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2015 წლის ბოლო ნომერი და 
ჩემთვის მეორე, სულ პირველის 
‒ 2011 წლის ზაფხულის შემდეგ. 
ახალგაზრდა კოლეგასთან და ძველ 
გუნდთან ერთად. 

დრო გავიდა და ბევრი რამ მოხდა 
‒ ცუდიც და კარგიც, მაგრამ არ 
ვიცი, შეიცვალა ქართული კინო 
4 წელში, თუ არა. შესაბამისად, 
შეიცვალა თუ არა ჟურნალი (არა 
ფორმატი ‒ შინაარსი) „დაბეჭდილი“ 
ქართული კინო ან მისი ქაღალდზე 
ანაბეჭდი. 

„ფილმპრინტის“ ამ ნომრით 
გვინდოდა, ოდნავ მაინც 
გამომსახველად აგვეწყო 
დღევანდელობის კინოპორტრეტი. 
ასეთად ვხედავთ ან შეიძლება, 
ასეთი გამოგვივიდა. ყოველ 
შემთხვევაში, ყველამ კინოსა 
და ერთმანეთის სიყვარულით, 
მშვიდობიანად და კომფორტულად 
ვიმუშავეთ და ასევე სიყვარულით 
ვუძღვნით ადამიანებს, 
რომლებისთვისაც კინო არა 
მხოლოდ პროფესიაა, არამედ ის, 
რის გარეშეც ვერ იცხოვრებდნენ. 

ლელა ოჩიაური 

არ ვიცი წესი ‒ რედაქტორის სვეტი 
ჟურნალზე მუშაობის დაწყებამდე 
კეთდება, თუ ბოლოს. ჩემი 
კუთვნილი ასი სიტყვა მხოლოდ 
მას შემდეგ დავწერე, რაც ყველა 
მასალა უკვე მზად იყო. მერე წინა 
ნომრების რედაქტორების სვეტებს 
გადავხედე და კარგიც ვქენი; 
ერთ-ერთს სამ სიტყვაში ჰქონდა 
საკუთარი ჟურნალი აღწერილი. ამ 
ხნის განმავლობაში მეც მხოლოდ 
სამი სიტყვა მიტრიალებდა თავში ‒ 
დრო, ქალები, კინო.

მე და ჩემმა თანარედაქტორმა 
„ფილმპრინტზე“ მუშაობისას, 
ბოლოსკენ აღმოვაჩინეთ, რომ 
ჩვენდაუნებურად, თითქმის სულ 
ქალების შესახებ ვწერდით. 
დიახ, ეს ნომერი მათ ეკუთვნით ‒ 
დაიმსახურეს! 

ეს ნომერი ეკუთვნის დროსაც ‒ 
ანუ კინემატოგრაფს. სხვა საკითხია, 
10-20 წლის შემდეგ რამდენად 
კარგად შეინახავს ეს ჟურნალი 
2015 წლის ზამთარს, თუმცა ჩვენ ეს 
ვცადეთ.

გიორგი რაზმაძე
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ყდაზე: კადრი ფილმიდან 
„როცა დედამიწა მსუბუქია“

გამომცემელი: საქართველოს 
კინემატოგრაფიის ეროვნული 
ცენტრი

აღმასრულებელი მენეჯერი: 
ნათია კანთელაძე
მთავარი რედაქტორები: 
ლელა ოჩიაური, გიორგი რაზმაძე
არტ დირექტორი: მანანა არაბული
ლიტერატურული რედაქტორი \ 
კორექტორი: ნინო სვანიძე
ფოტოგრაფი: ხათუნა ხუციშვილი
პრეპრესი: ალექს კახნიაშვილი
ნომერზე მუშაობდნენ: 
ლელა ოჩიაური, გიორგი რაზმაძე, 
ნენო ქავთარაძე, ტატო 
მელიქიშვილი, ზაზა რუსაძე, 
ნინო შერვაშიძე, ინგა ხალვაში, 
ქეთი დანელია, ნინო ნატროშვილი, 
ნინო ჭიაურელი, ქეთი მაჭავარიანი, 
გვანცა ზაქარეიშვილი, 
ნათია მეფარიშვილი.

რედაქცია ტელ.: +995 32 2 999200  
ელ. ფოს ტა: info@gnfc.ge
ვებ გ ვერ დი: filmprint.ge
დაიბეჭდა „24 საათის“ 
გამომცემლობაში; 
ტელ.: +995 32 2 409445

ჟურნალი გამოდის კულტურისა 
და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს 
მხარდაჭერით.

58



იმ დროს, რო დე საც თბი ლის ში 
სა ერ თა შო რი სო კი ნო ფეს ტი ვა ლი 
„პრომეთე“ მიმ დი ნა რე ობ და, სო ცი-
ა ლურ ქსე ლებ ში ერ თ -ერთი ქარ-
თულ კომ პა ნია „საგას“ (კომპანიას 
გა მიზ ნუ ლად ვა სახ ლებ) სა რეკ-
ლა მო რგო ლი გავ რ ცელ და, რა საც 
არა ერ თ გ ვა რო ვა ნი გა მოხ მა უ რე ბა 
მოჰ ყ ვა. სა ხელ და ხე ლოდ შექ მ ნილ 
ვი დე ორ გოლ ში წარ მოდ გე ნი ლი 
იყო ბავ შ ვებ სა და ქა ლებ ზე, ჩვენს 
რე ა ლო ბა ში ყვე ლა ზე და უც ველ 
ჯგუ ფებ ზე, ძა ლა დო ბის კლა სი კუ რი 
მა გა ლი თი. 2015 წე ლი კი პრე ზი-
დენ ტის მი ერ სწო რედ ქალ თა წე-
ლი წა დად გა მოცხად და. თბი ლი სის 
სა ერ თა შო რი სო კი ნო ფეს ტი ვა ლიც 
ამ პრობ ლე მას მი ეძღ ვ ნა, რო მე ლიც 
30 ნო ემ ბერს გა იხ ს ნა და 5 დე კემ-
ბერს სა ზე ი მოდ და ი ხუ რა.

ერ თი კვი რის გან მავ ლო ბა ში მა ყუ-
რე ბელს სა შუ ა ლე ბა ჰქონ და, ენა ხა 
უკა ნას კ ნელ ორ წე ლი წად ში გა და-
ღე ბუ ლი ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
ფილ მე ბი მთე ლი მსოფ ლი ო დან. 

„ოქროს პრო მე თეს„ ლა უ რე ა ტი 
სე ნემ თი უ ზე ნის „სამშობლო“ გახ-
და, თურ ქი ქა ლი რე ჟი სო რის ფილ მი 
თურქ მწე რალ ქალ ზე... ბო დიშს 
გიხ დით ტავ ტო ლო გი ის თ ვის, მაგ რამ 
ქა ლის ხსე ნე ბა ბევ რ ჯერ მოგ ვი წევს 
და ამ სიტყ ვას გან გებ არ ჩა ვა ნაც ვ-
ლებთ რო მე ლი მე ნაც ვალ სა ხე ლით.

ბო ლო წლებ ში და ხო ცი ლი და მო... 
(„საგას“ მი ხედ ვით) ქა ლე ბის პა რა-

ლე ლუ რად, ფეს ტი ვა ლის ქარ თულ 
პა ნო რა მა ში წარ მოდ გე ნილ მა ფილ-
მებ მა შეძ ლე ბის დაგ ვა რად წარ მო ა-
ჩი ნეს ეს და სხვა სო ცი ა ლურ - კულ-
ტუ რუ ლი ხა სი ა თის პრობ ლე მე ბი. 

ნი ნო გა გუ ას დო კუ მენ ტუ რი ფილ-
მი „მადონა“ მუ ნი ცი პა ლუ რი ტრან ს-
პორ ტის ერ თა დერთ ქალ მძღოლ ზე 
მოგ ვითხ რობს. რე ჟი სორ მა მაქ სი მა-
ლუ რად ახ ლო ხე დით გვა ნა ხა ნორ-
მის მიღ მა მყო ფი ადა მი ა ნი. მა დო ნა 
არ არის ბუ ნე ბით სუს ტი პი როვ ნე-
ბა, უყ ვარს სა კუ თა რი საქ მე. მის 
ცხოვ რე ბა ში, ერ თი შე ხედ ვით, არა-
ფე რია გან სა კუთ რე ბუ ლად პრობ-
ლე მუ რი. კო ლე გე ბიც ეხ მა რე ბი ან, 
რო ცა ავ ტო ბუ სი უფუჭ დე ბა; გახ ს ნი-
ლად ესა უბ რე ბი ან, ეხუმ რე ბი ან და 
თით ქოს, ყვე ლა ფე რი რიგ ზე ა. ამის 
მი უ ხე და ვად, მთე ლი ფილ მის გან-
მავ ლო ბა ში მა ინც ვგრძნობთ, რომ 
ყვე ლა ფე რი რიგ ზე არ არის. ფი ნალ-
ში კი ყვე ლა ფე რი ირ კ ვე ვა. „შენ ქა-
ლი არ ხარ“! ‒ მი მარ თავს მა დო ნას 
ერ თ -ერ თი კო ლე გა, რი თაც ეს კა ცი 
ად რო ცენ ტ რულ სამ ყა რო ში წო ნას-
წო რო ბას აღად გენს, ანუ ყვე ლას და 
ყვე ლა ფერს უჩენს სა კუ თარ ად-
გილს, გენ დე რუ ლი თუ სხვა ნორ მე-
ბით წი ნას წარ გან საზღ ვ რულს.

სწო რედ ასეთ კა ცებ ზეა ზუ რაბ 
ინაშ ვი ლის დო კუ მენ ტუ რი ფილ მი 
„ხმა ამო ი ღეთ!“. ერ თი სა ა თის გან-
მავ ლო ბა ში ვუს მენთ ძა ლა დო ბის 
მსხვერ პ ლი ქა ლე ბის ძა ლი ან მძი მე 

არა გულ გ რი ლი 

კა მე რა
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ის ტო რი ებს. თუმ ცა ეს მთა ვა რი არ 
არის. რე ჟი სო რის მთა ვა რი მიგ ნე-
ბა რამ დე ნი მე კა ცის თ ვის სიტყ ვის 
მი ცე მაა , სა ი და ნაც მა ყუ რებ ლის თ-
ვის გა სა გე ბი ხდე ბა, რომ ქა ლე ბი 
„სუსტი სქე სის“ წარ მო მად გენ ლე ბი 
არა სა კუ თა რი ნე ბით, არა მედ კა-
ცე ბის კონ კ რე ტუ ლი და ღია მუ ქა-
რის შე დე გად ხდე ბი ან. ფილ მ ში 
ვნა ხეთ თა ვად მი ზო გი ნი ის მომ ხ რე 
ქა ლე ბიც, რომ ლე ბიც, შე საძ ლო ა, 
სექ სიზმს უფ რო თვით გა დარ ჩე ნის 
ინ ს ტინ ქ ტით ამარ თ ლე ბენ, ვიდ-
რე გავ რ ცე ლე ბუ ლი მო საზ რე ბის 
მი ხედ ვით, რომ ისი ნიც პატ რი არ-
ქა ლუ რი სა ზო გა დო ე ბის რი გი თი 
შვი ლე ბი არი ან და სხვაგ ვა რად ვერ 
აზ როვ ნე ბენ. ფილ მ ში წა მოჭ რი ლი 
კითხ ვე ბი ფარ თო დის კუ სი ის თ ვის 
ძა ლი ან კარ გი ნი ა და გი შე იძ ლე ბა 
გახ დეს, მთა ვა რი ა, ამ პრობ ლე მებ-
ზე გაგ რ ძელ დეს სა უ ბა რი და კიდევ 
უფ რო ფარ თო აუდი ტო რი ას თან. 

ქარ თულ პა ნო რა მა ში წარ მოდ-
გე ნილ რამ დე ნი მე ფილ მ ში გა მო-
იკ ვე თა მე ო რე ხა ზიც, რომ ლის 

ფო კუს შიც სხვა დას ხ ვა სა ხის 
მარ გი ნა ლუ რი ჯგუ ფე ბი მოხ ვ დ-
ნენ ‒ ეთ ნი კუ რი და კულ ტუ რუ ლი. 
ერ თ -ერ თი ნა მუ შე ვა რი, რო მელ ზეც 
ყუ რადღე ბის გა მახ ვი ლე ბა ღირს, 
არის უგის ოლ ტეს ქარ თულ - ლატ-
ვი უ რი კოპ რო დუქ ცია „ორმაგი 
უცხო ე ბი“. ფილ მის ავ ტო რე ბი მოგ-
ზა უ რო ბენ სამ ცხე- ჯა ვა ხეთ ში. გა-
და ად გილ დე ბი ან სივ რ ცე ში, სა დაც 
დრო თით ქოს გა ყი ნუ ლია წარ სულ-
ში. არა ერ თხელ მოჰკ რავთ ყურს 
წი ნაპ რებ ზე, 19-ე სა უ კუ ნე სა და 
ის ტო რი ა ზე სა უ ბარს. შე იძ ლე ბა შე-
გექ მ ნათ შთა ბეჭ დი ლე ბა, რომ ამას 
სპე ცი ფი კუ რი და ძა ლი ან ლა მა ზი 
ლან დ შაფ ტი, აგ რეთ ვე მკაც რი კლი-
მა ტუ რი პი რო ბე ბი გა ნა პი რო ბებს. 
თუმ ცა, ეს რე გი ონ ში მცხოვ რე ბი 
ეთ ნი კუ რად სო მე ხი მო სახ ლე ო ბის 
ერ თა დერ თი თავ დაც ვი თი იარა ღია 
იმ დის კურ სის წი ნა აღ მ დეგ, რომ-
ლი თაც დო მი ნან ტი კულ ტუ რა ცდი-
ლობს იერარ ქი ის შე ნარ ჩუ ნე ბას. 
აქა უ რი ხალ ხი და სივ რ ცე გა უცხო-
ე ბუ ლია და ნარ ჩე ნი სა ქარ თ ვე ლოს-

~ ე ი ა ი ~
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გან. ქარ თ ვე ლე ბიც გა უცხო ე ბუ ლე ბი 
არი ან ად გი ლობ რი ვი სომ ხე ბის 
მი მართ. 

მი იჩ ნე ვა, რომ ამ რე გი ო ნის ინ-
ტეგ რა ცია სკო ლებ ში ქარ თუ ლი 
ენის მას წავ ლებ ლე ბის მივ ლი ნე ბით 
გან ხორ ცი ელ დე ბა, რა ზეც გი ორ გი 
ცხვე დი ა ნის „ნიკოს გზა შიც“ იყო 
სა უ ბა რი. ფილ მის გმი რი ნი კო ფი-
ნალ ში ტო ვებს ერ თ -ერ თი სოფ ლის 
სკო ლას და მი ემ გ ზავ რე ბა გო რის 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, ე.წ. საზღ ვ-
რის პი რა და სახ ლე ბა ში მდე ბა რე 
მშობ ლე ბის ძველ სახ ლ ში, სა დაც 
ორ სულ ცოლ თან ერ თად აპი რებს 
ცხოვ რე ბას. გა მო დის, რომ ქარ თ-
ვე ლებს გა უცხო ე ბა არა მხო ლოდ 
ეთ ნო სის, არა მედ სივ რ ცის მი მარ-
თაც აქვთ, რად გან ურ ჩევ ნი ათ ომის 
საფ რ თხეს თან ახ ლოს ცხოვ რე ბა, 
ვიდ რე სტუ მარ თ მოყ ვა რე სომ ხე ბის 
გვერ დით, სა ო ცარ ლან დ შაფ ტ ში.

სივ რ ცე ში გა და ად გი ლე ბა ზე, უფ-
რო ზუს ტად კი ‒ სქე ით ბორ დით 
მოძ რა ო ბა ზეა სა ლო მე მა ჩა ი ძის, 
თა მუ ნა ქა რუ მი ძი სა და და ვით მეს-

ხის „როცა დე და მი წა მსუ ბუ ქი ა». 
ისე ვე, რო გორც ზე მოთ ნახ სე ნე ბი 
თე მე ბი, ქარ თულ კი ნო ში სუბ კულ-
ტუ რაც ნაკ ლე ბად ასა ხუ ლი ა. ფილ-
მი ახალ გაზ რ და „სკეიტერებზეა“, 
ადა მი ა ნებ ზე, რომ ლე ბიც გრძელ 
თმას, უც ნა ურ ჩაც მუ ლო ბა სა და 
სა ყუ რე ებს ატა რე ბენ ‒ ყვე ლა ფერ 
იმას, რაც ნორ მის ფარ გ ლებ ში 
მყოფ ქარ თ ველ, ჰე ტე რო სექ სუ ალ, 
მარ თ ლ მა დი დე ბელ ადა მი ანს გან სა-
კუთ რე ბით აღი ზი ა ნებს. 

ქარ თულ პა ნო რა მა ში წარ მოდ გე-
ნი ლი ფილ მე ბის ნა წილ მა შეძ ლო 
გა რე მოს, პრობ ლე მე ბი სა და გა მოწ-
ვე ვე ბის ასახ ვა, კითხ ვე ბის დას მა 
და დი ა ლო გის პრო ვო ცი რე ბა. რაც 
ყვე ლა ზე მთა ვა რი ა, კა მე რის ობი ექ-
ტივ ში მოხ ვ დ ნენ მარ გი ნა ლე ბი და 
ის ღა დაგ ვ რ ჩე ნი ა, ვი ნატ როთ, რომ 
იქი დან ეს ჯგუ ფე ბი ვე ღა რა ვინ გა-
მო დევ ნოს. 

[ გი ორ გი რაზ მა ძე ]
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1971 წელს სამ ხ რეთ იტა ლი ის ქა-
ლაქ ჯი ფო ნი ვა ლე პი ა ნა ში კლა უ-
დიო გუ ბი ტო ზის წა მოწყე ბა მსოფ-
ლი ოს ყვე ლა ზე მას შ ტა ბურ სა ბავ შო 
ფეს ტი ვა ლად იქ ცა. 80-იან წლებ ში 
ფრან სუა ტრი უ ფო იტყ ვის, რომ 
„ჯიფონი“ ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო-
ვა ნი ა, სხვა ფეს ტი ვა ლებს შო რის. 
დღეს Giffoni Experience 54 ქვეყ-
ნის 35000 მო ნა წი ლეს აერ თი ა ნებს. 
ჩვე ნი ქვე ყა ნა „ჯიფონის“ მა რა თონ-
ში 2013 წელს ჩა ერ თო. სა ქარ თ ვე-
ლოს კი ნე მა ტოგ რა ფი ის ეროვ ნუ ლი 
ცენ ტ რის ინი ცი ა ტი ვით, 2014 წელს 
One Day Giffoni ჩა ტარ და, რო მელ-
შიც 250 მო ზარ დი მო ნა წი ლე ობ და. 
2015 წლის 16-19 ოქ ტომ ბერს მოს-
წავ ლე ახალ გაზ რო ბის სა სახ ლემ 
500 ბავშვს უმას პინ ძ ლა. ქარ თ ვე-
ლებ თან ერ თად, რო მელ თა დი დი 
ნა წი ლი რე გი ო ნე ბი დან ჩა მო ვი და, 
ფეს ტი ვალს იტა ლი ე ლი, ხორ ვა ტი, 
სო მე ხი და აზერ ბა ი ჯა ნე ლი ბავ შ ვე-
ბი ეს ტუმ რ ნენ.

4 დღის გან მავ ლო ბა ში ჟი უ რის 
წევ რე ბი +13 და +16 ასა კობ რივ კა-
ტე გო რი ებ ში სა კონ კურ სო ფილ მებს 
აანა ლი ზებ დ ნენ და აფა სებ დ ნენ. 
უცხო უ რი ფილ მე ბის გარ და, ნა ნა 
ექ ვ თი მიშ ვი ლი სა და სი მონ გრო-
სის „გრძელი ნა თე ლი დღე ე ბი“ და 
ახა ლი ქარ თუ ლი მოკ ლე მეტ რა ჟი-
ა ნი ფილ მე ბი: „მამა“ „დინოზავრი“ 
„დინოლა“ „ჰეფი მი ლი“ იხი ლეს. 
ჩვე ნე ბის დას რუ ლე ბის შემ დეგ მათ 
ავ ტო რებ სა და მსა ხი ო ბებ თან Q/A 
გა მარ თეს.

სა ფეს ტი ვა ლო პროგ რა მა მრა ვალ-
ფე რო ვა ნი და დატ ვირ თუ ლი იყო: 
სცე ნა რის წე რის, ანი მა ცი ის, კომ პი-
უ ტე რუ ლი თა მა შე ბის, ფო ტოგ რა ფი-
ის, TV-რეპორტინგის, კად რი რე ბის, 
კი ნო პოს ტე რე ბი სა და სუ ხიშ ვი-
ლე ბის ვორ ქ შო ფი ბავ შე ბის თ ვის 
ახა ლი აღ მო ჩე ნე ბის საწყი სი გახ და. 
ემო ცი უ რი და და სა მახ სოვ რე ბე ლი 
იყო „ჯიფონის“ ჟი უ რის წევ რე ბის 
შეხ ვედ რა ფეს ტი ვა ლის სპე ცი ა-
ლურ სტუმ რებ სა და სპი კე რებ თან: 
ზა ზა ურუ შა ძეს თან, გი ორ გი ოვაშ-

ვი ლილ თან, მი შა მდი ნა რა ძეს თან, 
ლე ვან ბერ ძე ნიშ ვილ თან, ზა ზა 
აბა ში ძეს თან, რა ტი ამაღ ლო ბელ სა 
და ზუ რაბ კიკ ნა ძეს თან. ფეს ტი ვა ლი 
და ი ხუ რა ნა ნა ჯა ნე ლი ძის ფილ მით 
„ნეტავ, იქ თე ატ რი არის?“. ჩვე ნე-
ბის ბო ლოს „ჯიფონი სა ქარ თ ვე-
ლოს“ ჟი უ რის 500 წევ რი მსა ხი ობ 
კა ხი კავ სა ძეს შეხ ვ და.

