ლო ვა ნე სი გა მომ სახ ვე ლო ბი თი სა შუ-
ა ლე ბაა – მი სი მეშ ვე ო ბით შე იძ ლე ბა 
შექ მ ნა ატ მოს ფე რო, გან წყო ბა, და ა ხა სი-
ა თო პერ სო ნა ჟე ბი, მარ თო მა ყუ რებ ლის 
ემო ცი ე ბი. დღეს მი სი ეს ფუნ ქ ცი ე ბი ხში-

რად და ვიწყე ბუ ლი ა; და რაც მთა ვა რი ა, 
აუცი ლე ბე ლია სა ფუძ ვ ლი ა ნი სას წავ ლო 
პრაქ ტი კა – სა ო პე რა ტო რო ჯგუფ ში მუ-
შა ო ბა რე ა ლუ რი კი ნო წარ მო ე ბის პრო-
ცეს ში და რაც უფ რო მა ღა ლი კლა სის 
ოს ტატ თან ერ თად გი წევს მუ შა ო ბა, მით 
უფ რო მა ღა ლია შე დე გი. ერ თია თე ო-
რი უ ლი ცოდ ნა, მაგ რამ სა ო პე რა ტო რო 
პრო ფე სი ა ში არ სე ბობს ნი უ ან სე ბი, რომ-
ლე ბიც მხო ლოდ გა და ღე ბის პრო ცეს ში 
შე იძ ლე ბა აით ვი სო.

თუმ ცა არის მე ო რე მხა რეც – ნე ბის-
მი ერ მო დელს არა რა ო ბად აქ ცევს 
სტუ დენ ტე ბის ინერ ტუ ლო ბა და ინ ტე-
რე სის ნაკ ლე ბო ბა. დიდ ძა ლის ხ მე ვაა 
სა ჭი რო, რომ აიძუ ლო სტუ დენ ტი, ნა ხოს 
გა მო ფე ნა, გა და ი ღოს ფო ტო, შე ას რუ-
ლოს პრაქ ტი კუ ლი და ვა ლე ბა, ასე რომ, 
რაც უნ და იდე ა ლუ რი იყოს მო დე ლი, 
მთა ვა რი სტუ დენ ტის მო ტი ვა ცი ა ა.

> >  მ ა  ნ ა  ნ ა  ლ ე კ  ბ ო რ  შ  ვ ი  ლ ი
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კი ნო ში მო ვე დი სამ ხატ ვ რო აკა დე-
მი ი დან. და ვამ თავ რე სცე ნოგ რა ფი ა, 
კოს ტუ მის მხატ ვ რის სპე ცი ა ლო ბა. მი-
უ ხე და ვად იმი სა, რომ სწავ ლის პრო-
ცეს ში აქ ცენ ტი კეთ დე ბო და თე ატ რ ზე, 
ყო ველ თ ვის მინ დო და კი ნო ში მუ შა ო-
ბა. ანუ კა მურ ვა ნი ძეს თან ვსწავ ლობ-
დი ვი ზაჟს. ძი რი თა დად პრაქ ტი კუ ლი 
სა მუ შა ო ე ბის მეშ ვე ო ბით ავით ვი სე ეს 
ხე ლოვ ნე ბა, თუმ ცა ვი ზა ჟის შეს წავ ლა-
ში, რა თქმა უნ და, და მეხ მა რა სამ ხატ ვ-
რო აკა დე მი ა ში გა ტა რე ბუ ლი წლე ბიც. 

კი ნო ში ჩე მი პირ ვე ლი ნა მუ შე ვა-
რი იყო ლე ვან თუთ ბე რი ძის ფილ მი 
„ყარაბახი“. ძი რი თა დი გრი მი ო რის 
გარ და, სჭირ დე ბო დათ ვი ზა ჟის ტი, სწო-
რედ ამი ტომ დავ თან ხ მ დი. მაგ რამ შემ-
დეგ აღ მოჩ ნ და, რომ ის გრი მი ო რი ვერ 
ახერ ხებ და მუ შა ო ბას და მე ღა დავ რ ჩი. 
ვი ნი დან არ არ სე ბობ და სპე ცი ა ლუ რი 
სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ე ბი გარ და ორი, 
ისიც შავ - თეთ რი წიგ ნი სა, შე მიძ ლია 
ვთქვა, რომ მუ შა ო ბა მი წევ და ექ ს ტ რე-
მა ლურ გა რე მო ში – ბა ტო ნი გუ რამ ბარ-
ნა ბიშ ვი ლის გან ტე ლე ფო ნით ვი ღებ დი 
კონ სულ ტა ცი ებს გრი მის გა კე თე ბის 
ტექ ნი კა სა და მა სა ლე ბის შე სა ხებ. 