ფეს ტი ვა ლის ორ გა ნი ზა ტო რე-
ბის თ ვის ყვე ლა ზე დი დი შე ფა სე ბა 
ბავ შ ვე ბის გულ წ რ ფე ლი ემო ცი ე ბი ა. 
ისი ნი შთა ბეჭ დი ლე ბებს სო ცი ა ლურ 
ქსელ ში გა მო ხა ტა ვენ. გთა ვა ზობთ 
ერ თ -ერთ მათ განს: „4 გან სა კუთ-
რე ბუ ლი, და უ ვიწყა რი, ენერ გი უ ლი, 
მხი ა რუ ლი, ბედ ნი ე რი, შე უ და რე ბე-
ლი დღე, სა დაც შე საძ ლებ ლო ბე ბი 
შე უზღუ და ვი ა. აქ გაქვს არაჩ ვე უ-
ლებ რი ვი შან სი, რომ გა დად გა კი-
დევ ერ თი, დი დი და მნიშ ვ ნე ლო ვა-
ნი ნა ბი ჯი იმ სამ ყა რო ში, რო მე ლიც 
მხო ლოდ კადრს მიღ მა ხდე ბა, იმ 
სამ ყა რო ში, რო მე ლიც ჩვენ, მო მა-
ვალ კი ნე მა ტოგ რა ფებს გან სა კუთ-
რე ბუ ლად გვიყ ვარს. რას წარ მო-
ად გენს „ჯიფონი“ ჩემ თ ვის? წამს, 
რო მელ მაც 4 დღის გან მავ ლო ბა ში 
შე უ და რე ბე ლი ემო ცია მა ჩუ ქა, წამს, 
რო მე ლიც ამი ე რი დან ყო ველ წუთ-
ში 60-ჯერ მე მახ სოვ რე ბა!“ ‒ თა კო 
ლო ლა ძე (თბილისი) 

„ჯიფონის“ კი ნო ფეს ტი ვა ლი, ეს 
არის უნი კა ლუ რი სივ რ ცე, სა დაც 
ბავ შ ვებს აქვთ შან სი შე ა ბი ჯონ 
ახალ სამ ყა რო ში. ყვე ლა სტუ მა რი, 
რო მე ლიც მათ თან შე სახ ვედ რად 
მი დის, მო ზარ დე ბის კითხ ვებს პა-
სუ ხობს და პრო ფე სი ულ გა მოც დი-
ლე ბას უზი ა რებს. მას ტერ კ ლა სე ბი 
და უორ ქ შო ფე ბი ბავ შ ვებს სა კუ თა-
რი კი ნოს აღ მო ჩე ნა ში ეხ მა რე ბა. 
უსაზღ ვ რო ემო ცია და თი ნე ი ჯე რე-
ბის შე უ ნე ლე ბე ლი რიტ მი, რო მე-
ლიც მა ჯის ცე მა სა ვით მიჰ ყ ვე ბა 
სა ფეს ტი ვა ლო დღე ებს, იმე დი ა, 
მო მა ვალ შიც გაგ რ ძელ დე ბა. 

[ ნე ნო ქავ თა რა ძე ]
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„სინედოკი“ სამ ხ რეთ კავ კა სი ა ში პირ ვე ლი სა ერ-
თა შო რი სო დო კუ მენ ტუ რი კი ნოს ფეს ტი ვა ლი ა. Ciné-
DOC-Tbilisi 2015-ის ლა უ რე ა ტი ფილ მია მი რო რე მოს 
„დაბრუნება“. Focus Caucasus-ის გა მარ ჯ ვე ბუ ლი კი უგის 
ოლ ტეს „ორმაგი უცხო ე ბი“ გახ და. ამ სექ ცი ის ჟი უ რის 
წევ რი ქარ თ ვე ლი დო კუ მენ ტა ლის ტი ნი ნო ორ ჯო ნი კი ძე 
იყო, რომ ლის ფილ მიც, ვანო არსენიშვილთან ერთად, 
„ინგლისურის მას წავ ლე ბე ლი“ პირ ვე ლი „სინედოკის“ 
ლა უ რე ა ტი ა. 

დოკუმენტური კი ნო ფეს ტი ვა ლი «სინედოკი» მე სა-
მედ ჩა ტარ და. რამ დე ნად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია მი სი არ-
სე ბო ბა ქარ თ ვე ლი დო კუ მენ ტა ლის ტე ბის თ ვის?

რამ დე ნი მე მი ზე ზით არის ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი: 
პირ ვე ლი, რა თქმა უნ და, დიდ ეკ რან ზე კარ გი დო კუ-
მენ ტუ რი ფილ მე ბის ნახ ვა და მათ რე ჟი სო რებ თან შეხ-
ვედ რი სა და დის კუ სი ის შე საძ ლებ ლო ბა ა. მე ო რე, სა ერ-
თა შო რი სო ინ დუს ტ რი ის წარ მო მად გენ ლე ბის გაც ნო ბა, 
რომ ლებ საც ერ თი ინ ტე რე სი აერ თი ა ნებთ ‒ დო კუ მენ-
ტუ რი კი ნო. მე სა მე, ალ ბათ, ეს არის შე ნი კონ კ რე ტუ ლი 
საქ მი ა ნო ბი სა და მო სა ყო ლი ის ტო რი ე ბის უფ რო გლო-
ბა ლურ კონ ტექ ს ტ ში და ნახ ვის შე საძ ლებ ლო ბა.

და კი დევ, ალ ბათ ეს არის მთა ვა რი ‒ სა ქარ თ ვე ლო-
ში დო კუ მენ ტუ რი კი ნოს მი მართ ძა ლი ან სტე რე ო ტი პუ-
ლი წარ მოდ გე ნა არ სე ბობს ‒ სა უ კე თე სო შემ თხ ვე ვა ში, 
მას ზე ის ტო რი ულ -ეთ ნოგ რა ფი უ ლი ნარ კ ვე ვე ბი, ვრცე-
ლი სა ტე ლე ვი ზიო რე პორ ტა ჟე ბი ან კი თა ვი სი არ სით 
პრო პა გან დის ტუ ლი თუ კორ პო რა ტი უ ლი ვი დე ო ე ბი 
ახ სენ დე ბათ ხოლ მე. ასე თი ფეს ტი ვა ლი ამ წარ მოდ-
გე ნე ბის შერ ყე ვის კარ გი მცდე ლო ბაა და იმის გა გე ბა, 
რამ დე ნად მრა ვალ ფე რო ვა ნი და შე მოქ მე დე ბი თი შე იძ-
ლე ბა იყოს დო კუ მენ ტუ რი კი ნო. 

~ ი ნ ე რ ი ~

CinéDOC კარგი პლატფორმაა
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~ ი ნ ე რ ი ~

რა სი ახ ლე ე ბი შე მოგ ვ თა ვა ზა წლე ვან დელ მა ფეს ტი-
ვალ მა?

პი რა დად ჩემ თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იყო, რომ ფეს-
ტი ვა ლის ინ დუს ტ რუ ლი ღო ნის ძი ე ბებს დო კუ მენ ტუ-
რი ფილ მის პრო ექ ტე ბის პრე ზენ ტა ცია და კონ კურ სი 
(ფიჩინგი) და ე მა ტა. ად რე „ფიჩ-დოკი“ (Pitch Doc) თბი-
ლი სის კი ნო ფეს ტი ვა ლის ფარ გ ლებ ში იმარ თე ბო და, 
ახ ლა კი კომ პა ნია საქ დო კის ეს პრო ექ ტი, „სინედოკის“ 
ფარ გ ლებ ში გა ი მარ თა. პი რა დად მეც მი ვი ღე მო ნა წი-
ლე ო ბა ჩვე ნი პრო ექ ტით „ბაქანი“ და კი ნო ცენ ტ რის 
პრი ზი მო ვი გეთ. მო გე ბის გარ და, ეს არის მნიშ ვ ნე ლო-
ვა ნი პლატ ფორ მა სა ერ თა შო რი სო ინ დუს ტ რი ის წარ -
მო მად გენ ლებ თან შე სახ ვედ რად, გან ვი თა რე ბის ეტაპ-
ზე მყო ფი ფილ მე ბის, ტენ დენ ცი ე ბი სა და ახალ გაზ რ და 
დო კუ მენ ტა ლის ტე ბის გა საც ნო ბად. 

წლე ვან დელ ფეს ტი ვალ ზე სა ინ ტე რე სო იყო ფო კუ სი 
ქალ რე ჟი სო რებ ზე და ის მას ტერ კ ლა სე ბი, რომ ლე ბიც 
დებ რა ზიმ ერ მან მა და მარ ტიშ კა ბო ჯი ლო ვამ ჩა ა ტა-
რეს. პირ ვე ლი ‒ ამე რი კის არამ ხატ ვ რუ ლი კი ნოს ინ-
დუს ტ რი ა ში მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ფი გუ რა ა, მე ო რე კი აღ-
მო სავ ლეთ ევ რო პის ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე სა ინ ტე რე სო 
საპ რო დუქ ციო კომ პა ნი ის წარ მო მად გე ნე ლი და ათო-
ბით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი პრო ექ ტის პრო დუ სე რი.

როგორ შე ა ფა სებ დით წარ მოდ გე ნი ლი ნა მუ შევ რე ბის 
სა ერ თო დო ნეს, სტილ ს ,  თე მა ტი კას?

ფილ მე ბი ძა ლი ან გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი იყო ‒ თე მა ტი კი თაც 
და ფორ მი თაც: კვან ტუ რი ფი ზი კის ვნე ბით შეპყ რო ბი ლი 
ახალ გაზ რ და გმი რის თვა ლით და ნა ხუ ლი სამ ყა რო, შე ნო-
ბის პერ ს პექ ტი ვით მო ყო ლი ლი ამ ბა ვი, ვი ზუ ა ლურ შთა- ფ
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ბეჭ დი ლე ბებ ზე აგე ბუ ლი მოგ ზა უ რო ბა, ბავ შ ვის მი ერ და ნა-
ხუ ლი საზღ ვ რე ბის პრობ ლე მა და ა.შ. ერ თი რამ ნა თე ლია 
‒ ყვე ლა ზე სა ინ ტე რე სო ის პერ ს პექ ტი ვა ა, ის პრიზ მა ა, სა-
ი და ნაც ამ ბავს ჰყვე ბი და არა მხო ლოდ თე მა ტი კა ან სა-
კითხი, რო მელ საც აშუ ქებ. რა თქმა უნ და, გმი რი და ის-
ტო რია ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, მაგ რამ, რო გორ ჰყვე ბი 
ამ ის ტო რი ას, რა ხერ ხე ბით, რა მიდ გო მით, რო გორ თარ-
გ მ ნი ამ ყვე ლა ფერს კი ნო ე ნა ზე, აი ეს არის გა დამ წყ ვე ტი, 
და სწო რედ ამ კუთხით შე ვა ფა სეთ კი დეც გა მარ ჯ ვე ბუ ლი 
ფილ მე ბი. ფორ მი სა და ში ნა არ სის სა ინ ტე რე სო ნა ზა ვით 
იქ მ ნე ბა კარ გი კი ნო. იყო ნა მუ შევ რე ბი სა ინ ტე რე სო გმი-
რე ბი თა და ის ტო რი ე ბით, მაგ რამ სა ტე ლე ვი ზიო ესე თე ტი-
კით. ეს ნაკ ლე ბად სა ინ ტე რე სო მეჩ ვე ნე ბა. 

თქვენ ხართ პირ ვე ლი „სინედოკის“ ლა უ რე ა ტი. 
დამ წყე ბი რე ჟი სო რის თ ვის რა ბე ნე ფი ტე ბის მომ ცე მი 
შე იძ ლე ბა აღ მოჩ ნ დეს ეს ფეს ტი ვა ლი?

„სი ნე დო კის“ პრი ზის მო გე ბის შემ დეგ ფეს ტი ვა ლის 
ეგი დით ფილ მი სა ქარ თ ვე ლოს ფარ გ ლებს გა რე თაც 
მოგ ზა უ რობ და, რის შემ დე გაც მი სი აუდი ტო რია გა ი-
ზარ და. დღემ დე აჩ ვე ნე ბენ სხვა დას ხ ვა კი ნო ფო რუ მის 
ღო ნის ძი ე ბის ფარ გ ლებ ში. შე სა ბა მი სად, „სი ნე დო კის“ 
კარ გი პლატ ფორ მაა არა მხო ლოდ ად გი ლობ რი ვი, არა-
მედ სა ერ თა შო რი სო აუდი ტო რი ის მო სა პო ვებ ლად.

ასე ვე, ეს ფეს ტი ვა ლი არა მხო ლოდ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
თა ნა მედ რო ვე დო კუ მენ ტუ რი ფილ მე ბის ნახ ვის, არა-
მედ ინ დუს ტ რი ის წარ მო მად გენ ლებ თან შეხ ვედ რის, 
მა თი გაც ნო ბის სა შუ ა ლე ბაც არის. წელს მას ბევ რი სა-
ინ ტე რე სო სტუ მა რი ჰყავ და ‒ მა გა ლი თად, დებ რა ზიმ-
მერ მა ნი, ოდ რი უს სტო ნი სი, მარ ტიშ კა ბო ჟი ლო ვა და 
სხვ. მიუნ ხე ნის დო კუ მენ ტუ რი ფეს ტი ვა ლის, IDFA-ს, 
Cinema du reel-ს წარ მო მად გენ ლე ბი. 

უკა ნას კ ნელ წლებ ში გან სა კუთ რე ბით გან ვი თარ და 
ქარ თუ ლი სა ავ ტო რო დო კუ მენ ტუ რი კი ნო. თქვე ნი 
აზ რით, რამ გა ნა პი რო ბა ეს?

დო კუ მენ ტა ლის ტი კის გან ვი თა რე ბის მი ზე ზი ახა ლი 
პლატ ფორ მე ბი, ხელ მი საწ ვ დო მი აპა რა ტუ რა და სა ერ-
თა შო რი სო ინ დუს ტ რი ულ სივ რ ცე ზე ხელ მი საწ ვ დო მო-
ბა გახ და; ასე ვე, კი ნო ცენ ტ რის და ფი ნან სე ბაც და ბო-
ლო წლე ბის აქ ცენ ტი დო კუ მენ ტურ კი ნო ზე; რა თქმა 
უნ და, ისიც, რომ რე ა ლო ბა სა ქარ თ ვე ლო ში ყვე ლა ზე 
დი დი შთა გო ნე ბა ა... აქ ყო ვე ლი კუთხე, ყო ვე ლი ადა-
მი ა ნი, შე საძ ლო ა, ფილ მად იქ ცეს, თუ კი კა მე რის უკან 
მდგომ ადა მი ანს სა ინ ტე რე სო ხედ ვა, დაკ ვირ ვე ბის 
უნა რი, ემ ფა ტი ა, სი თა მა მე და თან მოთ მი ნე ბა აქვს. 

[ გი ორ გი რაზ მა ძე ]
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ქარ თუ ლი კი ნოს სა ერ თა შო რი სო 
წარ მა ტე ბე ბი, საწყი სი ეტა პი დან ‒ 
პრო ექ ტი და ნაც კი – უკ ვე ჩვე უ ლი 
მოვ ლე ნა გახ და. ფეს ტი ვა ლე ბი, 
კი ნო ფო რუ მე ბი, ჩვე ნე ბე ბი კი ნო-
თე ატ რებ ში, თუ სცე ნა რის და სა ფი-
ნან სებ ლად მო პო ვე ბუ ლი გრან ტე ბი 
მეტყ ვე ლე ბენ კრი ზი სის დაძ ლე ვა ზე 
და უკე თე სი პერ ს პექ ტი ვის პროგ-
ნოზ საც აკე თე ბენ. შე სა ბა მი სად, 
იზ რ დე ბა ინ ტე რე სი ქარ თუ ლი 
კი ნოპ რო დუქ ცი ის მი მართ, რა საც 
მსოფ ლი ოს სხვა დას ხ ვა ქვე ყა ნა ში 
ქარ თუ ლი კი ნოს დღე ე ბი, ქარ თუ-
ლი კი ნოს თე მა ტუ რი კვი რე უ ლე ბი 
და ა.შ. უფ რო გა ნამ ტ კი ცე ბენ.

2015 წლის 1-7 ოქ ტომ ბერს, 
ლონ დო ნის ვეს ტენ დ ში, კი ნო თე-
ატრ REGENT STREET CINEMA-ში 
ჩა ტარ და ქარ თუ ლი ფილ მე ბის მე-4 
ფეს ტი ვა ლი - „კინოში ასა ხუ ლი 
ცხოვ რე ბა“, (საერთო სა ხელ წო დე-
ბით, „აღმოაჩინე ქარ თუ ლი კი ნო“). 
REGENT STREET CINEMA ხე ლოვ-
ნე ბის ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე ავ ტო-
რი ტე ტუ ლი ცენ ტ რია ლონ დონ ში, 
180-ადგილიანი კი ნო დარ ბა ზით, 
რო მელ შიც მე-19 სა უ კუ ნის ბო-
ლოს ძმე ბი ლუ მი ე რე ბის პირ ვე ლი 
კი ნოჩ ვე ნე ბე ბი გა ი მარ თა. თვი-
თონ ფეს ტი ვა ლი ზა ზა ურუ შა ძის 

„მანდარინებით“ გა იხ ს ნა; ხო-
ლო ლონ დო ნის ისტ ენ დ ში, კი ნო-
თე ატრ Rich Mix Cinema-ს კა ფე ში 
მო ეწყო სა ღა მო, რომ ლის დრო-
საც ქარ თ ვე ლი მუ სი კო სე ბის მი ერ 
შეს რუ ლე ბუ ლი ცოცხა ლი მუ სი კის 
თან ხ ლე ბით უჩ ვე ნეს ქარ თუ ლი უხ-
მო კი ნოს შე დევ რი, მი ხე ილ კა ლა-
ტო ზიშ ვი ლის „ლურსმანი ჩექ მა ში“ 
(1931 წე ლი).

ქარ თუ ლი კულ ტუ რი სა და სა ერ-
თოდ, ქვეყ ნის თ ვის ამ, გა მორ ჩე უ-
ლად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ფეს ტი ვა ლის 
‒ ვიტყო დი, მარ თ ლაც კულ ტუ რუ ლი 
მოვ ლე ნის ‒ დამ ფუძ ნებ ლე ბი და 
ორ გა ნი ზა ტო რე ბი არი ან: ჯე ი სონ 
ოს ბორ ნი, ქე თი ჯა ფა რი ძე და ნი ნო 
ან ჯა ფა რი ძე.

წელს ფეს ტი ვალ ზე ბრი ტა ნე ლი 
მა ყუ რე ბე ლი მე ოთხედ გა ეც ნო 
უახ ლე სი და თა ნა მედ რო ვე ქარ თუ-
ლი კი ნოს სა უ კე თე სო მხატ ვ რულ, 
დო კუ მენ ტურ და მოკ ლე მეტ რა ჟი ან 
ფილ მებს, ეროვ ნუ ლი კი ნოკ ლა-
სი კის მარ გა ლი ტებ სა და ძვე ლი 
შე დევ რე ბის აღ დ გე ნილ ნი მუ შებს. 
გა ი მარ თა რამ დე ნი მე მსოფ ლიო და 
ბრი ტა ნუ ლი პრე მი ე რაც. 

სა ფეს ტი ვა ლო პროგ რა მა ში შე დი-
ო და ‒ ნა ნა მჭედ ლი ძის „პირველი 
მერ ცხა ლი“, ოთარ იოსე ლი ა ნის 

აღ მო ა ჩი ნე კი ნო ში 
ასა ხუ ლი ცხოვ რე ბა ლონ დონ ში 
სა ქარ თ ვე ლო დან 

~ ე ი ა ი ~
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ახა ლი ფილ მი „ზამთრის სიმ ღე-
რა“ (ფაქტობრივად, პრე მი ე რა) 
და რამ დე ნი მე ნა წი ლი 1996 წელს 
გა და ღე ბუ ლი კი ნო სუ რა თი დან 
„ყაჩაღები. თა ვი VII“ (BRIGANDS) 
და ირა ნელ რე ჟი სორ მოჰ სენ მაჰ-
მალ ბა ფის სა ქარ თ ვე ლო ში შექ მ ნი-
ლი „პრეზიდენტი“, მი ხე ილ გო მი-
აშ ვი ლით მთა ვარ როლ ში. მათ თან 
და მა თი ნა მუ შევ რე ბის შე სა ხებ 
სა უ ბარს ბრი ტა ნე ლი კრი ტი კო სი და 
კი ნოს ის ტო რი კო სი დე რეკ მალ-
კოლ მი უძღ ვე ბო და.

წარ მოდ გე ნი ლი იყო ლე ვან თუთ-
ბე რი ძის „ცხრა მთას იქით“, რომ-
ლის ჩვე ნე ბის შემ დეგ გა ი მარ თა 
ძა ლი ან სა ინ ტე რე სო დის კუ სია 
აკა მორ ჩი ლა ძის, გია ბაზღა ძის 
(ფილმის პრო დუ სე რი), ქრის ტალ 
ბე ნე ტის (ინგლისელი მსა ხი ო ბი, 
რო მე ლიც ფილ მ ში მთა ვარ როლს 
ას რუ ლებს) მო ნა წი ლე ო ბით. 

ახა ლი თა ო ბის რე ჟი სო რე ბის შე-
მოქ მე დე ბას ბრი ტა ნე ლე ბი გა ეც ნენ 
– გი ორ გი ოვაშ ვი ლის „სიმინდის 
კუნ ძუ ლით“, ნა ნა ექ ვ თი მიშ ვი ლი სა 
და სი მონ გრო სის „გრძელი ნა თე ლი 
დღე ე ბით“, ლე ვან კო ღუ აშ ვი ლის 
„შემთხვევითი პა ემ ნე ბით“, თი ნა-
თინ ყაჯ რიშ ვი ლის „პატარძლებით“; 
სა ლო მე ალექ სის ( ნუ ცა ალექ სი- 

მეს ხიშ ვი ლი) „კრედიტის ლი მი ტით“ 
და სულ ახალ გაზ რ დე ბის სრულ და 
მოკ ლე მეტ რა ჟი ა ნე ბით ‒ ლა შა ცქვი-
ტი ნი ძის „მე ვარ ბე სო“, ტა ტო კო ტე-
ტიშ ვი ლის „ოგასავარა“, დეა კუ ლუმ-
ბე კაშ ვი ლის „უხილავი სივ რ ცე ე ბი“, 
უტა ბე რი ას „ეშმაკის ბორ ბა ლი“ და 
თორ ნი კე ბზი ა ვას „ ბუ დე“.

დო კუ მენ ტუ რი კი ნო ფილ მე ბი დან 
წარ დ გე ნი ლი იყო ‒ ნი ნო კირ თა ძის 
„არ ისუნ თ ქო!“, ზუ რა ინაშ ვი ლის 
„სხვა ქა ლა ქი“ და შტე ფან ტოლ ცის 
„სრული სვლით და სავ ლე თის კენ“. 

დო კუ მენ ტუ რი კი ნო არ ქი ვი დან 
სა მი, 30-იან წლებ ში შექ მ ნი ლი, 
მოკ ლე მეტ რა ჟი ა ნი კი ნო სუ რა თი 
(„კულტურფილმი“) უჩ ვე ნეს ‒ 
„რასაც დას თეს, იმას მო იმ კი“, „ათი 
წუ თი დი ლით“ და „კოლმეურნის 
ჰი გი ე ნა“ (1934).