ვი ნი დან გრი მი ორს უხ დე ბა სხვა-

დას ხ ვა ეპო ქას თან შე ხე ბა, აუცი ლე ბე-
ლი ა, მან ზუს ტად იცო დეს თი თო ე უ ლი 
მათ გა ნის სტი ლი, გრძნობ დეს დრო სა 
და ფაქ ტუ რას. მა გა ლი თად, მე ზა ზა 
ურუ შა ძის „სამ სახ ლ ში“ მო მი წია მუ-
შა ო ბა სამ პე რი ოდ ზე, სა დაც აქ ცენ ტი 
გა კეთ და სხვა დას ხ ვა ელე მენ ტებ ზე. 
პირ ველ ნო ვე ლა ში სპე ცი ა ლუ რი 
ფეხ საც მ ლის შე კერ ვაც კი მო მიხ და, 
რო მე ლიც, კონ კ რე ტუ ლი დრო ის კი 
არა, უფ რო ზო გა დად, ორი სა უ კუ ნის 
მიჯ ნის მა ხა სი ა თე ბე ლი გახ და. 1930 
წლე ბის ამ სახ ველ ნო ვე ლა ში ყუ-
რადღე ბა გა ვა მახ ვი ლეთ მა კი აჟ სა და 
თმის ვარ ცხ ნი ლო ბა ზე, რო გორც იმ 
პე რი ო დის ერ თი ა ნი სტი ლის ძი რი თად 
ელე მენ ტებ ზე. 

ფაქ ტობ რი ვად, დღე საც შე იძ ლე-
ბა ით ქ ვას, რომ გრი მი ო რე ბის თ ვის 
სპე ცი ა ლუ რი გა ნათ ლე ბის მი ღე ბის 
სა შუ ა ლე ბა სა ქარ თ ვე ლო ში არა ა. 
ჩვენ მხო ლოდ ერ თ მა ნე თის იმე დად, 
ურ თი ერ თ დახ მა რე ბის რე ჟიმ ში ვახერ-
ხებთ მუ შა ო ბას. ერ თ მა ნეთს ვეხ მა რე-
ბით რო გორც გა მოც დი ლე ბით, ასე ვე 
მა სა ლე ბით, რომ ლის შოვ ნაც ძა ლი ან 
რთუ ლი ა. კარ გი იქ ნე ბა, თუ გრი მი-
ო რე ბის თ ვის ჩა ტარ დე ბა თუნ დაც 

რამ დე ნი მე ვორ ქ შო პი. ლონ დონ ში 
წე ლი წად ში ერ თხელ ტარ დე ბა გრი მი-
ორ თა შეკ რე ბა, სა დაც ეც ნო ბი ან გრი-
მის მი მარ თუ ლე ბით კი ნო ში არ სე ბულ 
ახალ ტენ დენ ცი ებს. კარ გი იქ ნე ბო და, 
თუნ დაც ერ თხელ მა ინც მოვ ხ ვედ რი-
ლი ყა ვით ამ ფო რუმ ზე.

გრი მი ო რის სპე ცი ფი კა და სირ თუ-
ლე ე ბი იმა ში მდგო მა რე ობს, რომ მას 
ყო ველ წუთს უხ დე ბა გა და სა ღებ მო ე-
დან ზე მუ შა ო ბა, რო გორც მსა ხი ობ თან, 
ასე ვე ოპე რა ტორ თან. პირ ველ ეტაპ ზე 
ჩვენ ვის მენთ რე ჟი სო რის მოთხოვ-
ნებს, შემ დეგ ერთ გუნ დად ვმუ შა ობთ 
მხატ ვარ თან, კოს ტუ მე ბის მხატ ვარ-
თან, ბო ლოს კი გა და სა ღებ მო ე დან ზე 
ოპე რა ტორ თან. ზოგს ჰგო ნი ა, რომ 
გა და სა ღებ მო ე დან ზე მნიშ ვ ნე ლო-
ვა ნია გრი მის ერ თხელ გა კე თე ბა და 
მე რე საქ მე არა ა, არა და, სწო რედ 
ამის მე რე ვიწყებთ კა მე რა ში ჩა ხედ-
ვას, კო რექ ტი რე ბას, კონ ტ როლს. 
„გრი მი ო რის მუ შა ო ბა ბეწ ვის ხიდ ზე 
გას ვ ლას ჰგავს“ – თუ გრი მი შე უმ ჩ ნე ვე-
ლი ა, ესე იგი, კარ გად იმუ შა ვე, თუ არა 
და – არა.
 