ჩვე ნე ბე ბის პა რა ლე ლუ რად, 
გა ი მარ თა დის კუ სი ე ბი – სა ერ-
თა შო რი სო პა ნე ლი ‒ „ქართული 
ლი ტე რა ტუ რა კი ნო ში“, რო მელ-
შიც მწე რა ლი აკა მორ ჩი ლა ძე და 
დო ნალდ რე ი ფილ დი, კუ რა ტო რი 
ნა ნუ კა ჩი ჩუა და ამე რი კე ლი პო-
ე ტი ლინ კო ფი ნი მო ნა წი ლე ობ-
დ ნენ. სხვა თა შო რის, კო ფინ მა 
ახ ლა ხან ინ გ ლი სუ რად თარ გ მ ნა 
„ვეფხისტყაოსანი“, რომ ლის ნაწყ-
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~ ე ი ა ი ~

ვე ტებ საც მსა ხი ო ბი ლი ა ნა ქვი კი 
კითხუ ლობ და. 

ქარ თუ ლი კი ნოს ფეს ტი ვა ლი ბრი-
ტა ნეთ ში ჩა ტარ და ‒ სა ქარ თ ვე ლოს 
კულ ტუ რი სა და ძეგ ლ თა დაც ვის 
სა მი ნის ტ როს და ფი ნან სე ბი თა და 
მხარ და ჭე რით; ასე ვე ‒ სა ქარ თ-
ვე ლოს ეროვ ნუ ლი კი ნო ცენ ტ რის, 
თბი ლი სის სა ერ თა შო რი სო კი ნო-
ფეს ტი ვა ლის, ფრონ ტ ლა ინ კლუ-
ბის, სა ქარ თ ვე ლოს სა ელ ჩოს დიდ 
ბრი ტა ნეთ ში, ბრი ტა ნულ - ქარ თუ ლი 
სა ვაჭ რო პა ლა ტის, ბრი ტა ნულ - ქარ-
თუ ლი სა ზო გა დო ე ბის, ბრი ტა ნე თის 
საბ ჭო სა და „თბილღვინოს“ ხელ-
შეწყო ბით. 

ნი ნო ან ჯა ფა რი ძე (საქართველოს 
კი ნე მა ტოგ რა ფის ტ თა შე მოქ მე-
დე ბი თი კავ ში რის თავ მ ჯ დო მა რის 
მო ად გი ლე, ფეს ტი ვა ლის ერ თ -ერ თი 
დამ ფუძ ნე ბე ლი და ორ გა ნი ზა ტო-
რი): „ფესტივალი, რო მელ საც უკ ვე  
10 წლის ის ტო რია აქვს,  ყვე ლა ზე 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ქარ თუ ლი კულ-
ტუ რუ ლი მოვ ლე ნაა ბრი ტა ნეთ ში. 
ქარ თუ ლი კი ნო ის მე დი ა ტო რი ა, 
რომ ლის დახ მა რე ბით, ბრი ტა ნე ლი 
მა ყუ რე ბე ლი უნი კა ლურ ქარ თულ 
კულ ტუ რა სა და ლან დ შაფტს აღ-
მო ა ჩენს, ხო ლო უცხო ელ რე ჟი სო-
რებ სა და პრო დუ სე რებს უჩ ნ დე ბათ 

სურ ვი ლი, გა და ი ღონ ფილ მე ბი 
სა ქარ თ ვე ლო ში,  და გეგ მონ ახა ლი 
კოპ რო დუქ ცი ე ბი. ამის ერ თი ნა თე-
ლი მა გა ლი თია ცნო ბილ ირა ნელ 
რე ჟი სორ მოჰ სენ მაჰ მალ ბა ფის 
მხატ ვ რუ ლი ფილ მი „პრეზიდენტი“ 
(2014),  რო მე ლიც ქარ თუ ლი ჯგუ-
ფის მი ერ და ქარ თ ვე ლი მსა ხი ო-
ბე ბის მო ნა წი ლე ო ბით სა ქარ თ ვე-
ლო შია გა და ღე ბუ ლი და რომ ლის 
იდე აც სწო რედ ლონ დო ნის ფეს ტი-
ვალ ზე და ი ბა და. მსგავ სი ფეს ტი-
ვა ლე ბი და კი ნო ფო რუ მე ბი მო მა-
ვალ შიც იქ ნე ბა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
პლატ ფორ მა ახა ლი კოპ რო დუქ ცი-
ე ბის შე საქ მ ნე ლად, რაც ქარ თუ ლი 
კი ნო ინ დუს ტ რი ის გან ვი თა რე ბის თ-
ვის ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა.  

ფეს ტი ვა ლის სტუმ რე ბი სხვა დას-
ხ ვა  დროს  იყ ვ ნენ ‒ ოთარ იოსე-
ლი ა ნი,  ელ დარ შენ გე ლა ი ა, ლა ნა 
ღო ღო ბე რი ძე, მი ხე ილ კო ბა ხი ძე, 
კა ხი კავ სა ძე, დი ტო ცინ ცა ძე, ნი ნო 
კირ თა ძე, ნა ნა ჯა ნე ლი ძე, მე რაბ 
ნი ნი ძე,  ასე ვე   ქარ თუ ლი კი ნოს  
ახა ლი თა ო ბის წარ მო მად გენ ლე ბი 
‒ კი ნო რე ჟი სო რე ბი ზა ზა ურუ შა ძე, 
გი ორ გი ოვაშ ვი ლი, ლე ვან კო ღუ აშ-
ვი ლი, თი ნა თინ გურ ჩი ა ნი, რუ სუ-
დან ჭყო ნია და სხვე ბი. 

ის უნი კა ლურ შე საძ ლებ ლო-
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ბას  გვაძ ლევს, ღირ სე უ ლად წარ მო-
ვა ჩი ნოთ  ჩვე ნი ქვეყ ნის კულ ტუ რა 
და ხე ლი შე ვუწყოთ მის სა თა ნა დო 
პო პუ ლა რი ზა ცი ას. ეს გან სა კუთ რე-
ბით აღსანიშნავია დღეს, რო დე საც 
მნიშ ვ ნე ლო ვან სა ერ თა შო რი სო 
ფეს ტი ვა ლებ ზე ბო ლოდ რო ინ დელ მა 
წარ მა ტე ბამ და აღი ა რე ბამ კვლავ 
გა აღ ვი ძა ინ ტე რე სი ქარ თუ ლი კი-
ნოს ფე ნო მე ნის მი მართ. ამის ნა თე-
ლი და დას ტუ რე ბაა  ზა ზა ურუ შა ძის 
ფილ მის „მანდარინების“ ოს კა რის 
ნო მი ნა ცი ა ში  მოხ ვედ რაც“.

ქა ლემ აჰ თა ბი ჟურ ნალ 
„ინდეფენდენთში“ (Independent) 
ვრცელ სტა ტი ას, სა ხელ წო დე ბით 
„საქართველო ‒ ყო ფი ლ საბ ჭო თა 
ბლოკ ში შე მა ვა ლი ქვე ყა ნა დღეს 
ფილ მ წარ მო ე ბა ში ყვე ლა ზე ცხე ლი 
წერ ტი ლი ა“, უძღ ვ ნის ქარ თუ ლი 
კი ნოს ფეს ტი ვალს და წერს: „ბოლო 
ორი წე ლი ა, ქარ თუ ლი ფილ მე ბი 
ჯილ დოვ დე ბი ან სხვა დას ხ ვა ფეს-
ტი ვალ ზე. ქარ თუ ლი კი ნოს წარ მა-
ტე ბას თუ გა დავ ხე დავთ, თა მა მად 
შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ საბ ჭო თა 
ბლო კის ქვეყ ნებს შო რის სა ქარ თ ვე-
ლომ რუ მი ნე თი ჩა ა ნაც ვ ლა და იქ ცა 
ქვე ყა ნად, სა დაც მსოფ ლი ოს ყვე ლა-
ზე ამა ღელ ვე ბე ლი და შთამ ბეჭ და ვი 
ფილ მე ბი იქ მ ნე ბა.

ლონ დონ ში გა მარ თულ ქარ თუ ლი 
ფილ მე ბის ფეს ტი ვალ ზე წარ მოდ-
გე ნი ლია სა უ კე თე სო ნა მუ შევ რე ბი. 
ორ წ ლი ა ნი პა უ ზის შემ დეგ ფეს-
ტი ვა ლი ახა ლი ენერ გი ით ახალ 
ად გი ლას ტარ დე ბა, კერ ძოდ, 
Regent Street Cinema-ში... წელს 
ფეს ტი ვა ლი გა მორ ჩე ულ პროგ რა-
მას გვთა ვა ზობს. შემ დ გენ ლებ მა 
არ მი აქ ცი ეს ყუ რადღე ბა, იყო თუ 
არა წარ მოდ გე ნი ლი ფილ მე ბი ბრი-
ტა ნულ დის ტ რი ბუ ცი ა ში. მთა ვა-
რი მი ზა ნი იყო მა ყუ რებ ლის თ ვის 
ეჩ ვე ნე ბი ნათ სა უ კე თე სო ფილ მე ბი, 
რომ ლე ბიც შე იქ მ ნა 2013 წლის 
ფეს ტი ვა ლის შემ დეგ.

ავ ტო რი ახა სი ა თებს და აანა ლი-
ზებს პროგ რა მით გათ ვა ლის წი-
ნე ბულ მხატ ვ რულ სრულ მეტ რა-
ჟი ან და მოკ ლე და დო კუ მენ ტურ 
ფილ მებს და აღ ნიშ ნავს, რომ: 
„დამოუკიდებლობის მო პო ვე ბი დან 
ოცი წლის შემ დეგ ქარ თულ მა კი ნომ 
ისევ და იმ კ ვიდ რა ღირ სე უ ლი ად გი-
ლი მსოფ ლიო კი ნე მა ტოგ რაფ ში“.

[ ტა ტო მე ლი ქიშ ვი ლი ]
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„როცა დე და მი წა მსუ ბუ ქი ას“ 
„პირველი გა მო ჩე ნა“ IDFA-ს მთა ვა-
რი პრი ზით დას რულ და და სა ფეს-
ტი ვა ლო ცხოვ რე ბის წარ მა ტე ბულ 
და საწყი სად იქ ცა. 

IDFA ამ ს ტერ და მის დო კუ მენ ტუ რი 
ფილ მე ბის სა ერ თა შო რი სო ფეს ტი-
ვა ლი ყო ველ წ ლი უ რად ნო ემ ბერ ში 
იმარ თე ბა და ის თა ნა მედ რო ვე კი-
ნო დო კუ მენ ტა ლის ტი კის ერ თ -ერ თი 
უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი პლატ ფორ მა ა. 
ამ ს ტერ დამ ში და ახ ლო ე ბით 250 
ფილმს უჩ ვე ნე ბენ. საკ მა ოდ დი დი 
ინ დუს ტ რი უ ლი ნა წი ლი კი მრა ვალ-
რიცხო ვან კი ნოპ რო ფე სი ო ნა ლებს 
ყო ველ წ ლი უ რად შეხ ვედ რე ბის, 
მო ლა პა რა კე ბე ბისა და გა ყიდ ვე ბის 
სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს.  

IDFA-ს ძი რი თა დი სა კონ კურ სო 
პროგ რა მა, რო გორც წე სი, მსოფ-
ლიო პრე მი ე რებს ეთ მო ბა. ერ თ -ერ-
თი ასე თი სა კონ კურ სო პროგ რა მაა 
First Apparance, რომ ლის სა თა-
უ რიც ასე შე იძ ლე ბა ითარ გ მ ნოს 
‒ პირ ვე ლი გა მო ჩე ნა. კონ კურ ს ში 
კი ნ ე მა ტოგ რა ფის ტე ბის პირ ვე ლი 
და მე ო რე სრულ მეტ რა ჟი ა ნი ფილ-
მე ბი მო ნა წი ლე ო ბენ. სწო რედ ამ 

ოფი ცი ა ლურ პროგ რა მა ში იყო წარ-
მოდ გე ნი ლი სა ლო მე მა ჩა ი ძის, თა-
მუ ნა ქა რუ მი ძი სა და და ვით მეს ხის 
კი ნო სუ რა თი „როცა დე და მი წა მსუ-
ბუ ქი ა“. ქარ თულ - გერ მა ნუ ლი წარ-
მო ე ბის დო კუ მენ ტუ რი ფილ მი სა-
ქარ თ ვე ლოს მხრი დან ხე ლო ვან თა 
კო ლექ ტივ „გოსლაბის“, საპ რო დუ-
სე რო კომ პა ნია „ზაზარფილმისა“ 
(პროდუსერი ზა ზა რუ სა ძე) და 
გერ მა ნელ თა ნაპ რო დუ სერ იორგ 
ლან გ კა უს ერ თობ ლი ვი პრო ექ ტი ა, 
სა ქარ თ ვე ლოს კი ნე მა ტოგ რა ფი ის 
ეროვ ნუ ლი ცენ ტ რი სა და აჭა რა-
ში კი ნო წარ მო ე ბის ხელ შეწყო ბის 
პროგ რა მის ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე-
რით გან ხორ ცი ელ და.

„როცა დე და მი წა მსუ ბუ ქი ა“ ეს 
არის პო ე ტუ რი დო კუ მენ ტუ რი 
ფილ მი თა ნა მედ რო ვე ახალ გაზ რ-
დებ ზე ‒ ამ ბა ვი ბი ჭე ბის, სკე ი ტე რე-
ბის, არ ტის ტე ბი სა და მუ სი კო სე ბის 
შე სა ხებ პოსტ საბ ჭო თა სა ქარ თ ვე-
ლო ში, სა დაც ადა მი ა ნი სა ეკ ლე სიო 
და პო ლი ტი კურ მა ძა ლა უფ ლე ბამ 
ნე ბის მი ერ წუთ ში, შე საძ ლო ა, ფეხ ქ-
ვეშ გა თე ლოს. 

ფილ მის შერ ჩე ვა და მსოფ ლიო 

ამ ბა ვი ბი ჭე ბის, 
სკე ი ტე რე ბის, არ ტის ტე ბი სა 
და მუ სი კო სე ბის
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პრე მი ე რა ამ ს ტერ და მის დო კუ მენ-
ტუ რი ფილ მე ბის სა ერ თა შო რი სო 
ფეს ტი ვა ლის სა კონ კურ სო პროგ-
რა მა First Apperance-ში ფილ მის 
სა ფეს ტი ვა ლო ცხოვ რე ბის წარ მა ტე-
ბუ ლი და საწყი სი იყო. ფეს ტი ვა ლის 
დროს გა ი მარ თა 5 ჩვე ნე ბა. ხუ თი-
ვეს დროს დარ ბა ზე ბი სავ სე იყო და 
იგ რ ძ ნო ბო და, რომ სა ლო მე მა ჩა ი-
ძის, თა მუ ნა ქა რუ მი ძი სა და და ვით 
მეს ხის ჩა ნა ფიქ რი მა ყუ რე ბელ მა 
სწო რად გა ი გო. 

ფილ მი ყუ რადღე ბით აკ ვირ დე-
ბა თი ნე ი ჯე რე ბის ოც ნე ბებს. მა თი 
ში ნა გა ნი მდგო მა რე ო ბის აღ წე-
რა და კი ნო ხერ ხე ბით გად მო ცე მა 
რე ჟი სო რე ბის მთა ვა რი ამო ცა ნა 
იყო. ახალ გაზ რ დე ბის ცხოვ რე ბის 
პა რა ლე ლუ რად, ნათ ლად იხა ტე ბა 
თა ნა მედ რო ვე სა ქარ თ ვე ლოს სო ცი-
ა ლურ - კ რი ტი კუ ლი სუ რა თიც, თუმ ცა 
არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბის დე ტა ლუ-
რი პო ლი ტი კუ რი ანა ლი ზის ნაც ვ-
ლად, ავ ტო რე ბი გმი რე ბის არარ სე-
ბუ ლი თა ვი სუფ ლე ბის კენ სწრა ფ ვის 
შე სა ხებ თხრო ბას არ ჩე ვენ. 

სწო რედ კი ნე მა ტოგ რა ფი უ ლი და 
გა მომ სახ ვე ლო ბი თი გა დაწყ ვე ტის 

გა მო გა მო არ ჩია ფილ მი ჟი უ რიმ 
და სა კონ კურ სო პროგ რა მა First 
Apperance-ის მთა ვა რი პრი ზით 
და ა ჯილ დო ვა. ამ პრი ზის დამ სა ხუ-
რე ბით, „როცა დე და მი წა მსუ ბუ ქი ა“ 
სა ფეს ტი ვა ლო და სა დის ტ რი ბუ ციო 
ქსე ლე ბის ყუ რადღე ბის ცენ ტ რ ში 
ექ ცე ვა, რაც მი სი უფ რო დი დი აუდი-
ტო რი ე ბის თ ვის გაც ნო ბის წი ნა პი რო-
ბა ხდე ბა. ფილ მის მსოფ ლიო გა ყიდ-
ვებს უკ ვე აწარ მო ებს ბრი ტა ნუ ლი 
კომ პა ნია Taskovski Films. 

ამ ს ტერ და მის მსოფ ლიო პრე მი-
ე რის შემ დეგ, დე კემ ბერ ში „როცა 
დე და მი წა მსუ ბუ ქი ა“ თბი ლი სის 
სა ერ თა შო რი სო კი ნო ფეს ტი ვალ ზე, 
ქარ თუ ლი პა ნო რა მის პროგ რა მა ში 
აჩ ვე ნეს. სხვა მრა ვალ რიცხო ვა-
ნი სა ფეს ტი ვა ლო ჩვე ნე ბის პა რა-
ლე ლუ რად, 2016 წელს იგეგ მე ბა 
გერ მა ნუ ლი სა ზო გა დო ებ რი ვი 
მა უწყებ ლის 3. Sat-ის ეთერ ში 
ფილ მის გერ მა ნუ ლი სა ტე ლე ვი ზიო 
პრე მი ე რა.

[ ზაზა რუსაძე ]
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13-29 ნო ემ ბერს ეს ტო ნეთ მა 
ქვეყ ნის ყვე ლა ზე პრეს ტი ჟულ, სა-
ერ თა შო რი სო, რი გით მე-19 კი ნო-
ფეს ტი ვალს უმას პინ ძ ლა, რო მელ-
საც წელს A კლა სის (უმაღლესი) 
სტა ტუ სი მი ე ნი ჭა. ტა ლი ნის „ბნელი 
ღა მე ე ბი“ ერ თ -ერ თი უდი დე სი კი ნო-
მოვ ლე ნაა აღმოსავლეთ ევ რო პა ში 
და გა ნი ხი ლე ბა მსოფ ლი ოს წამ ყ ვან 
50 კი ნო ფეს ტი ვალს შო რის. ამ ჯე-
რად სა ქარ თ ვე ლო მი სი გან სა კუთ-
რე ბუ ლი სტუ მა რი იყო.

 13 ნო ემ ბერს გახ ს ნა ზე მიწ ვე უ-
ლი სტუმ რე ბის თ ვის „შავი“ ხა ლი ჩა 
გა ი შა ლა. კი ნო ფეს ტი ვა ლი კო ტე 
მი ქა ბე რი ძის უხ მო ფილ მით ‒ „ჩემი 
ბე ბი ა“(1929წ.) ‒ და იწყო. წელს ეს-
ტო ნე თი მუ სი კის წელს აღ ნიშ ნავს, 
ამი ტომ ფეს ტი ვა ლი მუ სი კა ლუ რა-
დაც დატ ვირ თუ ლი იყო. გახ ს ნის 
ცე რე მო ნი ას სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ-
ნუ ლი სიმ ფო ნი უ რი ორ კეს ტ რი 
აფორ მებ და ნი კო ლოზ რაჭ ვე ლის 
ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბით, რო მელ მაც 
ნორ დე ას სა კონ ცერ ტო დარ ბაზ ში 
მყო ფი სა ზო გა დო ე ბის გან მხურ ვა-
ლე აპ ლო დის მენ ტე ბი და იმ სა ხუ-

რა. გან სა კუთ რე ბუ ლი ჯილ დო Life 
Time Achievemnt Award გა და ე ცათ 
ეს ტო ნელ კომ პო ზი ტო რებს – ავ-
რო მარტს და ვე ლიო ტორ მისს, 
რომ ლე ბიც წლე ბის გან მავ ლო ბა ში 
ქმნიდ ნენ კი ნო მუ სი კას.

ფეს ტი ვა ლის გახ ს ნას ეს წ რე ბო-
და სა ქარ თ ვე ლოს კულ ტუ რი სა და 
ძეგ ლ თა დაც ვის მი ნის ტ რი მი ხე ილ 
გი ორ გა ძე, რო მელ მაც თქვა: „დღეს 
თქვენ იხი ლავთ იმ სა რე ჟი სო რო 
ნა მუ შევ რებს, რომ ლე ბიც საბ ჭო თა 
რე ჟი მის დროს წლე ბის გან მავ ლო-
ბა ში აკ რ ძა ლუ ლი იყო. უხმო კი ნოს 
ერ თ -ერთ შე დევრს, „ჩემი ბე ბი ა“, 
აქვს პა ტი ვი გახ ს ნას ტა ლი ნის „ბნე-
ლი ღა მე ე ბის“ წლე ვან დე ლი, მე-19 
სა ერ თა შო რი სო კი ნო ფეს ტი ვა ლი“. 

მი ხე ილ გი ორ გა ძემ ასე ვე ისა უბ-
რა სა ქარ თ ვე ლო სა და ეს ტო ნე თის 
კი ნო წარ მო ე ბის სირ თუ ლე ებ სა 
და კულ ტუ რა ზე, რო გორც ძლი ერ 
იარაღ ზე: „ჩემში გან სა კუთ რე ბულ 
ემო ცი ებს იწ ვევს ფაქ ტი, რომ ქარ-
თუ ლი ფილ მე ბი წარ მოდ გე ნი ლია 
ეს ტო ნე თის პრეს ტი ჟულ ფეს ტი ვალ-
ზე, რად გან ჩვენს ქვეყ ნებს ერ თ მა-

სა ქარ თ ვე ლო ტა ლი ნის 
სა ერ თა შო რი სო კი ნო ფეს ტი ვა ლის 
ფო კუს ში
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ნეთ თან გან სა კუთ რე ბუ ლი ურ თი ერ-
თო ბე ბი და ის ტო რია აკავ ში რებთ... 
ხში რად ვამ ბობ, რომ კულ ტუ რა 
არის ის ენა, რომ ლის მეშ ვე ო ბი თაც 
შე საძ ლე ბე ლია დი ა ლო გი ცი ვი ლი-
ზე ბულ და გან ვი თა რე ბულ სა ზო გა-
დო ე ბებს შო რის. ინ ტერ კულ ტუ რუ-
ლი თა ნამ შ რომ ლო ბის ერ თ -ერ თი 
ბრწყინ ვა ლე მა გა ლი თია ქარ თულ -
-ეს ტო ნუ რი ფილ მი „მანდარინები“ 
და ეს მხო ლოდ და საწყი სი ა“.

გახ ს ნის ცე რე მო ნი ა ზე ასე ვე სიტყ-
ვით გა მო ვი და სა ქარ თ ვე ლოს ელ ჩი 
ეს ტო ნეთ ში თეა ახ ვ ლე დი ა ნი. 

შემ დეგ გა ი მარ თა სპე ცი ა ლუ რი 
მი ღე ბა, რო მელ საც სა ქარ თ ვე ლოს 
კულ ტუ რი სა და ძეგ ლ თა დაც ვის სა-
მი ნის ტ რომ უმას პინ ძ ლა. 

კი ნო ფეს ტი ვა ლის ფარ გ ლებ-
ში 21 ქვეყ ნი დან წარ მოდ გე ნი ლი 
18 ფილ მის პრე მი ე რა გა ი მარ თა, 
მათ შო რის ‒ 3 სა ერ თა შო რი სო და 
5 ევ რო პუ ლის. ვა ნო ბურ დუ ლის 
„გაყინული შად რევ ნე ბის წე ლი წა-
დის“ საპ რე მი ე რო ჩვე ნე ბაც ტა ლი-
ნის სა ერ თა შო რი სო ფეს ტი ვალ ზე 
შედ გა. კი ნო სუ რა თი ფეს ტი ვა ლის 

მთა ვარ სა კონ კურ სო პროგ რა მა ში 
იყო ჩარ თუ ლი.

ფეს ტი ვა ლის დი რექ ტო რი თი ნა 
ლო კი: „ნამდვილად მა ხა რებს ფეს-
ტი ვალ ზე წარ მოდ გე ნი ლი ქვეყ ნე ბი-
სა და ფილ მე ბის მრა ვალ ფე როვ ნე-
ბა, ასე ვე ის მო ნა წი ლე რე ჟი სო რე ბი, 
რომ ლე ბიც კა რი ე რის სხვა დას ხ ვა 
ეტა პ ზე არი ან. შე დე გად გვაქვს 
თხრო ბის სხვა დას ხ ვა მა ნე რის 
ნა ზა ვი, რაც ერ თ მა ნე თის გან გან ს ხ-
ვა ვე ბუ ლი კულ ტუ რე ბი დან მო დის. 
რე ჟი სო რე ბი კონ კუ რენ ტე ბი არი ან, 
მაგ რამ, ამა ვე დროს ბევ რი სა ერ თო 
ღი რე ბუ ლე ბა და სათ ქ მე ლი აქვთ“.

ქარ თუ ლი კი ნოს რეტ როს პექ ტი ვა 
ოთარ იოსე ლი ა ნის ბო ლო ნა მუ შევ-
რით „ზამთრის სიმ ღე რა“ გა იხ ს ნა. 
ფო კუ სის პროგ რა მა ში 13 ქარ თუ ლი 
ფილ მი აჩ ვე ნეს.

ტა ლი ნის სა ერ თა შო რი სო კი ნო-
ფეს ტი ვალ თან წლე ბი ა, აქ ტი უ რად 
თა ნამ შ რომ ლო ბენ ეროვ ნუ ლი კი-
ნო ცენ ტ რი და სა ქარ თ ვე ლოს სა ელ-
ჩო ეს ტო ნე თის რეს პუბ ლი კა ში.

[ ნინო შერვაშიძე ]
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„თეთრი კვად რა ტი“ – ახა ლი სა ტე-
ლე ვი ზიო ციკ ლის სა ხელ წო დე ბაა 
სა ავ ტო რო კი ნოს შე სა ხებ, რო მელ-
საც სა ზო გა დო ებ რი ვი მა უწყე ბე ლი 
„აჭარის ტე ლე ვი ზი ა“ სთა ვა ზობს 
მა ყუ რე ბელს. გა და ცე მის ავ ტო რი 
გი ორ გი გო გი ბე რი ძე, ამა ვე დროს, 
ბა თუ მის სა ერ თა შო რი სო კი ნო ფეს-
ტი ვა ლის დი რექ ტო რი ა. პრო ექ ტის 
მთა ვა რი მი ზა ნი კარ გი კი ნოს პო პუ-
ლა რი ზა ცი ა ა.

რა პრინ ცი პი თა და რის სა ფუძ-
ველ ზე არ ჩევ ფილ მებს?

ფილ მე ბი, რომ ლებ საც ვარ ჩევ, უც-
ნო ბია ფარ თო მა სე ბის თ ვის. შე იძ ლე-
ბა, ზო გი მათ გა ნი არ არის შე დევ რი, 
მაგ რამ უდა ვოდ სა ინ ტე რე სოა და 
ხა რის ხი თა და კი ნოს მა ხა სი ა თებ ლე-
ბით ბევ რად ჯო ბს სხვა ფილ მებ სა 
თუ სე რი ა ლებს, რომ ლებ საც ტე ლე-
ვი ზია სთა ვა ზობს აუდი ტო რი ას. 

დღეს ფილ მის ჩვე ნე ბა ლი ცენ ზი-
ის გა რე შე, წარ მო უდ გე ნე ლი ა. ამ 
პრობ ლე მას რო გორ აგ ვა რებ? 

ფილ მებ ზე უფ ლე ბე ბი დღეს 
პრო დუ სე რე ბის ხელ ში ა, მაგ-
რამ, ვთქვათ, რო მან ბა ლა ი ა ნის 
„გაფრენა სიზ მარ სა და ცხად ში“ და 
სერ გო ფა რა ჯა ნო ვის „მივიწყებულ 
წი ნა პარ თა აჩ რ დი ლე ბი „საბჭოთა 
პე რი ოდ შია გა და ღე ბუ ლი და მათ ზე 

უფ ლე ბა ავ ტო რებს აქვთ. ჩვე ნე ბის 
უფ ლე ბა თა ვად ბა ლა ი ან მა მომ ცა. 
რაც შე ე ხე ბა ფა რა ჯა ნო ვის ნა მუ შე-
ვარს, ის „დოვჟენკოს სტუ დი ის“ სა-
კუთ რე ბაა და სტუ დი ის დი რექ ტორ-
მა ამ ფილ მის ორ ჯერ ჩვე ნე ბის ნე ბა 
დამ რ თო. მომ ცეს გა ნახ ლე ბუ ლი 
ვერ სი ა, ვი ზუ ა ლუ რად კარ გი ხა რის-
ხის. ვფიქ რობ, მა ყუ რებ ლის თ ვის 
სა ინ ტე რე სო იქ ნე ბა.

გადაცემა თვე ში ერ თხელ გა ვა 
ეთერ ში და ოთხი ბლო კი სა გან 
შედ გე ბა. 

პირ ველ ბლოკ ში წარ მოდ გე ნი ლია 
სხვა დას ხ ვა კი ნო ფეს ტი ვა ლი, მა თი 
სტრუქ ტუ რა, ში ნა არ სი და ორ გა-
ნი ზა ცი უ ლი მხა რე. მე ო რე ბლო კი, 
ზო გა დად, კი ნოს ტექ ნი კურ სი ახ-
ლე ებს ეთ მო ბა. მო მა ვალ ში კი დევ 

~ ი ნ ე რ ი ~

„თეთრი კვად რა ტი სა“ 
და „ბიაფის“ შე სა ხებ 
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უფ რო გაღ რ მავ დე ბა და ვ ნა ხავ თ ,  
რა ხდე ბა კადრს მიღ მა. მე სა მე 
ბლოკ ში ფილმს წარ ვად გენთ. წა-
რად გენს რე ჟი სო რი. იგი სა უბ რობს 
ფილ მ ზე, მსა ხი ობ თან, ან გარ კ ვე ულ 
ეპი ზო დებ ზე მუ შა ო ბის პრო ცეს ზე. 
თუ რე ჟი სო რი არ არის, იმ შემ თხ-
ვე ვა ში მოვიწვევთ ვინ მეს, შე მოქ მე-
დე ბი თი ჯგუ ფი დან. ახ ლა ვა კე თებთ 
გა და ცე მას ფა რა ჯა ნო ვის შე სა ხებ. 
მოწ ვე უ ლი გვყავ და ზუ რა  ყიფ ში ძე, 
რო მე ლიც ფილ მ ში „ამბავი სუ რა მის 
ცი ხი სა“ მო ნა წი ლე ობ და. მას თან 
ერ თად გა და ცე მა ში ჩარ თუ ლი იქ-
ნე ბი ან ‒ ქშიშ ტოფ ზა ნუ სი, რო მან 
ბა ლა ი ა ნი. სხვა დას ხ ვა ფეს ტი ვალ-
ზე ყოფ ნი სას ამ ხალხს ვი ღებთ და 
კონ კ რე ტუ ლი გა და ცე მის, კონ კ რე-
ტუ ლი ფილ მის თ ვის ვემ ზა დე ბით.

შესაძლებელია, ამ გა და ცე მა-
ში ვი ხი ლოთ შენს ფეს ტი ვალ ზე 
წარ მოდ გე ნი ლი აღ მო სავ ლუ რი 
ფილ მე ბი?

რა თქმა უნ და. მინ და, ვაჩ ვე ნო სი-
დიქ ბარ მა ქის ფილ მი „უსამა“, რო-
მე ლიც სხვა დას ხ ვა არ ხ ზე რამ დენ-
ჯერ მე უჩ ვე ნეს, მაგ რამ, ვფიქ რობ, 
დღე საც ისე თი ვე აქ ტუ ა ლუ რი ა, 
რო გორც წლე ბის წი ნათ.

არ გირ ჩევ ნია „ოპიუმის ომი“? 
არა ნაკ ლებ სა ინ ტე რე სო და აქ ტუ-
ა ლუ რი ა.

„ოპიუმის ომის“ გზავ ნი ლი მოძ-
ველ და. ის, რომ დიდ ქვეყ ნებს 
ავ ღა ნე თი დან ოპი უ მი გა აქვთ, სი ახ-
ლე აღა რა ა. ყვე ლას თ ვის ცნო ბი ლი 
ფაქ ტი ა, უბ რა ლოდ, ამა ზე არა ვინ 
სა უბ რობს.

ფესტივალზე ბევ რი სა ინ ტე რე სო 
პერ სო ნა ჩა მოგ ყავთ. რამ დე ნი-
მეს შე სა ხებ თქვე ნი ფეს ტი ვა ლის 
წყა ლო ბით გა ვი გე. ჩემ თ ვის ახა ლი 
იყო მაია კო მო როვ ს კა, მა ნამ დე 
არა ფე რი ვი ცო დი მას ზე. მხო ლოდ 
გუ ლი დამ წყ და, რომ მი სი მას ტერ-

კ ლა სი, რო მე ლიც ძა ლი ან სა ინ ტე-
რე სო იყო, ხალ ხ მ რავ ლო ბით არ 
გა მო ირ ჩე ო და. 

ასე თი და მო კი დე ბუ ლე ბა სხვა 
ფეს ტი ვა ლებ ზეც შე იმ ჩ ნე ვა. 
ვთქვათ, კა ნის ფეს ტი ვალ ზე ‒ მო-
ნი კა ბე ლუ ჩი სა და აიშ ვა რია რა ის 
ას მა გად მეტ ყუ რადღე ბას აქ ცევს 
მე დი ა, ვიდ რე შარ ლო ტა გინ ზ-
ბურგს, რო მე ლიც, ჩე მი აზ რით, 
დღეს მსოფ ლი ოს ერ თ –ერ თი სა უ კე-
თე სო კი ნომ სა ხი ო ბი ა. 

სა ზო გა დო ე ბის ყუ რადღე ბის 
ცენ ტ რ ში ის ექ ცე ვა, ვის შე სა ხე-
ბაც ხში რად ესა უბ რე ბი ან. ტილ და 
სვინ ტონ საც ნაკ ლე ბად იც ნო ბენ. 
მას ზე შემ დეგ ალა პა რაკ დ ნენ, რაც 
ლე ო ნარ დო დი კაპ რი ოს თან ერ თად 
„პლაჟში“ ითა მა შა. არა და, თა ნა მედ-
რო ვე ო ბის ერ თ –ერ თი გა მორ ჩე უ ლი 
მსა ხი ო ბი ა. 

არ გიც დია მა თი ჩა მოყ ვა ნა?

მსა ხი ო ბე ბის ჩა მოყ ვა ნა ად ვი ლი 
არა ა. ან ფილ მ ში იღე ბენ, ან რეკ-
ლა მა ში. გა დატ ვირ თუ ლი რე ჟი მი 
აქვთ. და უცებ ეუბ ნე ბი, ‒ „ჩამოდი 
ბა თუ მის ფეს ტი ვალ ზე“. წარ მო უდ-
გე ნე ლი ა, დაგ თან ხ მ დეს. კი, რო ცა 
ფილმს წა რად გენ მთელ გუნ დ თან 
ერ თად, შე იძ ლე ბა მოწ ვე ვა, მაგ რამ 
ცალ კე ჩა მო იყ ვა ნო, თან მას ტერ-
კ ლა სიც ჩა ა ტა როს, რთუ ლი ა. ეს 
ფი ნან სებ საც უკავ შირ დე ბა.

მომავალი ფეს ტი ვა ლის თ ვის 
ვის უნ და ვე ლო დოთ? 

მო მა ვალ ფეს ტი ვალ ზე დი დი გეგ-
მე ბი გვაქვს. მე სა მე წე ლია ვუ კავ-
შირ დე ბით კლოდ ლე ლუშს, მინ და 
ჩა მო ვიყ ვა ნო. მა ღა ლი რან გის 
რე ჟი სო რი ა, რო მე ლიც რა ტომ ღაც, 
მი ი ვიწყეს. ოც კა ცი ა ნი პროგ რა მა 
გვაქვს, ვის ზეც ვმუ შა ობთ. წი ნას წარ 
თქმას აზ რი არ აქვს, იმი ტომ, რომ 
შე იძ ლე ბა ვერ შედ გეს მო ლა პა რა კე-
ბა, შე თან ხ მე ბას ვერ მი ვაღ წი ოთ. 
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ფეს ტი ვალს სა მი სა კონ კურ სო 
პროგ რა მა აქვს და ეს ნიშ ნავს, რომ 
ჟი უ რის 15 წევ რი ა. მა თი შერ ჩე ვი სას 
ვცდი ლობთ, კრი ტი კო სე ბი და პრო-
დუ სე რე ბი არ აღე მა ტე ბო დეს მოქ-
მედ კი ნე მა ტოგ რა ფის ტებს, იმი ტომ, 
რომ პრო დუ სე რი სხვა ნა ი რად ხე-
დავს, კრი ტი კო სი მხო ლოდ შე მოქ მე-
დე ბით ნა წილს უყუ რებს, ხშირ შემ-
თხ ვე ვა ში, არ იც ნობს პრობ ლე მებს, 
რო მლე ბიც კი ნო წარ მო ე ბას უკავ შირ-
დე ბა. მოქ მე დი კი ნე მა ტოგ რა ფის ტი 
ამას ყვე ლა ფერს ით ვა ლის წი ნებს 
და სხვა ნა ი რად უდ გე ბა სა კითხს. რა 
თქმა უნ და, კი ნოკ რი ტი კო სი აფა სებს 
ყვე ლა ზე კარ გად, მაგ რამ, ვფიქ რობ, 
მოქ მე დი კი ნე მა ტოგ რა ფის ტე ბის 
რიცხ ვი უნ და აღე მა ტე ბო დეს ჟი უ რის 
შე მად გენ ლო ბა ში სხვა და ნარ ჩენს.

ფესტივალი, უკ ვე ათი წე ლი ა, არ-
სე ბობს. საკ მა რი სი დროა იმის თ-
ვის, რომ „ბიაფი“ ცნო ბი ლი იყოს 
კი ნოს ფე რო ში? 

ჩვენს ფეს ტი ვალს საკ მა ოდ იც-
ნო ბენ. ძა ლი ან ბევრ ფეს ტი ვალს 
ვეს წ რე ბი. ათი წლის გან მავ ლო ბა ში 
ეს რიცხ ვი რამ დე ნი მე ასე უ ლი ა. კი-
ნო მოყ ვა რულ თა და მცოდ ნე თა ერ თი 
და იგი ვე, რამ დე ნი მე კა ცი ა ნი ჯგუ ფი, 
თით ქ მის ყვე ლა ფეს ტი ვალ ზე მხვდე-
ბა. ისი ნი ყველ გან და დი ან. მათ 
შო რის, ბა თუმ შიც იყ ვ ნენ ჩა მო სუ ლე-
ბი და ჟი უ რის წევ რე ბა დაც გვყავ და 
მოწ ვე უ ლი. ეს ხალ ხია ინ ფორ მა ცი ის 
ძი რი თა დი გა მავ რ ცე ლებე ლი. 

გვქონ და რეკ ლა მა სხვა დას ხ ვა 
ფეს ტი ვა ლის კა ტა ლო გებ ში. არის 
ასე თი პრაქ ტი კა. კა ნის ერ თ –ერ-
თი ფეს ტი ვა ლის კა ტა ლოგ ში იყო 
„ბიაფის“ გვერ დი. მაგ რამ ეს ფუ ლი 
ღირს. ჩვე ნი ფი ნან სე ბი დან გა მომ-
დი ნა რე, ამ ის ფუ ფუ ნე ბა ყო ველ თ-
ვის არა გვაქვს. 

სომ ხე თის ფეს ტი ვა ლი ძა ლი ან 
კარ გა დაა და ფი ნან სე ბუ ლი. ყვე ლა 
ფეს ტი ვალ ზე და დის შვიდ კა ცი ა ნი 
ჯგუ ფი; ზო გი შეხ ვედ რებ ზე ა, ზო გი 
ფილმს ნა ხუ ლობს, ზო გი ‒ არ ჩევს. 

ბა თუმ ში ყო ველ წ ლი უ რად ჩა მო დის 
მა თი პროგ რა მე რი და აქე დან არ-
ჩევს ფილ მებს. მა თი ფეს ტი ვა ლი ივ-
ლის ში ტარ დე ბა და ჩვენ გვას წ რებს. 
მი უ ხე და ვად ამი სა, ფილ მე ბი ჩვენ გან 
მი აქვთ მო მა ვა ლი წლის თ ვის. 

ჩვენ, თა ვი დან ვე, კონ ტაქ ტებს მი-
ვაქ ცი ეთ ძა ლი ან დი დი ყუ რადღე ბა. 
მა თი წყა ლო ბით, „ბიაფის“ პროგ-
რა მე რია ჩი კა გოს ფეს ტი ვა ლის 
დი რექ ტო რი, ერ თ –ერ თი გავ ლე ნი ა-
ნი ფი გუ რა ამე რი კა სა და ევ რო პა ში, 
ქრის ტო ფერ კა მი შე ვი. ერთ დროს 
„სანდენსის“ პროგ რა მე რიც იყო. 

ერთს დავ ს ძენ, ბევ რი დრო დაგ-
ვ ჭირ და, მა ყუ რე ბე ლი კი ნო თე ატ-
რებ ში რომ დაგ ვებ რუ ნე ბი ნა. დიდ 
ეკ რან ზე ფილ მე ბის ყუ რე ბა ჩვენ თან 
არ არის პო პუ ლა რუ ლი. 

ადრე ბა თუმ ში ოც და ა თამ დე კი ნო-
დარ ბა ზი არ სე ბობ და. მახ სოვს გრძე-
ლი რი გე ბი. დღეს ერ თი „აპოლო“ 
გვაქვს და იქაც ნაკ ლე ბად და დის 
მა ყუ რე ბე ლი. რო გორც ჩანს, კო მერ-
ცი უ ლი ფილ მე ბი არ მოს წონთ.

რამ დენ ჯერ მე მქონ და სა უ ბა რი 
სხვა დას ხ ვა თა ნამ დე ბო ბის პირ თან, 
სა ქარ თ ვე ლოს კულ ტუ რის მი ნის ტ რ-
თა ნაც კი, რომ იქ ნებ, ბა თუმს ჰქონ-
დეს მუ ნი ცი პა ლუ რი კი ნო თე ატ რი, 
სა დაც იქ ნე ბა მი ნი მუმ 500 ად გი ლი. 
ბი ლე თი ერ თი ლა რი უნ და ღირ დეს, 
რომ მა ყუ რე ბელ მა იაროს. მხო ლოდ 
ამ გზით იქ ნე ბა შე საძ ლე ბე ლი კი ნოს 
პო პუ ლა რი ზა ცი ა. უნ და მო ეწყოს ქარ-
თუ ლი, თუ სხვა ქვეყ ნე ბის ფილ მე ბის 
კვი რე უ ლე ბი. ჩვე ნი თა ნად გო მაც ექ-
ნე ბა ამ კი ნო თე ატრს. შე საძ ლე ბე ლი 
იქ ნე ბა რე ჟი სო რე ბის ჩა მოყ ვა ნა კვი-
რე უ ლებ ზე და, ფაქ ტობ რი ვად, ყო ველ 
თვე ში თი თო ფეს ტი ვა ლი გვექ ნე ბა. 

კარგი იდე ა ა.

იდე ე ბი გვაქვს, აი, ფი ნან სურ ნა-
წილ ში ვერ ვქა ჩავთ.

[ ინ გა ხალ ვა ში ]

~ ი ნ ე რ ი ~
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ძმე ბის ბე დის წე რა

[ ლე ლა ოჩი ა უ რი ]

ქარ თულ (და არამ ხო ლოდ) კი ნო ში (ლიტერატურაში, დრა მა ტურ გი ა ში) 
საკ მა ოდ ხში რია ძმე ბის თე მა, მა თი ურ თი ერ თო ბა, მთა ვა რი ხა ზი თა თუ 
მე ო რე პლა ნის, ამ თე მის ვა რი ა ცი ე ბი, მას ზე აგე ბუ ლი ის ტო რი ე ბი, სხვადა-
სხ ვა სათ ქ მე ლის გა მომ ხატ ვე ლი და სხვა დას ხ ვა პრობ ლე მის მომ ც ვე ლი. 