> >  მ ა ი ა  ლ ე  ვ ა  ნ ი  ძ ე

„გრი მი ო რის მუ შა ო ბა ბეწ ვის ხიდ ზე გას ვ ლას ჰგავს“
სალომე ზაქარაია
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ჩემ თ ვის ძა ლი ან სა სი ა მოვ ნოა ღია 

წე რი ლის მი ღე ბა ჩე მი ერ თ ერ თი საყ

ვა რე ლი ქარ თუ ლი ფილ მის — “დიდი 

მწვა ნე ვე ლის” ავ ტო რის გან, რო მელ

საც ბევრ მო საზ რე ბა ში ვე თან ხ მე ბი.  

ასე ვე ვე თან ხ მე ბი ფილ მ პ რინ ტის 
გა სულ ნო მერ ში და ბეჭ დილ ღია 
წე რილ ში გან ხი ლულ რამ დე ნი მე 
სა კითხს, შე იძ ლე ბა ით ქ ვას უმე ტე სო-
ბას. ღია წე რი ლის ინ ს პი რა ტო რი ჩე მი 
ინ ტერ ვიუ იყო ტუე სტენ მი უ ლერ თან 
(ფილმპრინტი №13), სა დაც კითხ ვა 
„საქართველოში ჩვენ არ გვქო ნია 
სა ავ ტო რო დო კუ მენ ტუ რი კი ნოს დი დი 
ტრა დი ცი ა, თუმ ცა მხატ ვ რულ კი ნო ში 
დი დი წარ მა ტე ბე ბი გვქონ და...“ გახ და 
მსჯე ლო ბის სა ბა ბი. 

ბა ტო ნო მე რაბ, თქვენ ამ ბობთ, რომ 
ეს შე ხე დუ ლე ბა მცდა რი ა, თუმ ცა ეს 
შე ხე დუ ლე ბა ისევ პი რა დი, ინ დი ვი დუ-
ა ლუ რი აზ რის გა მო ხა ტუ ლე ბაა და მე 
ვფიქ რობ, არ არის მცდა რი, უბ რა-
ლოდ გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ა. 

პირ ველ რიგ ში გან ვ მარ ტავ, რას 
ვგუ ლის ხ მობ დი. მე ად რეც ბევ რ ჯერ 
მით ქ ვამს და ახ ლაც ასე ვფიქ რობ, 
რომ ფე ნო მე ნი „ქართული ფილ მი“ 
თა ვის თავ ში მხატ ვ რულ კი ნოს მო-
ი ცავს, და მე თან ხ მე ბით, რომ ქარ-
თულ კი ნოს სა ერ თა შო რი სო სცე ნა ზე 

დო კუ მენ ტა ლის ტი კით ნამ დ ვი ლად 
არ იც ნობ დ ნენ. თქვენს მი ერ ჩა-
მოთ ვ ლილ დო კუ მენ ტურ ფილ მებს 
მეც დი დი სი ა მოვ ნე ბით და ვუ მა ტებ-
დი კი დევ რამ დე ნი მე სა თა ურს და 
ავ ტორს, თუმ ცა ჩემს მო საზ რე ბა ში 
სა უ ბა რი არის ტენ დენ ცი ა ზე. ჩე მი აზ-
რით, არ სე ბობ და ცალ კე უ ლი ნი მუ შე ბი 
დო კუ მენ ტუ რი ფილ მე ბი სა, ცალ კე უ ლი 
ავ ტო რე ბიც, მაგ რამ მე სა უ ბა რი მაქვს 
მოვ ლე ნა ზე და თა ო ბა ზე, რო მელ მაც 
შექ მ ნა ქარ თუ ლი სა ავ ტო რო დო კუ მენ-
ტა ლის ტი კა. კი დევ ერ თი, სა ავ ტო რო 
დო კუ მენ ტუ რი ფილ მ ში მე არ ვგუ ლის-
ხ მობ სა ტე ლე ვი ზიო ფილ მებს, რაც 
ჩემ თ ვის სა ინ ტე რე სო ა, თუმ ცა სა ავ ტო-
რო, შე მოქ მე დე ბი თი დო კუ მენ ტა ლის-
ტი კის გან (ეს ტერ მი ნე ბიც: სა ავ ტო რო, 
შე მოქ მე დე ბი თი ახა ლი ტერ მი ნე ბი ა, 
ქარ თუ ლად სულ ცო ტა ხნის წინ მო-
თარ გ მ ნი ლი და მი სა და გე ბუ ლი დო-
კუ მენ ტურ კი ნოს თან) გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი 
ფორ მა აქვს. 