ლე ვან თუთ ბე რი ძის ახა ლი ფილ მიც, „მოირა“ (ბერძნული მი თე ბის ბე-
დის წე რის 3 ქალ ღ მერ თის სა ხე ლი ჰქვია პა ტა რა სა თევ ზაო გემს, რო მე ლიც 
იმე დის ობი ექ ტად და გა თა მა შე ბუ ლი ტრა გე დი ის სა მოქ მე დო ას პა რე ზად 
არა ერ თხელ იქ ცე ვა) შე იძ ლე ბა პირ და პირ ით ქ ვას, ორი ძმის ის ტო რიაა 
და მა თი ოჯა ხის ხან მოკ ლე, ოღონდ მო ცუ ლო ბი თი, რამ დე ნი მე ე ტა პი ა ნი 
ამ ბა ვი; სამ ყა რო ში, რო მელ შიც მა თი ად გი ლი არა ა. და თუ არის, იმ დე ნად 
მყი ფე და არამ ყა რი, ერ თი ხე ლის მოს მით იშ ლე ბა, რო გორც ზღვის ტალ-
ღე ბით წაშ ლი ლი ნა პი რი ან ნა ფე ხუ რე ბი ამ ნა პირ ზე. 

ცი ხის კა რი იღე ბა და ახალ გაზ რ და კა ცი (პაატა ინა უ რი) თა ვი სუ ფალ სამ-
ყა რო ში გა მო დის. ალა ყაფ თან ძმა (გიორგი ხურ ცი ლა ვა) ელო დე ბა, სახ ლ-
ში ‒ უნარ შეზღუ დუ ლი მა მა სა ვარ ძელს მი ჯაჭ ვუ ლი ჯერ კი დევ ახალ გაზ-
რ და კა ცი (ზაზა მგა ლობ ლიშ ვი ლი). ძმებს დე დაც (ქეთი ცხა კა ი ა) ჰყავთ. 
ის სა ბერ ძ ნეთ ში ა, სიმ ღე რით ირ ჩენს თავს და ოჯახს არ ჩენს. უკ ვე თა ვი სი 
ცხოვ რე ბა აქვს. ოჯა ხის გან და ძვე ლის გან გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი. 

ძმე ბის ცხოვ რე ბა ზღვის უსაზღ ვ რო სივ რ ცე ში მა ინც ჩა კე ტი ლი, გა მო უ-
ვა ლი და უმო მავ ლო ა, პა ტა რ- პა ტა რა სი ხა რუ ლე ბით გა ჯე რე ბუ ლი; ისე თი-
ვე, რო გო რიც ბევ რის ცხოვ რე ბაა დღეს. სა დაც უნ და იყ ვ ნენ ისი ნი, ზღვის-
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პი რა სა პორ ტო ქა ლაქ სა თუ სა ქარ თ ვე ლოს რო მე ლი მე მიყ რუ ე ბულ, ცხრა 
მთას იქით მდე ბა რე სო ფელ ში („ცხრა მთას იქით“ ლე ვან თუთ ბე რი ძის 
წი ნა მორ ბე დი ფილ მი ა). შე იძ ლე ბა, სხვა გა ნაც. 

სცე ნა რის ავ ტო რე ბი არი ან და თა ფირ ცხა ლა ვა, გი ორ გი ქო ბა ლია და ლე-
ვან თუთ ბე რი ძე. კომ პო ზი ტო რი ‒ ნუკ რი აბა ში ძე, ოპე რა ტო რი ‒ გორ კა 
გო მეს ან დ რე უ, პრო დუ სე რე ბი ‒ ნი კო ლოზ აბ რა მაშ ვი ლი და ლე ვან თუთ-
ბე რი ძე. კომ პა ნია „სინეტეკი“. მო ნა წი ლე ო ბენ: ჯა ნო იზო რი ა, ანი ბე ბი ა, 
და ვით ხურ ცი ლა ვა, ლი ლი ხუ რი თი, ირაკ ლი სა ნა ი ა, ბა ჩი ლე ჟა ვა, ლა შა 
გურ გე ნი ძე, რა მინ კი ლა სო ნი ა, გი ორ გი სურ მა ვა. 

ლე ვან თუთ ბე რი ძე სა მოქ მე დო სივ რ ცედ ირ ჩევს ზღვის პი რა პა ტა რა 
ქა ლაქს, რომ ლის ქუ ჩე ბი, სა ნა პი რო ზო ლი, თა ვად ზღვა და შე მო გა რე-
ნი, ზუს ტად ზღვის პი რას, შე იძ ლე ბა 2-3 მეტ რით წყლი დან და შო რე ბუ ლი 
სახ ლი (მოუვლელი, სი ღა ტა კი სა და უპატ რო ნო ბის ნიშ ნე ბის მა ტა რე ბე-
ლი) ‒ ერ თი ა ნო ბა ში და ცალ - ცალ კე მე ტა ფო რად იქ ცე ვა. არა მხო ლოდ 
სო ცი ა ლუ რი სი დუხ ჭი რის (ფილმს ავ ტო რე ბი გან საზღ ვ რა ვენ, რო გორც 
სო ცი ა ლურ დრა მას), არა მედ ცხოვ რე ბის ‒ ადა მი ა ნე ბის, სა ზო გა დო ე ბის 
სუ ლი ე რი მდგო მა რე ო ბის გა მომ ხატ ვე ლად. მათ შიგ ნი თა და გა რე მოს თან 
ურ თი ერ თო ბა ში არ სე ბუ ლი კრი ზი სე ბის სიმ ბო ლოდ, რო დე საც ყვე ლა ფე-
რი ჰარ მო ნი ის დარ ღ ვე ვას მო ას წა ვებს და რომ ლის შექ მ ნა ში ყვე ლა, პირ-
ველ რიგ ში, სა ხელ მ წი ფო და მას ში არ სე ბუ ლი ვი თა რე ბა მო ნა წი ლე ობს. 
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ოპე რა ტორი გორ კა გო მეს ან დ რეუ ფილ მის ატ მოს ფე როს გან ზო მი ლე ბის, 
სივ რ ცობ რი ო ბის თა ვის თა ვად სა ხეს ქმნის და გან საზღ ვ რავს. მო ლივ ლი-
ვე პი რო ბი თო ბა და რე ა ლო ბის ზღვარ ზე თა მა ში. მშვი დი, აუღელ ვე ბე ლი 
ტემ პო- რიტ მი. თით ქოს უმოქ მე დო სცე ნე ბი. ჩვე უ ლებ რი ვი ყო ველ დღი უ-
რო ბა; თით ქოს ფრაგ მენ ტე ბი რე ა ლო ბი დან. თა ნა მედ რო ვე ცი ვი ლი ზა ცი ის 
ელე მენ ტე ბი და გა ყი ნუ ლი, გა ჩე რე ბუ ლი დრო. უძ რა ო ბა და მი სი დაძ ლე-
ვის ამაო მცდე ლო ბა. ბე დის წე რას თან და პი რის პი რე ბა, პა ტა რა გა მო ნა თე-
ბე ბი და გა დარ ჩე ნის თ ვის ბრძო ლის უშე დე გო ბა.  

ფილ მ ში გან სა კუთ რე ბუ ლი თით ქოს არა ფე რი ხდე ბა. რე ჟი სო რი მი ნი მა-
ლის ტურ ხერ ხებს იყე ნებს ამ ბის მსვლე ლო ბის საჩ ვე ნებ ლად. არა ვი თა-
რი ეფექ ტი. არა ვი თა რი უტ რი რე ბა. რა ი მეს ხაზ გას მუ ლი აქ ცენ ტი რე ბა. 
მხო ლოდ მსუ ბუ ქი მო ნას მე ბი და შტრი ხე ბი. ცხოვ რე ბა ერ თ ფე რო ვა ნი 
ყო ველ დღი უ რო ბი თაა სავ სე, თუმ ცა ნე გა ტი ვი ჭარ ბობს, რაც ბუ ნებ რი-
ვი მო ცე მუ ლო ბი დან გა მომ დი ნა რე ა. სრუ ლი ად ჩვე უ ლებ რივ ყო ფით და 
ცხოვ რე ბი სე ულ მოვ ლე ნებს დრა მა ტუ ლი ელ ფე რი ერე ვა. 

შემ დეგ დროს ერ თ ფე რო ვან და მშვიდ დი ნე ბას კრი მი ნა ლუ რი ფაქ ტე ბის 
ჯაჭ ვი არ ღ ვევს. ძმე ბის გზე ბი კრი მი ნა ლებ თან გა და იკ ვე თე ბა. და ნა შა უ-
ლის შემ თხ ვე ვე ბი მა ტუ ლობს და უფ რო და უფ რო მძი მე ხდე ბა. იძა ბე ბა 
ვი თა რე ბა და ფილ მის ატ მოს ფე რო იმუხ ტე ბა; იმუხ ტე ბა სი ნათ ლი თა და 
იმე დით გა ჯე რე ბუ ლი ფაქ ტე ბი თაც. ქა ლა ქიც, ბაზ რის მო ვაჭ რე ე ბი, პორ-
ტის მუ შე ბი, შემ თხ ვე ვი თი გამ ვ ლე ლე ბი, ნაც ნო ბე ბი და უც ნო ბე ბი და მოვ-
ლე ნა თა ერ თი ა ნო ბა და მო ნაც ვ ლე ო ბა მკა ფი ოდ და აშ კა რად ქმნი ან დღე-
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ვან დე ლო ბის, სა ზო გა დო ე ბის ცხოვ რე ბის საკ მა ოდ ჭრელ და, ამა ვე დროს, 
ტი პურ, მძაფრ და სა ხა სი ა თო სუ რათს.

სამ სა ხუ რი სა თუ არ სე ბო ბის სხვა წყა რო ე ბის ძებ ნა ში, დე დის დაბ რუ-
ნე ბის მო ლო დინ ში, უმ ც რო სი ძმის და ქორ წი ნე ბის მცდე ლო ბა ში თით ქოს 
მშვი დად და უსა ხუ რად, უშ ფოთ ვე ლად გა დის დრო. მას თით ქოს არც და-
საწყი სი აქვს და არც ბო ლო. ამ და ძა ბულ სიმ შ ვი დეს მხო ლოდ პე რი ო-
დუ ლად არ ღ ვევს შე კა ვე ბუ ლი დარ დი სა თუ აგ რე სი ის გან (მიზეზითა თუ 
უმი ზე ზოდ) გა მო ხეთ ქი ლი კონ ფ ლიქ ტე ბი. თუმ ცა ში ნა გა ნი და ძა ბუ ლო ბა 
ფილმს პირ ვე ლი ეპი ზო დე ბი დან ვე დაჰ ყ ვე ბა და ბო ლომ დე გას დევს. 

„მოირას“, რო მე ლიც ფილ მ ში თა ვი სუფ ლე ბის მე ტა ფო რა ა, თა ვი სუფ ლე-
ბა არ მო აქვს. ის ძმებს სხვაგ ვარ ხვედრს უმ ზა დებს და თა ვის კენ იზი დავს. 
ბე დის წე რას თან შე სახ ვედ რად. ყვე ლა ფე რი უშე დე გო აღ მოჩ ნ დე ბა. ტრა-
გი კუ ლი და სას რუ ლი თა ვის რიგს ელო დე ბა. 

სა ქარ თ ვე ლომ „მოირა“ 2016 წლის ‒ 88-ე „ოსკარზე“, სა უ კე თე სო უცხო-
ე ნო ვა ნი ფილ მის კა ტე გო რი ა ში წა რად გი ნა. მა ნამ დე კი ლოს -ან ჟე ლეს ში 
აზი ის ქვეყ ნე ბის ფეს ტი ვალ ზე სა უ კე თე სო ფილ მის პრი ზი მი ი ღო და ვარ-
შა ვი სა და სან - სე ბას ტი ანის ფეს ტი ვა ლებ ში მო ნა წი ლე ობ და. თბი ლი სის 
სა ერ თა შო რი სო კი ნო ფეს ტი ვა ლი „მოირა“–თი გა იხ ს ნა და, რო გორც ამ ბო-
ბენ, მას მო ნა წი ლე ო ბას კი დევ რამ დე ნი მე ფეს ტი ვალ ზე სთა ვა ზო ბენ.

ფილ მი სა ქარ თ ვე ლოს კულ ტუ რი სა და ძეგ ლ თა დაც ვის სა მი ნის ტ რომ 
რე გი ო ნუ ლი პროგ რა მის გან ვი თა რე ბის ფარ გ ლებ ში და ა ფი ნან სა, პრო მო-
უ შენს კი სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი კი ნო ცენ ტ რი უწევს. �
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ვა ხო, ტა ტი ა ნა და ლი ლი
[ გი ორ გი რაზ მა ძე ]

„სოციალური კი ნო აერ თი ა ნებს სო ცი ა ლურ ანა ლიზ სა და დრა მა ტურ გი-
ულ კონ ფ ლიქტს თან მიმ დევ რულ ნა რა ტი ულ სტრუქ ტუ რას თან ერ თად“. 
ეს აზ რი პი ტერ რუფ მან სა და ჯიმ პორ დის ეკუთ ვ ნით, ამე რი კუ ლი სო ცი-
ა ლუ რი კი ნოს მკვლე ვა რებს. ბევრს არ მოს წონს კი ნე მა ტოგ რაფ ზე და ნა-
წევ რე ბუ ლი მსჯე ლო ბა. ვთქვათ, იქ ნე ბა ეს „ფემინისტური კი ნო“ თუ New 
Queer Cinema. გე მოვ ნე ბის მი უ ხე და ვად, სა ნამ კი ნო ში არ სე ბობს ცალ კე-
უ ლი მი მარ თუ ლე ბე ბი, მა ნამ დე მათ ზე წაყ რუ ე ბა არ გა მოგ ვი ვა.

ზო გი ერ თი ქარ თ ვე ლი რე ჟი სო რი იმა საც ამ ბობს, რომ მის თ ვის ვინ მე 
„გლდანელის“ ის ტო რია არ არის უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი, ვიდ რე მის თ ვის 
ნაც ნო ბი გა რე მოს, უბ ნის ადა მი ა ნის. თუმ ცა დღეს სო ცი ა ლუ რი თე მა საკ-
მა ოდ აქ ტუ ა ლუ რი გახ და. რე ჟი სო რებ მა და ტო ვეს თბი ლი სის ცენ ტ რა ლუ-
რი უბ ნე ბი და ქვეყ ნის პე რი ფე რი ებ ში გა ე შურ ნენ, მაგ რამ თან გა ი ყო ლეს 
სი ყალ ბე და „თბილისური“ აქ ცენ ტი. 

ვა ხო ჯა ჯა ნი ძე სო ცი ა ლურ კი ნოს ჯერ კი დევ მა შინ იღებ და, სა ნამ ეს თე-
მა ბო ლო წლე ბის ფილ მებ ში შე მო იჭ რე ბო და და გა უ ფე რულ დე ბო და. 

„გამოსვლა“ სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი კი ნო ცენ ტ რი სა და „თი-ბი-სი“ ბან კის 
ერ თობ ლი ვი პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში შექ მ ნი ლი მოკ ლე მეტ რ აჟი ა ნი ფილ მი ა. 

ამ ბა ვი ჭი ა თუ რა ში მცხოვ რე ბი ორი ქა ლის ირ გ ვ ლივ ვი თარ დე ბა. სა ნამ 
ერ თი მა ღა როს სა ბა გი როს გამ ცი ლებ ლად მუ შა ობს, მე ო რე დი ა სახ ლი-
სობს. სა ღა მოს ისი ნი ერ თად ვახ შ მო ბენ. მომ დევ ნო დღე საც იგი ვე ხდე ბა, 
მომ დევ ნოს მომ დევ ნო დღე საც ‒ იგი ვე.

მკითხ ველს, რო მელ საც კი ნო სუ რა თი ნა ნა ხი არ აქვს, შე იძ ლე ბა სენ ტი-
მენ ტა ლუ რი ფილ მის ასო ცი ა ცია გა უჩ ნ დეს. „გამოსვლა“ მარ თ ლაც შეგ ვიძ-
ლია ასე თი დე ტა ლე ბის ნახ ვა, თუმ ცა მთა ვა რი გმი რის სა ხე, მი სი ახ ლო 
ხე დი, სენ ტი მენ ტე ბის გან და ემო ცი ე ბის გან აბ სო ლუ ტუ რად დაც ლი ლი ა. 
ის სი ყალ ბის გან ხე ლუხ ლე ბე ლი, რე ა ლუ რი ადა მი ა ნის სა ხე ა, რომ ლის ყუ-
რე ბაც წარ მო უდ გენ ლად სა ინ ტე რე სო ა. 

ტა ტი ა ნა საც უყ ვარს თვალ თ ვა ლი. სა ბა გი რო დან ანუ ცი დან დას, მე ზობ-
ლებს, ქუ ჩას, ქა ლაქს ჭოგ რი ტით აკ ვირ დე ბა (ვთქვათ ასე ‒ კა მე რით შე ი-
ა რა ღე ბუ ლი). 

ვა ხო ჯა ჯა ნი ძე მი ნი მა ლუ რად იყე ნებს სიტყ ვას, რად გან ეს მის კი ნე მა-
ტოგ რაფ ში ვი ზუ ა ლუ რი თხრო ბის უპი რა ტე სო ბა. რო დე საც კი ნოთ ვალს 
თა ვი სუფ ლე ბას აძ ლევ, რე ა ლო ბა და სო ცი ა ლუ რი გა რე მო ფილ მ ში თა ვი-
სით აისა ხე ბა. 

ამი ტომ, წყლის და რი გე ბის სცე ნა ში რე ჟი სო რი ყვე ლა ზე მე ტად ემ ს გავ-
სე ბა კო ლე გებს, რომ ლე ბიც ზე და პი რუ ლად (ბევრი მე ცა დი ნე ო ბის გა რე შე) 
ცდი ლო ბენ ცხოვ რე ბის დად გ მას. ამა ვე დროს, ფილ მის ფე რი, ატ მოს ფე-
რო და მთა ვა რი გმი რი თით ქ მის დო კუ მენ ტუ რი ა, ანუ ცოცხა ლი. 

ვა ხო ჯა ჯა ნი ძის თ ვის „გამოსვლა“ პირ ვე ლი მხატ ვ რუ ლი ფილ მი ა, თუმცა 
და ბე ჯი თე ბით შეგ ვიძ ლია ვთქვათ, სა ქარ თ ვე ლო ში სო ცი ა ლურ კი ნოს ჰყავს 
რე ჟი სო რი, რო მე ლიც კარ გად იც ნობს კი ნე მა ტოგ რა ფის სტრუქ ტუ რას და 
რო მელ საც პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის თ ვის დი დი პო ტენ ცი ა ლი აქვს. �
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რეზო გიგინეიშვილი („სიცხე“, „სიყვარული 
აქცენტით“, „სიყვარული აქცენტითა და უაქცენტოდ“ 
და სხვა) იღებს ფილმს, რომელიც მის შემოქმედებით 
ბიოგრაფიაში ძალიან განსხვავებული და 
მნიშვნელოვანი წამოწყებაა. 

კინოსურათი სახელწოდებით „მძევლები“ 
ეფუძნება რეალურ ამბავს, საქართველოს უახლესი 
ისტორიიდან ‒ ახალგაზრდების მცდელობას 
გაეტაცათ თვითმფრინავი და თავი დაეღწიათ 
საბჭოთა კავშირიდან 1983 წელს. 

ეს მტკივნეული და ტრაგიკული ამბავი რეჟისორმა 
სცენარისტ და მწერალ ლაშა ბუღაძესთან ერთად 
რამდენიმეწლიანი კვლევის შედეგად დაწერა. 
სიუჟეტი ვითარდება 80-იან და 90-იან წლებში, 
მაშინ, როდესაც თვითმფრინავის გატაცება მოხდა 
და შემდგომ პერიოდში, როდესაც ოჯახები ეძებდნენ 
დაკარგულ შვილების ან მათ დაკარგულ საფლავებს. 

ფილმს აწარმოებს რუსული კომპანია Ink Film, 
ქართულ კომპანია 20 Steps productions-თან ერთად. 
„მძევლები“ საქართველოს კინემატოგრაფის 
ეროვნული ცენტრის 2015 წლის კო პროდუქციის 
კონკურსის გამარჯვებულია.

 შემოქმედებითი ჯგუფის დიდ ნაწილი ქართველები 
არიან, რუს კინემატოგრაფისტებთან ერთად. 
დამდგმელი ოპერატორია ვლადისლავ ოპელიანცი, 
მხატვარი ‒ კოტე ჯაფარიძე, კოსტუმების მხატვარი – 
თინათინ კვინიკაძე, კასტინგი – ლელი მიმინოშვილი. 
ფილმში ძალიან ბევრი მსახიობი მონაწილეობს. 
მთავარ როლებში – დარეჯან ხარშილაძე, ავთო 
მახარაძე, მერაბ ნინიძე, თინა დალაქიშვილი, ირაკლი 
კვირიკაძე და კოტე გუნია. 

2015 წლის ბოლომდე ფილმის რამდენიმედღიანი 
გადაღება მიმდინარეობდა. შემდეგი ნაწილი 2016 
წლის დასაწყისშია დაგეგმილი საქართველოში 
‒ თბილისში, წყალტუბოსა და ქობულეთში და 
მომდევნო ეტაპი ‒ რუსეთში.

გვინდა, წარმატებები ვუსურვოთ რეჟისორ რეზო 
გიგინეიშვილსა და ფილმზე მომუშავე ყველა 
ადამიანს.

[ ქეთი დანელია ]

„მძევლების“ ისტორია 
გრძელდება
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“ანას” გა და სა ღე ბი მო ედ ნი დან
[ გი ორ გი რაზ მა ძე ]

რო გორ გა და ვი ღოთ პირ ვე ლი და მო უ კი დე ბე ლი ფილ მი? ‒ ყვე ლა ზე მნიშ-
ვ ნე ლო ვა ნი სა კითხი ა, რო მე ლიც მსოფ ლი ო ში ასო ბით დამ წყებ რე ჟი სორს 
აწუ ხებს. 

მარ გო ზუ ბაშ ვი ლი სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი კი ნო ცენ ტ რის მოკ ლე მეტ-
რა ჟი ა ნი მხატ ვ რუ ლი ფილ მე ბის კონ კურ სის ლა უ რე ა ტი ა, მი სი პრო ექ ტი 42 
გა ნაცხადს შო რის გა მო არ ჩი ეს. 

რთუ ლია, ზუს ტად გან საზღ ვ რო, რა კრი ტე რი უ მე ბით ხელ მ ძღ ვა ნე ლობს 
ესა  თუ  ის კო მი სი ა. კითხ ვას ზო გა დად რომ ვუ პა სუ ხოთ, ნე ბის მი ე რი შემ-
ფა სებ ლის თ ვი სა და გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მიმ ღე ბის თ ვის ყო ველ თ ვის მნიშ ვ-
ნე ლო ვა ნია ინ დი ვი დუ ა ლო ბა, პრო ფე სი ო ნა ლიზ მი და აურა. 

მარ გო ზუ ბაშ ვი ლის წი ნა ორ ფილ მ ში ზე მოთ ქ მუ ლი დან ყვე ლა კომ პო ნენ-
ტის პოვ ნა შე იძ ლე ბა („ოლიმპია“ და „დინოზავრი“). კი ნოს აურა იგ რ ძ ნო-
ბო და „ანას“ გა და სა ღებ მო ე დან ზეც. 

რუს თა ვე ლის თე ატ რ ში ფილ მის გამ ხ ს ნე ლი სცე ნა უნ და გა თა მაშ დეს ნა-
ნი ბრეგ ვა ძისა და ნი კო ლოზ რაჭ ვე ლის სიმ ფო ნი უ რი ორ კეს ტ რის კონ ცერ-
ტის ფონ ზე. სტა ტის ტებ მა, რომ ლე ბიც ფე ის ბუ ქის მეშ ვე ო ბით შეგ როვ დ ნენ, 
ეს იცი ან, მაგ რამ არც რე ჟი სო რი და არც პრო დუ სე რი ამ ხე ლენ სი უ ჟე ტის 
დე ტა ლებს. დუბ ლი დან დუბ ლამ დე 100-ზე მე ტი ადა მი ა ნი მარ გოს პერ სო-
ნა ლუ რი სიყ ვა რუ ლი სა და მი სი აურის გა მო, მორ ჩი ლად ას რუ ლებს დარ ბა-
ზის დაც ლი სა თუ აპ ლო დის მენ ტე ბის სცე ნებს. 

ფილ მ ში მთა ვარ როლს ნი ნო კას რა ძე ას რუ ლებს. მარ გო ზუ ბაშ ვი ლი და 
ნი ნო კას რა ძე ერ თად უკ ვე მე სა მე პრო ექ ტ ზე მუ შა ო ბენ. ფილ მის მოქ მე დე-
ბა თბი ლის ში ვი თარ დე ბა, და მოგ ვითხ რობს ანას ცხოვ რე ბის ორ სა ბე დის-
წე რო დღე ზე, რომ ლე ბიც მის გან ვ ლილ და მო მა ვალ ცხოვ რე ბას რა დი კა-
ლუ რად ცვლი ან.

ნი ნო კას რა ძის გარ და, მო ნა წი ლე ო ბენ – ანა ნი ჟა რა ძე, ნი ნო ან ჯა ფა რი ძე, 
ასე ვე არაპ რო ფე სი ო ნა ლი მსა ხი ო ბე ბი, რომ ლე ბიც პირ ვე ლად გა მოჩ ნ დე-
ბი ან ეკ რან ზე – კო კი ჟორ და ნი ა, თი ნა თინ კიკ ვი ძე, სო ფო გა გუა და სხვ.

„ანა“ ასე ვე მე სა მე ერ თობ ლი ვი ნა მუ შე ვა რი იქ ნე ბა ფილ მის პრო დუ სერ 
თა მარ თვა რა ძის თ ვი საც. უც ვ ლე ლია შე მოქ მე დე ბი თი ჯგუ ფიც – დი მიტ რი 
დე კა ნო სი ძე (ოპერატორი), ნა ტო ბაგ რა ტი ო ნი (მხატვარი), ნუ ცა წი ქა რი ძე 
და ირი ნე ჟორ და ნია (სცენარი), სა ლო მე სხირ ტ ლა ძე (კოსტუმები) და სა-
ლო მე ზა ქა რაია (გრიმი).

ფილ მის გა და ღე ბე ბი 7 დღის გან მავ ლო ბა ში მიმ დი ნა რე ობ და. „ანაზე“ მუ-
შა ო ბა 2016 წელს დას რულ დე ბა, რის შემ დე გაც და იწყე ბა მი სი სა ფეს ტი ვა-
ლო ცხოვ რე ბა.  �
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სიკ ვ დი ლის როკ ვა შუა სა უ კუ ნე ე ბის კულ ტუ რის ერ თ -ერ თი იკო ნოგ რა ფი-
უ ლი სა ხე ა, რო მე ლიც ცხოვ რე ბის ამა ო ე ბას გა მო ხა ტავს. პერ სო ნი ფი ცი რე-
ბუ ლი სიკ ვ დი ლის მსხვერ პ ლი ‒ სა ზო გა დო ე ბის ყვე ლა ფე ნი სა და ასა კის 
ადა მი ა ნე ბი არი ან. მის გარ დუ ვა ლო ბა სა და და უნ დობ ლო ბას აც ნო ბი ე რე-
ბენ და ან ეგუ ე ბი ან და ან აშ ფო თებთ. შემ დეგ ას წ ლე უ ლე ბის გან მავ ლო-
ბა ში, სახ ვი თი ხე ლოვ ნე ბა, ლი ტე რა ტუ რა, მუ სი კა, თე ატ რი, კი ნო სხვა დას-
ხ ვა პე რი ოდ ში სხვა დას ხ ვაგ ვა რად ‒ თე მის გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ვა რი ა ცი ე ბით, 
ფორ მე ბით, სტი ლით, კა ნო ნი კურ და ინ ტერ პ რე ტი რე ბულ სი უ ჟეტ ში მოქ ცე-
ვით იმე ო რებ დ ნენ ამ, ჩვე ნი არ სე ბო ბის გან გა ნუ ყო ფელ და თა ნაც მის ტი ფი-
ცი რე ბულ რე ა ლო ბას. თუმ ცა, ერ თი და იგი ვე სა ფუძ ვ ლი თა და ქვე ტექ ს ტით. 
არა მხო ლოდ, რო გორც ცალ კე უ ლი შემ თხ ვე ვე ბის, არა მედ მა სობ რი ვი, სა-
ყო ველ თაო მოვ ლე ნის გათ ვა ლის წი ნე ბი თა და მას ზე ჩა ფიქ რე ბით.

კი ნოს პირ ვე ლი თა ნა ინ ვეს ტი რე ბა ‒ სა ხელ მ წი ფო + კერ ძო სექ ტო-
რი. 2014 წელს სა ქარ თ ვე ლოს კი ნე მა ტოგ რა ფის ეროვ ნუ ლი ცენ ტ რი და 
„თიბისი“ ბან კი გა ერ თი ან დ ნენ და ახალ გაზ რ და რე ჟი სო რებს 2015 წლის-
თ ვის, მოკ ლე მეტ რა ჟი ა ნი მხატ ვ რუ ლი და დო კუ მენ ტუ რი კი ნო სუ რა თე ბის 
გა და ღე ბის არ სე ბულ ზე უკე თე სი მდგო მა რე ო ბა და პი რო ბე ბი შე უქ მ ნეს.  

6 ფილ მი. ახა ლი ქარ თუ ლი კი ნოს ახა ლი სა ხე. ახა ლი და უკ ვე ნაც ნო ბი 
სა ხე ლე ბი. ახა ლი ფილ მე ბი თა და პირ ვე ლი გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი აღ მო ჩე ნე ბი. 
და ერ თი მი მარ თუ ლე ბა. შე იძ ლე ბა თუ არა, დღე ვან დე ლი ახალ გაზ რუ ლი 
კი ნე მა ტოგ რა ფის მა ხა სი ა თებ ლად, მათ უმ თავ რეს სათ ქ მე ლად და რე ა ლო-
ბის ამ გ ვა რი აღ ქ მის გა მომ ხატ ვე ლად ჩავ თ ვა ლოთ? 

ტა ტო კო ტე ტიშ ვი ლის „ოგასავარა“ ( Ogasavara), და თა ფარ ცხა ლა ვას „მამა“ 
(Father), თა მარ შავ გუ ლი ძის  „პირველი დღე“ (The First Day), თორ ნი კე ბზი-
ა ვას „მექელეხე“ (Wake Man), ვახ ტანგ ჯა ჯა ნი ძის „გამოსვლა“ (Exodus) და 
გი ორ გი წი ლო სა ნის „მზადება“ (Preparation) ‒ აჩ ვე ნე ბენ, თა მა მად და თა ვი-
სე ბუ რად იმას, რაც აწუ ხებთ ახალ გაზ რ დებს, სა ზო გა დო ე ბა ში (მის სუ ლი ერ 
თუ ფი ზი კურ რე ა ლო ბა ში) და სა კუთრ თავ ში, სა კუ თარ ფიქ რებ ში ჩაღ რ მა ვე-

„სიკვდილის როკ ვა“ 
ახალ ქარ თულ კი ნო ში
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ბის პრო ცეს ში. რა ხდე ბა გარ შე მო, გა რე მო ში, სამ ყა რო ში. რა ხდე ბა იქ, სა დაც 
ბევ რი ტკი ვი ლია დაგ რო ვი ლი, სა დაც ბევ რი და ნა კარ გი, იმედ გაც რუ ე ბა, ბევ რი 
სევ დაა და თით ქ მის არ ან სა ერ თოდ არ არის იმე დი და სი ხა რუ ლი.

არ ვი ცი, „გამიზნულად“ მოხ და თუ უნებ ლი ეთ; არ ვი ცი, ეროვ ნუ ლი კი-
ნო ცენ ტ რის კო მი სი ამ „განზრახ“ გა ა მახ ვი ლა თუ არა ყუ რადღე ბა ერთ 
თე მა ტი კა ზე, რო დე საც სა კონ კურ სოდ წარ დ გე ნი ლი პრო ექ ტე ბი დან ეს 6 
გა მარ ჯ ვე ბუ ლი აარ ჩი ა; არ ვი ცი, „შეთანხმდენენ“ თუ არა რე ჟი სო რე ბი, 
ერ თი ან მო ცე მუ ლო ბა ზე კონ კურ ს ში ჩაბ მის წინ, თუ ასეთ მიდ გო მა ზე იყო 
„მოთხოვნა“კინოცენტრისა თუ „თიბისი“ ბან კის მხრი დან?!

რა თქმა უნ და, ზე მოთ ჩა მოთ ვ ლი ლი ყვე ლა მსგავ სი პი რო ბის ძი ე ბა აბ-
სურ დუ ლია და არა ფე რი კავ ში რი აქვს სი ნამ დ ვი ლეს თან, მაგ რამ ექ ვ სი ვე 
ფილმს, ავ ტო რე ბის გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ხელ წე რის, სტი ლის, აზ როვ ნე ბის, თა-
ო ბა თა შო რის მცი რე დი, მაგ რამ მა ინც გან ს ხ ვა ვე ბის, მხატ ვ რუ ლი ხედ ვის 
სხვა დას ხ ვა ო ბის მი უ ხე დავდ, ერ თი რამ, ერ თი მთა ვა რი თე მა აერ თი ა ნებთ 
‒ მარ ტო სუ ლო ბა და სიკ ვ დი ლი. ზოგ ჯერ ეს ერ თი და იგი ვე ა.

რა ტომ გაჩ ნ და მათ (ახალგაზრდების) ფილ მებ ში (და შე სა ბა მი სად, მათ-
ში) ასე მა სობ რი ვად მი უ საფ რო ბა ზე, მარ ტო ო ბა სა და სიკ ვ დილ ზე ფიქ რი? 
მას ზე სა უბ რის სურ ვი ლი? მშრა ლად, ემო ცი უ რად, ცი ვად, მტკივ ნე უ ლად, 
იუმო რით, მსუ ბუ ქად და ლა ღა დაც კი, ოღონდ, მა ინც გარ დაც ვა ლე ბა ზე? 
სიკ ვ დილ ზე, რომ ლის არ სე ბო ბაც ცხოვ რე ბის წარ მა ვა ლო ბის მუდ მი ვი შეხ-
სე ნე ბა ა? რამ გა ნა პი რო ბა ცხოვ რე ბის ამა ო ე ბის, უკ ვე მომ ხ და რი და მო-
სა ლოდ ნე ლი გან შო რე ბის ან სი ცოცხ ლე ში ვე მყარ ნი ა დაგს მოწყ ვე ტის, 
ყო ველ დღი უ რი მო საწყე ნი და გა მა ნად გუ რე ბე ლი ერ თ ფე როვ ნე ბის, ცხოვ-
რე ბის მდო რე (უსიცოცხლო) დი ნე ბის ასე თი მწვა ვე შეგ რ ძ ნე ბა? და ამ სიკ-
ვ დილ ზე სხვა დას ხ ვა ასაკ ში სხვა დას ხ ვაგ ვა რი რე ა გი რე ბა გარ შე მომ ყოფ თა 
მხრი დან, ოჯა ხის წევ რე ბის, უცხო ე ბის, ნაც ნო ბე ბის, უც ნო ბე ბი სა და სა სიკ-
ვ დი ლოდ გან წი რულ თა და მო კი დე ბუ ლე ბა სა კუ თა რი აღარ ყოფ ნი სა და მათ 
მი მართ, ვინც კვდე ბა ან უკ ვე გარ და იც ვა ლა?  
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ფილ მე ბი, ასე გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი და თა ვის თ ვა დი, ნათ ლად ასა ხა ვენ ახალ-
გაზ რ და თა ო ბის და მო კი დე ბუ ლე ბას სა კუ თა რი თა ვი სა და სა ზო გა დო ე ბი-
სად მი. ყო ველ მათ გან ს  სა ფუძ ვ ლად სო ცი ა ლუ რი პრობ ლე მე ბის და შე სა ბა-
მი სად, მო უწყო ბე ლი, მძი მე და გა მო უ ვა ლი ყო ფის აღ წე რა უდევს. უმე ტეს 
შემ თხ ვე ვა ში, მძი მე სო ცი ა ლუ რი ფო ნი გან საზღ ვ რავს ამ ადა მი ა ნე ბის 
ცხოვ რე ბის წესს, სუ ლი ერ და ფი ზი კურ მდგო მა რე ო ბა ზე აისა ხე ბა. სიკ ვ-
დილ ზეც. სიკ ვ დილ ზე, რო მელ საც სხვა და სახ ვა სა ხე აქვს.

რო გორ ხე და ვენ შვი ლე ბი მა მებს, რო გორ ჩუ მად გა ნიც დი ან მათ და ნაკ-
ლისს და რო გო რე ბი არი ან ისი ნი (მამები) სი ნამ დ ვი ლე სა თუ შვი ლე ბის წარ-
მო სა ხავ ში. რა გზებს ირ ჩე ვენ და გა და ირ ჩე ვენ უმა მოდ დარ ჩე ნი ლი ბი ჭე ბი, 
რას უფიქ რ დე ბი ან. მშობ ლებ თან გაწყ ვე ტი ლი კავ ში რე ბი და უგ ზო ხე ტი ა ლი 
ღა მის ქუ ჩებ ში, სა ბე დის წე რო შე ჯა ხე ბე ბი და ახ ლოს ჩავ ლი ლი სიკ ვ დი ლის 
ფი ზი კუ რი შეგ რ ძ ნე ბა, პი როვ ნე ბის ორად და მე ტა დაც გახ ლეჩ ვა. („მამა“).

რო გორ კარ გა ვენ ბავ შ ვე ბი მშობ ლებს და რო გორ იკარ გე ბა მათ თან ერ-
თად ად გი ლის, მი ჯაჭ ვუ ლო ბის შეგ რ ძ ნე ბა. რო გორ ქრე ბა მი სა მარ თე ბი. 
რო გორ შე მო დის ცხოვ რე ბა ში სიკ ვ დი ლი, რო მელ საც ამ ჯერ ზე ყვე ლა ზე 
სას ტი კი სა ხე აქვს. ყვე ლა ზე მტკივ ნე უ ლია და სი ცი ვის შეგ რ ძ ნე ბას  ბა დებს. 
რას გრძნო ბენ ბავ შ ვე ბი, დე დის გარ დაც ვა ლე ბის შემ დეგ, რომ ლე ბიც სა კუ-
თარ სამ ყა როს ქმნი ან და მას ში იკე ტე ბი ან. სიკ ვ დი ლის პირ ვე ლი ვე დღეს. 
(„პირველი დღე“).

ერ თი და იგი ვეს გა მე ო რე ბის და ჟი ნე ბუ ლი პრო ცე სი რო გორ აკარ გ ვი ნებს 
ქა ლებს ცხოვ რე ბის ცოცხალ შეგ რ ძ ნე ბას. რო გო რი ერ თ ფე რო ვა ნი ხდე ბა 
გარ შე მო ყვე ლა ფე რი, მო საწყე ნი, წვი მი ა ნი, ნის ლ ში გახ ვე უ ლი. გა ჩე რე ბუ-
ლი დრო და მი უ საფ რო ბის ტკი ვი ლის ფი ზი კუ რად შეგ რ ძ ნე ბა .ერ თი და იგი-
ვე. ერ თი და იგი ვე და არა ფე რი ნა თე ლი ამ ერ თ ფე როვ ნე ბა ში, ჩა კე ტილ 
სივ რ ცე სა და გა რე მო ში. სხვე ბიც რომ იშ ვი ა თად ხვდე ბი ან. ორის სი მარ ტო-
ვე თით ქოს გა უ კაც რი ე ლე ბულ სამ ყა რო ში („გამოსვლა“).

რო გორ ცვლის რე ა ლო ბა სა და დო კუ მენტს წარ მო სახ ვა და აღ ქ მა. რას გა-
ნიც დი ან შეყ ვა რე ბუ ლე ბი და რამ დე ნი რა მაა მათ ცხოვ რებ ში მო სახ დე ნი ‒ 
შეყ ვა რე ბი დან, გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბი დან და ქორ წი ნე ბამ დე. შე იძ ლე ბა 
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სიკ ვ დი ლამ დეც. შე იძ ლე ბა მის შემ დე გაც. სხვა სივ რ ცე ში, სხვა სიბ რ ტყე ზე, 
რომ ლის კონ ტუ რე ბიც სი ნამ დ ვი ლე ში არ არ სე ბობს. ან უჩარ ჩო ო, უწო ნა-
დო უსას რუ ლო სიყ ვა რუ ლამ დე.  სა ხეც ვ ლი ლი სამ ყა რო, რო მელ საც  სიკ ვ-
დი ლის სურ ნე ლი თა ვი დან ვე დაჰ კ რავ ს ( „ო გა სა ვა რა“).

რო გორ ცხოვ რო ბენ მარ ტო სუ ლი და მარ ტო დარ ჩე ნი ლი ადა მი ა ნე ბი. რო-
გორ და რა ში გა დის მა თი ცხოვ რე ბა ‒ ქე ლე ხი დან ქე ლე ხამ დე ‒ სიკ ვ დი ლი-
დან სიკ ვ დი ლამ დე. იმის გან ც და, რომ აღა რა ვის სჭირ დე ბი. ყვე ლამ მი გა-
ტო ვა. ყველ სადღაც წა ვი და. შენ კი მა ინც არ კარ გავ სი ცოცხ ლის უნარ სა 
და ღირ სე ბას, იქაც და მა ში ნაც კი, რო დე საც არა ვინ გყავს და ცხოვ რე ბა 
და სას რულს უახ ლოვ დე ბა. რო დე საც სხვებს ‒ მარ ტო სუ ლებს და მი ტო ვე-
ბუ ლებს, პატ რო ნად უდ გე ბი და არ სე ბო ბას უფე რა დებ. („მექელეხე“).

რო გორ კვდე ბი ან მო ხუ ცი ქა ლე ბი ან რო გორ ელო დე ბი ან მათ სიკ ვ დილს 
ჩუ მად, უხ მოდ, ში ში თა და გუ ლის ტ კი ვი ლით, ახ ლობ ლე ბი. რო გო რია ამ 
ადა მი ა ნე ბის ცხოვ რე ბის დე ტა ლე ბი და მდუ მა რე ბით მო სი ლი ფრაგ მენ ტე-
ბი. რო გო რია სულ სხვა რა კურ სი დან და ნა ხუ ლი ცხოვ რე ბა და გან შო რე ბა(-
„ მ ზა დე ბა“).

უფიქ რია ამა ზე სხვას ვინ მეს? ალ ბათ უფიქ რი ა. ალ ბათ ვი ღაც თა ვა დაც 
ასე თი ა. ავ ტო რიც. პერ სო ნა ჟიც. მა ყუ რე ბე ლიც. ასე თი სხვა დას ხ ვა ნა ი რი, 
რად გან სა ზო გა დო ე ბაა ასე თი, ასე თი ან ასე თი. ამა ზეა აწყო ბილ ის ტო რი ე-
ბი, მაგ რამ მთა ვა რი ა, თუ რა დევს და რი სი ამო კითხ ვაა სა ჭი რო იმის მიღ მა, 
რაც „ჩანს“ და ის, თუ რა სიტყ ვე ბი ა. რო გორ გა მო ი ხა ტე ბა ამ „სიტყვებითა 
თუ უსიტყ ვო ბით“ ადა მი ა ნი, მი სი ფიქ რე ბი, გან ც დე ბი. რო გორ გა მო ი ხა ტე ბა 
დრო. რო გორ ჩნდე ბა ავ ტო რი. რო გორ ჩნდე ბა თა ო ბა.

თი თო ე უ ლი ფილ მი არა მო მავ ლის კენ, არა მედ აწ მ ყოს ‒ სა ზო გა დო ე ბის-
თ ვის და არა, ვთქვათ, ახალ გაზ რ დე ბის უფ რო სე ბის კენ გაშ ვე ბუ ლი გზავ-
ნი ლე ბი ა. მათ შე სა ხებ, ვინც ახ ლა ჩვენს გვერ დი თა ა, ვი საც „შია, სცი ვა და 
სწყუ რი ა“, ვინც მარ ტოა და მარ ტო ო ბა ში ელო დე ბა სიკ ვ დილს. ვი საც თა-
ნად გო მა და ყუ რადღე ბა სჭირ დე ბა.

[ ლე ლა ოჩი ა უ რი ]
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სექ   ტემ   ბერ   ში, პა  რიზ   ში Cinema Etoile Lilas-ში გა  ი  მარ   თა კი  ნო  კომ   პა  ნია 
AMA Production-ის ბო  ლო წლის ნა  მუ  შევ   რე  ბის ჩვე  ნე  ბა. მათ შო  რის გან   სა -
კუთ   რე  ბით აღი  ნიშ   ნა და სა  უ  კე  თე  სოდ აღი  ა  რეს თორ   ნი  კე ბზი  ა  ვას ფილ   მი 
„მექელეხე“.

ახალ, მოკ   ლე  მეტ   რა  ჟი  ან ნა  მუ  შე  ვარ   ში რე  ჟი  სო  რი თა  ვი  სი წი  ნა  მორ   ბე  დი 
ფილ   მე  ბის ორ გმირს ახ   ვედ   რებს. ცეკ   ვის მას   წავ   ლე  ბელს (რეზოს) „აპრილის 
სუს   ხი  დან“ და თორ   ნი  კეს, ასე  ვე მოკ   ლე  მეტ   რა  ჟი  ა  ნი „ბუდედან“. თორ   ნი  კე, 
თა  ვის მხრივ, ის პა  ტა  რა ბი  ჭი  ა, რო  მელ   საც „აპრილის სუს   ხ   ში“ რე  ზო მას  -
წავ   ლე  ბე  ლი, „მექელეხეს“ მთა  ვა  რი გმი  რი, ცეკ   ვას ას   წავ   ლის. (ორივე ფილ  -
მი მრა  ვა  ლი სა  ერ   თა  შო  რი  სო ფეს   ტი  ვა  ლის ლა  უ  რე  ა  ტი  ა).