წელს, აპ რილ ში, ნი ო ნის დო კუ მენ ტუ-
რი ფეს ტი ვა ლის VISIONS DU REEL-ის 
ფარ გ ლებ ში თა ნა მედ რო ვე ქარ თუ ლი 
დო კუ მენ ტა ლის ტი კა იყო ფო კუს ში, 
ფეს ტი ვალ ზე წარ დ გე ნი ლი იყო ბო-
ლო წლე ბის დო კუ მენ ტუ რი ფილ მე ბი, 
ასე ვე ახა ლი დო კუ მენ ტუ რი ფილ მე ბის 
პრო ექ ტე ბი, ქარ თუ ლი ფილ მე ბი სა-
კონ კურ სო პროგ რა მა შიც იყო ჩარ-

თუ ლი. ფაქ ტი ა, რომ თა ნა მედ რო ვე 
ქარ თუ ლი სა ავ ტო რო დო კუ მენ ტა-
ლის ტი კა რო გორც ად გი ლობ რივ, ისე 
სა ერ თა შო რი სო ას პა რეზ ზე დიდ ინ ტე-
რესს იმ სა ხუ რებს. ბო ლოდ რო ინ დე ლი 
ფილ მე ბი და პრო ექ ტე ბი გან ს ხ ვა ვე ბუ-
ლად ჰყვე ბი ან თა ნა მედ რო ვე სა ქარ თ-
ვე ლოს ამ ბავს და მათ და ფი ნან სე ბა ში 
სა ერ თა შო რი სო ფონ დე ბი და უცხო უ-
რი ტე ლე ვი ზი ე ბიც არი ან ჩარ თუ ლე ბი. 
მე მახ სოვს თქვე ნი მხარ და ჭე რა ბევრ 
სა კითხ ში, მათ შო რის იმ სა კითხებ ში, 
რო მე ლიც თა ნა მედ რო ვე ქარ თულ 
დო კუ მენ ტა ლის ტი კას უკავ შირ დე ბა, 
რო მე ლიც უდა ვოდ არის ქარ თუ ლი 
კი ნოს ტრა დი ცი ე ბის გამ გ რ ძე ლე ბე-
ლი, ამი ტომ ახ ლაც მოგ მარ თავთ 
წი ნა და დე ბით, იქ ნებ გა ვერ თი ან დეთ 
დო კუ მენ ტა ლის ტე ბის ახა ლი თა ო ბის 
მხარ და სა ჭე რად, მა გა ლი თად, ერ თად 
და ვარ წ მუ ნოთ სა ზო გა დო ებ რი ვი მა-
უწყე ბე ლი, რომ და ა ფი ნან სოს და მო უ-
კი დე ბე ლი დო კუ მენ ტა ლის ტე ბი. 

და კი დევ, საქ მი ა ნად რომ მი ვუდ გეთ 
ამ მი მო წე რას, შეგ ვიძ ლია გა ვა კე თოთ 
ქარ თუ ლი დო კუ მენ ტუ რი კი ნოს რეტ-
როს პექ ტი ვა, მე ვფიქ რობ, ეს ძა ლი ან 
სა ჭი როა და ამა ში თქვე ნი დახ მა რე ბა 
ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იქ ნე ბა. 

> > პ ა  ტ ი  ვ ი ს  ც ე  მ ი თ , 

ა ნ  ნ ა  ძ ი  ა პ  შ ი  პ ა ,  დ ო  კ უ  მ ე ნ  ტ ა  ლ ი ს  ტ ი

პასუხი ბატონ მერაბ კოკოჩაშვილს
გამოხმაურება ფილმპრინტის მე-15 ნომერზე