პირ   ვე  ლი  ვე წუ  თე  ბი  დან რე  ჟი  სო  რი ამ   ბის გად   მო  ცე  მის დახ   ვე  წილ და ამა  ვე 
დროს, ცნო  ბი  ერ და კონ   კ   რე  ტულ ხერხს იყე  ნებს. თხრო  ბის სიმ   სუ  ბუ  ქე  სა და 
გამ   ჭ   ვირ   ვა  ლო  ბას ყვე  ლა  ფე  რი იქამ   დე მიჰ   ყავს, რომ იქ   მ   ნე  ბა და  მა  ჯე  რე  ბე  ლი 
დო  კუ  მენ   ტუ  რი სა  ხე, რო  მე  ლიც მხატ   ვ   რულ სა  ხე  ებს ორ   გა  ნუ  ლად ერ   წყ   მის.

ფილ   მი იწყე  ბა სტა  ტი  კუ  რი და ამა  ვე დროს, სა  ოც   რად პლას   ტი  კუ  რი სცე -
ნით, რო  მელ   შიც ორ რი  გად მსხდო  მი ხან   ში  შე  სუ  ლი ადა  მი  ა  ნე  ბი ტე  ლე  ვი  ზო -
რის ეკ   რანს აკ   ვირ   დე  ბი  ან. თვი  თონ ტე  ლე  ვი  ზო  რი არ ჩანს. ის   მის მხო  ლოდ 
საბ   ჭო  თა კავ   ში  რის პე  რი  ო  დის რო  მე  ლი  ღაც ყო  ფი  ლი თა  ნამ   დე  ბო  ბის პი  რის 

ხი  ლუ  ლი და და  ფა  რუ  ლი
[ ემი  ლი სე  ლეს   ტე ნეჟ ]
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ინ   ტერ   ვი  უს ხმა, რო  მელ   საც ახ   ლაც მა  ღალ სა  ხელ   მ   წი  ფო პოს   ტი უკა  ვი  ა.
ძი  რი  თა  დი მოქ   მე  დე  ბის ასე  თი ვი  ზუ  ა  ლუ  რი და ხმო  ვა  ნი 5-წამიანი წყვე  ტა 

მთე  ლი ფილ   მის ტო  ნა  ლო  ბას გან   საზღ   ვ   რავს. ტე  ლე  ვი  ზო  რის წინ, ტყის პე -
ი  ზა  ჟის გა  მო  სა  ხუ  ლე  ბი  ა  ნი შპა  ლე  რის ფონ   ზე სხე  დან უბ   რა  ლო ტან   საც   მელ  -
ში გა  მოწყო  ბი  ლი, ხან   დაზ   მუ  ლი ადა  მი  ა  ნე  ბი. პარ   ტი  უ  ლი მუ  შა  კის ყალ   ბი და 
ამ   ბი  ცი  უ  რი, შაბ   ლო  ნუ  რი სა  ჯა  რო გა  მოს   ვ   ლის პი  რის   პირ, რო  მე  ლიც თა  ვის 
დაშ   ტამ   პულ, ტრა  ფა  რე  ტულ სიტყ   ვას შემ   დე  გი ფრა  ზით ამ   ყა  რებს: „ჩემთვის 
ძა  ლა  უფ   ლე  ბა მხო  ლოდ იარა  ღია კე  თი  ლი საქ   მე  ე  ბის   თ   ვის ადა  მი  ა  ნე  ბის კე -
თილ   დღე  ო  ბი  სა და სამ   შობ   ლოს სა  სარ   გებ   ლოდ“.

ერ   თი მხრივ, ეს სცე  ნა თა  ვის შე  სა  ვალ ფუნ   ქ   ცი  ას ასრუ  ლებს: წარ   მოგ  -
ვიდ   გენს მთა  ვარ გმირს და მის სამ   ყა  რო  ში შევ   ყა  ვართ. მე  ო  რე მხრივ, ეს 
ეკ   რა  ნუ  ლი არას   რუ  ლი წუ  თი წარ   მო  ად   გენს სა  ავ   ტო  რო კო  მენ   ტარს პოს   ტ  -
საბ   ჭო  თა, გარ   კ   ვე  უ  ლი სა  ზო  გა  დო  ებ   რი  ვი კლა  სის ამ   ჟა  მინ   დელ სი  ტუ  ა  ცი  ა  ზე. 
რო  გო  რი დახ   ვე  წი  ლი ხერ   ხია ფილ   მის დაწყე  ბი  სა და გმი  რის სამ   ყა  რო  ში მა -
ყუ  რებ   ლის შე  საყ   ვა  ნად!..

შემ   დეგ ჩვენ, რო  გორც მა  ყუ  რე  ბე  ლი, ბა  ტო  ნი რე  ზოს (რომლის პა  ტივ   სა  ცე -
მა  დაც ეწო  დე  ბა ფილმს „მექელეხე“) ცხოვ   რე  ბის ერ   თი დღის თა  ნა  მო  ნა  წი -
ლე  ე  ბად, უფ   რო ზუს   ტად, დამ   კ   ვირ   ვებ   ლე  ბად ვიქ   ცე  ვით.

რე  ზოს ჩვენ მი  უ  სა  ფარ   თა და უქო  ნელ   თა თავ   შე  სა  ფარ   სა და სა  სა  დი  ლო  ში 
ვეც   ნო  ბით. აქ, უმე  ტე  სად, ხან   ში  შე  სუ  ლე  ბი არი  ან. რე  ზო სა  დილს ელო  დე  ბა, 
რო  მე  ლიც არ მი  აქვთ. საკ   ვე  ბი, უც   ნო  ბი მი  ზე  ზე  ბით, იგ   ვი  ა  ნებს. ვხე  დავთ, რო -
გორ მო  ნი  შავს რა  ღა  ცას გა  ზეთ   ში. მოგ   ვი  ა  ნე  ბით ვი  გებთ, რომ ეს სამ   გ   ლო  ვი  ა -
რო გან   ცხა  დე  ბე  ბი  ა. ვხე  დავთ, რო  გორ ეხ   მა  რე  ბა უც   ნო  ბებს დაკ   რ   ძალ   ვი  სა და 
ქე  ლე  ხის ორ   გა  ნი  ზე  ბა  ში. ინ   კოგ   ნი  ტო. მარ   ტო. არა  ვის ელა  პა  რა  კე  ბა. დამ   ს   წ   რე 
და იქ არ   მ   ყო  ფი. ხი  ლუ  ლი და უხი  ლა  ვი. 

კა  მე  რა მოქ   მე  დე  ბას აკ   ვირ   დე  ბა. ჭარ   ბობს გრძე  ლი კად   რე  ბი, ხში  რად ‒ გა -
ფარ   თო  ე  ბუ  ლი, ბევ   რი სტა  ტის   ტის მო  ნა  წი  ლე  ო  ბით. ვაკ   ვირ   დე  ბით რე  ზოს, 
დაკ   რ   ძალ   ვი  სა და ხან   გ   რ   ძ   ლივ, არა  ნაკ   ლებ არ   ტის   ტუ  ლად დად   გ   მუ  ლი ქე  ლე -
ხის დროს. აქ ბევ   რია სადღეგ   რ   ძე  ლო მიც   ვა  ლე  ბუ  ლის პა  ტივ   სა  ცე  მად და სა -
უბ   რე  ბი მა  გი  დას   თან, რომ   ლებ   საც ავ   ტო  რი იუმო  რის ძა  ლი  ან ფა  ქი  ზი გრძნო -
ბით გად   მოს   ცემს.

ყო  ვე  ლი წარ   მოთ   ქ   მუ  ლი სადღეგ   რ   ძე  ლო წარ   მო  ად   გენს გარ   დაც   ვ   ლილს, 
რო  გორც ძა  ლი  ან დიდ, შე  სა  ნიშ   ნავ, ფან   ტას   ტი  კურ ადა  მი  ანს, მაგ   რამ არა -
ვინ აცხა  დებს, რა  ში გა  მო  ი  ხა  ტე  ბო  და მი  სი არაჩ   ვე  უ  ლებ   რი  ვო  ბა... თვით 
მღვდლის სადღეგ   რ   ძე  ლოც კი შორ   საა სა  სუ  ლი  ე  რო პი  რის სიტყ   ვე  ბის   გან, 
რაც მე  ტად ირო  ნი  უ  ლია სა  ზო  გა  დო  ე  ბის ასე  თი სუ  რა  თის ჩვე  ნე  ბი  სას. ხო  ლო 
რე  ზოს ირ   გ   ვ   ლივ მა  გი  დას   თან ის   მის სა  უ  ბა  რი კერ   ძებ   ზე, რომ   ლე  ბიც სა  ქე -
ლე  ხე სუფ   რას ამ   შ   ვე  ნე  ბენ, მათ შო  რის, შე  უ  და  რებ   ლად სა  სა  ცი  ლო ლა  პა  რა -
კი ... თევ   ზე  უ  ლო  ბა  ზე. არა  ფე  რია ინ   დი  ვი  დუ  ა  ლუ  რი არც ქე  ლე  ხის მო  ნა  წი -
ლე  ებ   ში, არც გარ   დაც   ვ   ლილ   ში, მუდ   მი  ვად გან   მე  ო  რე  ბუ  ლი ფრა  ზე  ბის ‒ „ის 
იყო არაჩ   ვე  უ  ლებ   რი  ვი ადა  მი  ა  ნი“ და ა.შ. ‒ გარ   და.

ქე  ლე  ხის დროს ყუ  რადღე  ბას ვაქ   ცევთ გო  გო  ნას, რო  მე  ლიც რე  ზოს პი -
როვ   ნე  ბით ინ   ტე  რეს   დე  ბა. ამის წყა  ლო  ბით, ვი  ღებთ ჩვე  ნი ეჭ   ვე  ბის და -
დას   ტუ  რე  ბას. რე  ზო ადა  მი  ა  ნი  ა, რო  მე  ლიც ქე  ლე  ხის სუფ   რა  ზე ჭა  მის 
უფ   ლე  ბის მო  სა  პო  ვებ   ლად, დაკ   რ   ძალ   ვის ცე  რე  მო  ნი  ის პრო  ცეს   ში მო  ნა  წი -
ლე  ობს. მოგ   ვი  ა  ნე  ბით ვხე  დავთ, რო  გორ იმ   ზა  დებს ბუ  ტერ   ბ   როდს და ჯი -
ბე  ში „შემდეგისთვის“ ინა  ხავს. გო  გო  ნა, რო  მე  ლიც ხვდე  ბა, რომ რე  ზო 
და  უ  პა  ტი  ჟე  ბე  ლი „მექელეხეა“, წა  სა  ღე  ბად პარ   კ   ში საჭ   მელს უწყობს. შერ  -
ცხ   ვე  ნი  ლი რე  ზო უარობს და გარ   ბის.

აქ მას ყო  ფი  ლი მო  წა  ფე, თორ   ნი  კე ხვდე  ბა. ვი  გებთ, რომ რე  ზო ომის დროს 
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ბავ   შ   ვებს ხალ   ხურ ცეკ   ვებს ას   წავ   ლი  და და იმა  საც, რომ თორ   ნი  კე მას დი  დ -
ხანს ეძებ   და და ვერ პო  უ  ლობ   და. ყო  ფი  ლი მოს   წავ   ლე სთა  ვა  ზობს, ცეკ   ვა მის 
ვაჟ   საც ას   წავ   ლოს. ტე  ლე  ფო  ნის ნო  მერს ხელ   საწ   მენდ ქა  ღალ   დ   ზე უწერს და 
და  რეკ   ვას სთხოვს. რე  ზო გულ   მოდ   გი  ნედ ინა  ხავს ჩა  ნა  წერს და ცდი  ლობს, 
იქა  უ  რო  ბას სწრა  ფად გა  ე  ცა  ლოს.

შემ   დეგ თა  ვის „თავშესაფარში„ ბრუნ   დე  ბა და გა  და  ნა  ხულ ბუ  ტერ   ბ   როდს 
სა  ვარ   ძელ   ში, „ტყის„ შპა  ლი  ე  რის წინ, დი  ლი  დან ად   გი  ლის შე  უც   ვ   ლე  ლად 
მჯდომ მო  ხუცს უწ   ვ   დის, რო  მე  ლიც ისევ ტე  ლე  ეკ   რანს მის   ჩე  რე  ბი  ა.

მოქ   მე  დე  ბა თავ   შე  საფ   რის პა  ტა  რა სა  კონ   ცერ   ტო დარ   ბაზ   ში სრულ   დე  ბა. 
სცე  ნა  ზე ორი მო  ხუ  ცი ქალ   ბა  ტო  ნი გა  ტა  ცე  ბით მღე  რის. (იქნებ ეს მო  ხუ  ცე -
ბულ   თა თავ   შე  სა  ფა  რია მსა  ხი  ო  ბე  ბის   თ   ვის?) რე  ზო ჯდე  ბა, თორ   ნი  კეს ტე  ლე -
ფონს ხელ   საწ   მენ   დი  დან უბის წიგ   ნაკ   ში გა  და  წერს (თუმცა, ალ   ბათ არას  -
დ   როს და  უ  რე  კავს...) ხელ   საწ   მენდს კი ისევ ჯი  ბე  ში ინა  ხავს... უს   მენს და 
ჩვენც მას   თან ერ   თად, მო  ხუ  ცე  ბის სიმ   ღე  რას. შე  უძ   ლე  ბე  ლი  ა, არ და  ე  მორ   ჩი -
ლო ფი  ნა  ლუ  რი ეპი  ზო  დის სი  ლა  მა  ზეს.

ფილ   მ   ში ისე  თი არა  ფე  რი ხდე  ბა, რაც შე  იძ   ლე  ბა გმი  რი  სა და მა  ყუ  რებ   ლის  -
თ   ვის გარ   დამ   ტე  ხად იქ   ცეს. ასე  ვე, ძნე  ლია მკვეთ   რი კონ   ფ   ლიქ   ტის გა  მოკ  -
ვე  თა: გმი  რის კონ   ფ   ლიქ   ტი გა  რე  მომ   ც   ველ სამ   ყა  როს   თან, სხვა პი  როვ   ნე  ბას  -
თან, კონ   კ   რე  ტულ სი  ტუ  ა  ცი  ა  ში და ბო  ლოს, გმი  რის ში  ნა  გა  ნი კონ   ფ   ლიქ   ტი 
სა  კუ  თარ თავ   თან. მსგავ   სი არა  ფე  რი  ა. ფილ   მის ავ   ტო  რი კონ   ცენ   ტ   რირ   დე  ბა 
იმ მდგო  მა  რე  ო  ბა  ზე, იმ ყო  ფა  ზე, იმ ვი  თა  რე  ბა  ზე, რო  მელ   შიც რე  ზო იმ   ყო  ფე -
ბა. რა  ღაც თვალ   საზ   რი  სით, ფილ   მი წარ   მო  ად   გენს გარ   კ   ვე  უ  ლი სა  ზო  გა  დო  ე -
ბი  სა და, ამა  ვე დროს, ცხოვ   რე  ბი  სე  უ  ლი სი  ტუ  ა  ცი  ის პორ   ტ   რეტს.

შე  იძ   ლე  ბა შე  იქ   მ   ნას კი  დეც შთა  ბეჭ   დი  ლე  ბა, რომ რე  ჟი  სო  რი პა  ტივს მი  ა -
გებს ადა  მი  ა  ნებ   სა და საქ   მეს, რის შე  სა  ხე  ბაც გვი  ამ   ბობს. ფილ   მის პერ   სო -
ნა  ჟებს იგი გუ  ლით, რომ არ ვთქვათ, სენ   ტი  მენ   ტა  ლუ  რად აღიქ   ვამს. იმის 
გა  მოთ   ქ   მაც შე  იძ   ლე  ბა ვცა  დოთ, რომ ეს ფილ   მი „წარმოადგენს იარაღს ადა -
მი  ა  ნე  ბის კე  თილ   დღე  ო  ბი  სა და სამ   შობ   ლოს სა  სარ   გებ   ლოდ„.

თორ   ნი  კე ბზი  ა  ვა არ მა  ნი  პუ  ლი  რებს ჩვე  ნი ემო  ცი  ე  ბით ნაჩ   ვე  ნე  ბი ის   ტო  რი -
ის მი  მართ. მთა  ვა  რი გმი  რის მსგავ   სად, რო  მე  ლიც მოწყა  ლე  ბა  სა და დახ   მა -
რე  ბას არ ეძებს, ფილ   მის რე  ჟი  სო  რი მა  ყუ  რებ   ლის   გან აპ   ლო  დის   მენ   ტებს არ 
ელო  დე  ბა.

იგი გვიხ   ს   ნის კარს სამ   ყა  რო  ში, რომ   ლის შე  სა  ხე  ბაც გვი  ამ   ბობს და თით   ქ  -
მის უხი  ლა  ვად დაგ   ვ   ყ   ვე  ბა მას   ში. რა  საც და  ვი  ნა  ხავთ და რამ   დე  ნად ღრმად 
გა  ვიც   ნობთ, ჩვე  ნი სე  რი  ო  ზუ  ლო  ბი  სა და ემო  ცი  უ  რო  ბის ამა  რად ტო  ვებს. 
არა  ვი  თა  რი ძა  ლა  დო  ბა. და ის, რაც ერ   თი მა  ყუ  რებ   ლის   თ   ვის ცხა  დი და გა  სა -
გე  ბი იქ   ნე  ბა, სხვის   თ   ვის შე  იძ   ლე  ბა შე  უმ   ჩ   ნე  ვე  ლიც კი დარ   ჩეს. 

მოკ   ლედ, მთელ ამ პა  ტა  რა ამ   ბავ   ში ხი  ლუ  ლი უხი  ლავს ერ   წყ   მის და ამა  ვე 
დროს ძა  ლი  ან სრულ და მკა  ფიო სა  ხეს ქმნის. ფილ   მის ავ   ტო  რი არ გვაჩ   ქა -
რებს. უფ   ლე  ბას გვაძ   ლევს, პერ   სო  ნა  ჟებ   სა და მოქ   მე  დე  ბის ად   გი  ლებს და -
ვაკ   ვირ   დეთ. შე  საძ   ლებ   ლო  ბას გვიქ   მ   ნის, დას   კ   ვ   ნე  ბი თვი  თონ გა  ვა  კე  თოთ. 
თავ   ხე  დუ  რი აქ არა  ფე  რი  ა. თორ   ნი  კე ბზი  ა  ვა თხრო  ბას ძა  ლი  ან დახ   ვე  წი  ლად, 
ფა  ქი  ზი და ზუს   ტი ნი  უ  ან   სე  ბით აგებს. 

ასე  თი აზ   როვ   ნე  ბა და თხრო  ბის ასე  თი მა  ნე  რა ახალ   გაზ   რ   და შე  მოქ   მე  დის 
მხრი  დან, ღრმა ცნო  ბი  ე  რე  ბას და ამა  ვე დროს დახ   ვე  წილ გე  მოვ   ნე  ბა  სა და 
ძლი  ე  რად გან   ვი  თა  რე  ბულ კი  ნე  მა  ტოგ   რა  ფი  ულ ინ   ტუ  ი  ცი  ას მო  ითხოვს. 

Court Metrage    
პა  რი  ზი. სექ   ტემ   ბე  რი. 2015  





4
8

f i l m  p r i n t

თბი ლი სის სა ერ თა შო რი სო კი ნო ფეს ტი ვალ ზე რე-
ჟი სორ ლა ნა ღო ღო ბე რი ძეს კი ნო ში გა წე უ ლი ღვაწ-
ლის თ ვის სა პა ტიო ჯილ დო გა დას ცეს. მა ნამ დე იგი ვე 
პრი ზით ბა თუ მის სა ავ ტო რო ფილ მე ბის ფეს ტი ვალ ზე 
და ა ჯილ დო ვეს. მას ცხრა მხატ ვ რუ ლი ფილ მი აქვს გა-
და ღე ბუ ლი .ერ თ -ერ თი, „რამდენიმე ინ ტერ ვიუ პი რად 
სა კითხებ ზე“, ფეს ტი ვა ლის ფარ გ ლებ შიც უჩ ვე ნეს. ლა-
ნა ღო ღო ბე რი ძის კი ნო ახა ლი რა კურ სით  წარ დ გა მა-
ყუ რებ ლის წი ნა შე ‒ ქა ლი და მი სი გა რე მო რი გით მე-16 
„პრომეთეს“ მთა ვა რი თე მა იყო.

როგორ და იწყეთ?

კი ნოს ძა ლი ან შო რი გზი დან მო ვუ ა რე. სკო ლა ში სწავ-
ლის პე რი ოდ ში ვნა ხე ე.წ. ნა დავ ლი ფილ მი, ჟი უ ლენ 
დი უ ვი ვეს „დიდი ვალ სი“, რო მე ლიც ჩვენ უფე რულ, სა-
ცო დავ და მძი მე ბავ შ ვო ბა ში  ნა თელ  წერ ტი ლად იქ ცა. 
იმ სი ლა მა ზემ, მშვე ნი ე რე ბამ, ვე ნის ტყემ, მონ ტაჟ მა 
და მუ სი კამ წა რუშ ლე ლი შთა ბეჭ დი ლე ბა და ტო ვა ჩემ-
ზე და, ზო გა დად, ჩემ თა ო ბა ზეც. შემ დეგ იყო თა მა შე ბი. 
ვწერ დი პი ე სებს და ამ წარ მოდ გე ნებ ში სულ ხან - სა ბას 
ქუ ჩა ზე მცხოვ რებ ყვე ლა ბავშვს ვა კა ვებ დი. 

რო დე საც ჯე რი უნი ვერ სი ტეტ ში ჩა ბა რე ბა ზე მიდ გა, 

ლა ნა ღო ღო ბე რი ძე 
მთე ლი ცხოვ რე ბა კი ნოს თან ერ თად

~ ი ნ ე რ ი ~
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ჩვენ თან გი ორ გი ტოვ ს ტო ნო გო ვი მო ვი და. ის ოჯა ხის 
მე გო ბა რი იყო. მახ სოვს, ეზო ში ვის ხე დით და ლი ტე-
რა ტუ რა ზე ვსა უბ რობ დით. ექ ს პ ლი კა ცი ის გა კე თე ბა შე-
მომ თა ვა ზა. ლერ მონ ტო ვის „მასკარადი“ ავირ ჩი ე. რო-
გორც იქ ნა, ჩა ვა ბა რე მი სა ღე ბი გა მოც დე ბი და თა ვის 
ჯგუფ ში ამიყ ვა ნა. ნა ხე ვა რი წე ლი ვის წავ ლე თე ატ რა-
ლურ ინ ს ტი ტუტ ში. ტოვ ს ტო ნო გო ვის წას ვ ლის შემ დეგ 
მივ ხ ვ დი, რომ იქ დარ ჩე ნა აბ სურ დი იქ ნე ბო და, რის 
გა მოც, ჯა ვა ხიშ ვი ლის უნი ვერ სი ტეტ ში ფი ლო ლო გი ურ 
ფა კულ ტეტ ზე გა და ვე დი. ვსწავ ლობ დი ჯერ და სავ ლეთ 
ევ რო პის ლი ტე რა ტუ რას, ინ გ ლი სუ რის გან ხ რით, შემ-
დეგ ას პი რან ტუ რა და ვამ თავ რე. დი სერ ტა ცი აც და ვი-
ცა ვი და მხო ლოდ ამის შემ დეგ გახ და შე საძ ლე ბე ლი 
მოს კოვ ში სა კავ ში რო კი ნე მა ტოგ რა ფი ის სა ხელ მ წი ფო 
ინ ს ტი ტუტ ში ჩა ბა რე ბა. იმი ტომ, რომ გარ და იც ვა ლა 
„ჩვენი დი დი თა ნა მე მა მუ ლე“ სტა ლი ნი. 

როგორი მდგო მა რე ო ბა იყო მოს კოვ ში, ხომ არ 
გრძნობ დით რა ი მე სა ხის დის კ რი მი ნა ცი ას რო გორც 
„მტრის შვი ლი“ ან რო გორც ქა ლი?

საბ ჭო თა სი ნამ დ ვი ლე პა რა დოქ სე ბით იყო სავ სე. 
პრო ფე სი ა ში არას დ როს მიგ ვ რ ძ ვ ნია ეს, თუმ ცა სა ქარ-
თ ვე ლო ში სა ერ თო და მო კი დე ბუ ლე ბაა ‒ ერ თ ნა ი რი შე-
საძ ლებ ლო ბე ბის ქალ სა და კაცს შო რის უპი რა ტე სო ბა 
ყო ველ თ ვის კაცს ენი ჭე ბო და. სა ნამ მოს კოვ ში წა ვი დო-
დი, დე და ჩემ მა მი ხე ილ კა ლა ტო ზიშ ვილს მის წე რა წე-
რი ლი. ისი ნი მე გობ რე ბი იყ ვ ნენ „წინა ცხოვ რე ბა ში“, 
რო გორც დე და ჩე მი ამ ბობ და. სა უბ რის დროს მითხ რა, 
რომ ძა ლი ან წუხ და ჩე მი არ ჩე ვა ნის გა მო, რად გან მე-
ში ნი ა, ვინ მე მე სა მე ხა რის ხო ვან რე ჟი სორ თან ასის-
ტენ ტად იმუ შა ვებ თო, ‒ „ქალი რე ჟი სუ რა ში სრუ ლი ად 
წარ მო უდ გე ნე ლია ჩვენს სი ნამ დ ვი ლე ში“, ‒ ზუს ტად ეს 
სიტყ ვე ბი მითხ რა. მა შინ ჩე მი ახალ გაზ რ დუ ლი თავ ხე-
დო ბით ვუ პა სუ ხე, რომ მე ვიქ ნე ბო დი პირ ვე ლი, ვინც 
ამას შეც ვ ლი და.

სწავლის დას რუ ლე ბის შემ დეგ მოს კო ვი დან სა ქარ-
თ ვე ლო ში ჩა მოხ ვე დით. თქვენ სა ვით ახალ გაზ რ და 
სხვა რე ჟი სო რე ბიც დაბ რუნ დ ნენ და სა ბო ლო ოდ 
ერ თად შექ მე ნით „სამოციანელთა თა ო ბა“. სა ინ ტე-
რე სო ა, რო გორ გა ერ თი ან დით და ზო გა დად, რო გორ 
იქ მ ნე ბა „ახალი ტალ ღე ბი“?

ეს სა კითხი კვლე ვის სა გა ნია და სა ინ ტე რე სოა ამ 
გზის, დი ნა მი კის კი ნოს გან ვი თა რე ბის ჭრილ ში და ნახ-
ვა. ვერ გეტყ ვით, კა ნონ ზო მი ე რე ბაა თუ შემ თხ ვე ვი თო-
ბა, რომ თით ქ მის ერ თ დ რო უ ლად მოს კო ვის სა კავ ში რო 
ინ ს ტი ტუტ ში ვსწავ ლობ დით: ოთარ იოსე ლი ა ნი, მი ხე-
ილ კო ბა ხი ძე, ელ დარ და გი ორ გი შენ დე ლა ი ე ბი, მე რაბ ფ
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კო კო ჩაშ ვი ლი, ოთარ აბე სა ძე, თა მაზ მე ლი ა ვა. შემ დეგ 
ამ ნი ჭი ე რი ადა მი ა ნე ბის კო ჰორ ტა სამ შობ ლო ში დაბ-
რუნ და და თან და თან გა მოჩ ნ და ლი დე რი მი შა კვე სე-
ლა ვას სა ხით .  ს წო რედ  მა შინ და ი ნიშ ნა ის „ქართული 
ფილ მის“ დი რექ ტო რად. მახ სოვ ს ,  რო გორ ვიკ რი ბე ბო-
დით ძველ კი ნოს ტუ დი ა ში მი შა კვე სე ლა ვას გარ შე მო 
და პირ და პირ მა ნი ფეს ტებს ვწერ დით, თუ რო გორ უნ და 
შეგ ვექ მ ნა ახა ლი ქარ თუ ლი კი ნო.

რკინის ფარ დის გა მო, თქვენ მსოფ ლიო კი ნე მა ტოგ-
რაფ ში მიმ დი ნა რე მოვ ლე ნებ თან ნაკ ლე ბად  მი გიწ ვ-
დე ბო დათ ხე ლი. თუმ ცა, მა ინ ც , და სავ ლეთ ში დაწყე-
ბუ ლი პრო ცე სე ბის პა რა ლე ლუ რად, და იწყეთ ახა ლი 
მოძ რა ო ბა. გაჩ ნ და ახა ლი სტი ლი, გმი რე ბი...

რა საც ვა კე თებ დით, არ იყო გა აზ რე ბუ ლი ისე, რომ 
რა ღა ცას თან გა და ძა ხი ლი, კავ ში რი გვქონ და. მაგ რამ 
ახა ლი ფორ მე ბის ძი ე ბა შეგ ნე ბუ ლად მიმ დი ნა რე ობ და. 
პირ ვე ლი გან ც და, რომ კი ნო ში რა ღაც ხდე ბა და ჩვენ 
ამის მო ნა წი ლე ნი ვართ, ჯერ კი დევ მოს კოვ ში სწავ ლის 
დროს გა მიჩ ნ და, რო დე საც „მაგდანას ლურ ჯა“ ვნა ხეთ. 
ეს იყო გარ ღ ვე ვა. ეკ რან ზე ვუ ყუ რებ დით ჩვე უ ლებ რივ 
ადა მი ა ნებს, რო მელ თა ყო ფაც გახ და სა ინ ტე რე სო.

~ ი ნ ე რ ი ~

სა ქარ თ ვე ლო ში სა ერ თო 

და მო კი დე ბუ ლე ბაა – ერ თ ნა ი რი 

შე საძ ლებ ლო ბე ბის ქალ სა და კაცს 

შო რის უპი რა ტე სო ბა ყო ველ თ ვის 

კაცს ენი ჭე ბო და
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როგორ ურ თი ერ თობ დით ცენ ზუ რას თან?

პირ ვე ლი ფილ მი, რო მე ლიც ცენ ზუ რის გა რე შე გა-
და ვი ღე, იყო „ორომტრიალი“, 1986 წელს. ზო გა დად 
სა ქარ თ ვე ლო ში, სხვა რეს პუბ ლი კებ თან შე და რე ბით, 
უფ რო მე ტად იგ რ ძ ნო ბო და თა ვი სუფ ლე ბა, რაც შე ვარ-
დ ნა ძის დამ სა ხუ რე ბი თაც იყო გა მოწ ვე უ ლი. ცენ ზუ რის 
ცენ ტ რი მოს კო ვი იყო. მა გა ლი თად, რო დე საც ფილ მი 
„რამდენიმე ინ ტერ ვიუ პი რად სა კითხებ ზე“ „გოსკინოს“ 
უნ და ჩა ე ბა რე ბი ნა, პრო ცე სი გა ჭი ა ნურ და. ჯერ ერ თი 
კო მი სი ა, შემ დეგ მე ო რე... ამ ფილ მის ჩა ბა რე ბა მთელ 
თვეს  გ რ ძელ დე ბო და. ბო ლოს შე იკ რი ბა კო ლე გია და 
გან მიცხა დეს, რომ უნ და ამო მეჭ რა ყვე ლა ინ ტერ-
ვიუ და მთე ლი წარ სუ ლი, რის შემ დე გაც დარ ჩე ბო და 
„მშვენიერი ფილ მი მე უღ ლე ე ბის გაყ რის შე სა ხებ“.

თქვენი ოჯა ხი სხვა კი ნო ო ჯა ხე ბის გან იმით  გა მო ირ-
ჩე ვა, რომ სა მი თა ო ბის წარ მო მად გე ნე ლი რე ჟი სო რია 
და სა მი ვე ‒ ქა ლი. რო დე საც პრო ფე სი ას ირ ჩევ დით, 
გა ით ვალ სი წი ენთ თუ არა დე დათ ქ ვე ნის ფაქ ტო რი, 
რო მე ლიც საბ ჭო თა კავ შირ ში პირ ვე ლი ქა ლი რე ჟი სო-
რი იყო?

დე და ჩე მის ფილ მე ბი დან არა ფე რი მქონ და ნა ნა ხი. 
დე დაც არას დ როს სა უბ რობ და მათ ზე. პირ ვე ლად მი ხე-
ილ კა ლა ტო ზიშ ვილ მა მითხ რა, რომ მას ზე დე და ჩემ მა 
იქო ნია ძა ლი ან დი დი გავ ლე ნა. ნუ ცა ზე მე სა უბ რე ბო-
და სი კო დო ლი ძეც. თო რემ , ა სე პირ და პირ რომ გა მე-
გო ‒ დედაჩემი რე ჟი სო რი იყო და რო გორც რე ჟი სო რი, 
 რა ი მეს წარ მო ად გენ და ‒ სა ერ თოდ არ ვი ცო დი. 

მე მგო ნი, იმ დე ნად მძი მე იყო წარ სუ ლი, რომ მო იკ ვე-
თა და აღარ სურ და მას ზე სა უ ბა რი. ერ თ გ ვა რად, მის-
გან გვი ცავ და. დე და ჩე მის  ბედ ში კონ ცენ ტ რი რე ბუ ლია 
ეპო ქის მთე ლი ტრა გიზ მი. რო გორც ოკე ა ნის მთე ლი 
თვი სე ბე ბი აისა ხე ბა ერთ წვეთ ში, ასეა დე და ჩე მის შემ-
თხ ვე ვა შიც, რად გან ის მი ლი ო ნო ბით რეპ რე სი რე ბულ-
თა გან ერ თ -ერ თი იყო. გა და სახ ლე ბი დან დაბ რუ ნე ბულ-
მა  კა ტე გო რი უ ლად უარი თქვა კომ პენ სა ცი ის მი ღე ბა ზე, 
იმ დე ნად სურ და წარ სულ თან კავ ში რის გაწყ ვე ტა. 

ჩე მი პირ ვე ლი ფილ მი, რო მე ლიც სა ქარ თ ვე ლო ში გა-
და ვი ღე, იყო დო კუ მენ ტუ რი ‒ „გელათი“. დე და ჩე მი 
მუ შა ო ბის პრო ცეს ში აქ ტი უ რად იყო ჩარ თუ ლი. თუმ ცა 
ერ თხე ლაც არ უხ სე ნე ბი ა, რომ მი სი პირ ვე ლი ფილ-
მი „ბუბა“, რო მე ლიც სულ ახ ლა ხან აღ მო ა ჩი ნეს, ასე-
ვე გე ლა თის პა სა ჟით იწყე ბო და. გა მო ვი და, რომ მი სი 
გზა გა ვი მე ო რე, ოღონდ ისე, რომ ამის შე სა ხებ დე დას 
 ჩემ თ ვის არას დ როს არა ფე რი უთ ქ ვამს.

[ გი ორ გი რაზ მა ძე ]



~ ე ი ა ი ~

f i l m  p r i n t

იმის მი უ ხე და ვად, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში, ფაქ ტობ რი ვად, ყო ველ თ ვის იყ ვ-
ნენ ქა ლი რე ჟი სო რე ბი, რაც დღეს ხდე ბა, არა სო დეს მომ ხ და რა. დღეს ერთ 
და ალ ბათ, ყვე ლა ზე გა მორ ჩე ულ „სეგმენტს“ სწო რედ „ქალების კი ნო“ შე იძ-
ლე ბა ვუ წო დოთ. და არა მხო ლოდ იმი ტომ, რომ ფილ მე ბის ავ ტო რე ბი ქა ლე-
ბი არი ან, არა მხო ლოდ იმი ტომ, რომ ამ ფილ მე ბის უმე ტე სო ბა წარ მა ტე ბუ-
ლი ა, არა მედ იმი ტო მაც, რომ ავ ტო რე ბის ინ ტე რე სის ობი ექ ტივ ში ქა ლე ბი და 
მა თი ცხოვ რე ბა მო ექ ცა ‒ თა ნა მედ რო ვე რე ა ლი ე ბი სა და ყო ფის პი რო ბებ ში. 

არც იმის თქმა შე იძ ლე ბა, რომ „ქალების კი ნო“ სა ერ თო კონ ტექ ს ტი და-
ნაა ამო ვარ დ ნი ლი და იზო ლი რე ბუ ლად არ სე ბობს. ორი ვე სქე სის რე ჟი-
სო რე ბის შე მოქ მე დე ბა ბევრ სა ერ თო ნი შან - თ ვი სე ბას ატა რებს და ერ თი 
მთლი ა ნო ბის, თა ნა მედ რო ვე ქარ თუ ლი კი ნე მა ტოგ რა ფის სა ერ თო პა-
ნო რა მის ორ გა ნუ ლი ნა წი ლი ა. თა ნა მედ რო ვე სა ზო გა დო ე ბის სუ ლი ე რი 
მდგო მა რე ო ბის ასახ ვა, ცხოვ რე ბი სე უ ლი წი ნა აღ მ დე გო ბე ბის ფონ ზე, რე ა-
ლო ბას თან კავ ში რი და შე ჯა ხე ბა, ახალ გაზ რ და ადა მი ა ნის არ ჩე ვა ნის გა კე-
თე ბი სა და სუ ლი ე რი კრი ზი სე ბის პრომ ლე მე ბი „თა ნა მედ რო ვე ქარ თ ვე ლი 
კი ნე მა ტოგ რა ფის ტე ბის სა ერ თო სა ფიქ რა ლი და შე მოქ მე დე ბის თე მე ბის 

ძლი ე რი 
კი ნო
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გან მ საზღ ვ რე ლი, არ სე ბუ ლი ტენ დენ ცი ე ბის გა მომ ხატ ვე ლი ა. 
პირ ვე ლი ქარ თ ვე ლი ქა ლი რე ჟი სო რის (მასვე ეკუთ ვ ნის სსრკ-ში ქა ლი 

რე ჟი სო რის მი ერ გა და ღე ბუ ლი პირ ვე ლი მხატ ვ რუ ლი ფილ მი „უჟმური“ 
(1934წ.) ნუ ცა ღო ღო ბე რი ძის (1902-1966 წწ.) ცხოვ რე ბა (ისევე, რო გორც 
საბ ჭო თა კავ ში რის ბევ რი ხე ლო ვა ნის) და ფილ მის შემ დ გო მი ბე დიც მე-
ტად დრა მა ტუ ლი ა. მი სი დო კუ მენ ტურ - სა დად გ მო ფილ მი „ბუბა“, რო მე-
ლიც 1930 წელ საა გა და ღე ბუ ლი, 2012 წლამ დე „ელოდა“ ცხოვ რე ბა ში 
„შინ დაბ რუ ნე ბას„ 82 წე ლი, სა ნამ ერ თ -ერთ არ ქივ ში შემ თხ ვე ვით არ 
აღ მო ა ჩი ნეს. მი ზე ზი კი ისა ა, რომ ნუ ცა ღო ღო ბე რი ძე რეპ რე სი რე ბუ ლი 
იყო. 1937 წელს გა და ა სახ ლეს და 10 წე ლი „გულაგის“ ბა ნა კებ ში გა ა ტა რა. 
შე დე გად, ბუ ნებ რი ვი ა, „ხალხისა და სამ შობ ლოს მტრის“ შე მოქ მე დე ბას, 
ინ ფორ მა ცი ა საც მის შე სა ხებ და სა ხელ საც ტა ბუ გან სა კუთ რე ბუ ლი სი სას-
ტი კით და ა დეს. შემ დეგ მრა ვალ წ ლი ა ნი პა უ ზის დრო დად გა. კი ნო ში მოღ-
ვა წე ო ბა არა თუ ქალ, კაც რე ჟი სო რებ საც კი უჭირ დათ.  

გა ვი და რამ დე ნი მე ათე უ ლი წე ლი და უკ ვე 60-იან წლებ ში, ახა ლი თა-
ო ბის „ახა ლი ქარ თუ ლი კი ნოს ერ თ -ერთ პირ ველ წარ მო მად გე ნელ თა 
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შო რის გა მოჩ ნ დ ნენ ‒ არც მე ტი არც ნაკ ლე ბი, ნუ ცა ღო ღო ბე რი ძის ქა-
ლიშ ვი ლი ‒ ლა ნა ღო ღო ბე რი ძე, რომ ლის შე მოქ მე დე ბის მთა ვარ ხა ზად 
‒ ქა ლის ბე დი და რო ლი სა ზო გა დო ე ბა ში, მი სი პი რა დი თუ სა ზო გა დო ებ-
რი ვი ცხოვ რე ბა იქ ცა – ექ ს ტ რე მა ლურ სი ტუ ა ცი ებ ში. სხვა დას ხ ვა წლებ ში 
გა და ღე ბულ ფილ მებ ში ‒ „ერთი ცის ქვეშ“, „ფერსიცვალება“, „მე ვხე დავ 
მზეს“, „რამდენიმე ინ ტერ ვიუ პი რად სა კითხებ ზე“, „დღეს ღა მე უთე ნე-
ბი ა“, „ვალსი პე ჩო რა ზე“ და ა.შ. ‒ აშ კა რად და ხაზ გას მით იკითხე ბა თა ნა-
მედ რო ვე ადა მი ა ნის ში ნა გან სამ ყა რო ში შეღ წე ვი სა და იქ არ სე ბუ ლი ვნე-
ბე ბის, ინ ტე რე სე ბის, ემო ცი ე ბის, სუ ლი ე რი მდგო მა რე ო ბის გა მოკ ვ ლე ვა. 

მი სი თა ო ბის წარ მო მად გე ნე ლია ლე ი ლა გორ დე ლა ძე (1927-2002), რომ-
ლის შე მოქ მე დე ბის სა ფუძ ვე ლი ჟან რუ ლი მრა ვალ ფე როვ ნე ბა – გან სა-
კუთ რე ბით კო მე დი ე ბი და მუ სი კა ლუ რი კო მე დი ე ბი („მოიტაცეს თა მარ 
ქა ლი“, „აქედანა და შე ნამ დე“), თა ნა მედ რო ვე და კლა სი კუ რი ლი ტე რა ტუ-
რის ეკ რა ნი ზე ბა („ალოობა“, „ძაღლი“, „ბათა 
ქე ქი ა“) და თა ნა მედ რო ვე ადა მი ა ნის ცხოვ რე-
ბი სე უ ლი მოვ ლე ნე ბის, სხვა დას ხ ვა ის ტო რი-
უ ლი პე რი პე ტი ე ბის გზაჯ ვა რე დინ ზე („თეთრი 
ქა ლიშ ვი ლი“, „დღესასწაულის მო ლო დინ ში“ 
„ხიზნები“), ასახ ვა იყო. 

ლა ნა ღო ღო ბე რი ძი სა და ლე ი ლა გორ დე ლა-
ძის თა ო ბას ეკუთ ვ ნის ნა ნა მჭედ ლი ძეც, რო-
მე ლიც თე მა ტი კი დან და ინ ტე რე სე ბის ობი ექ-
ტე ბი დან გა მომ დი ნა რე, უფ რო სა ზო გა დო ე ბის 
ზო გად პორ ტ რე ტებს ქმნი და, ვიდ რე კონ კ-
რე ტუ ლი ადა მი ა ნის ის ტო რი ებ ზე აგე ბულ 
ამ ბებს, რომ ლე ბიც შემ დეგ ზო გად დე ბო და. 
იღებ და უმე ტე სად ‒ კო მე დი ებ სა და ტრა გი-
კო მე დი ებს („პირველი მერ ცხა ლი“ ‒ 1975 წე-
ლი ‒ ჟი უ რის სპე ცი ა ლუ რი პრი ზი სა უ კე თე სო 
რე ჟი სუ რის თ ვის ‒ თე ი რა ნის სა ერ თა შო რი სო 
კი ნო ფეს ტი ვა ლი; გრან პრი და „ფიპრესის“ 
პრი ზი ობერ ჰა უ ზე ნის სპორ ტუ ლი ფილ მე ბის 
სა ერ თა შო რი სო კი ნო ფეს ტი ვალ ზე; „იმერული ეს კი ზე ბი“ და „დიდედები 
და შვი ლიშ ვი ლე ბი“), სა ბავ შ ვო ზღაპ რე ბის ეკ რა ნიზ ცი ებ სა („უკვდავების 
თეთ რი ვარ დი“) და კი ნო სუ რა თებს ბავ შ ვე ბის თ ვის („აღმაფრენა“), ფილ-
მებს ახალ გაზ რ და ადა მი ა ნის ად გი ლის ძი ე ბის, მო რა ლურ - ზ ნე ობ რი ვი არ-
ჩე ვა ნის გა კე თე ბის მარ თე ბუ ლო ბის შე სა ხებ („ვიღაცას ავ ტო ბუს ზე აგ ვი-
ან დე ბა“, „დანაშაული მოხ და“) და სხვა.

შემ დეგ კი დევ გა ვი და რამ დე ნი მე წე ლი და უკ ვე 70-80-იანი წლე ბის მიჯ-
ნა ზე ქარ თ ველ რე ჟი სორ ქა ლებს ახა ლი თა ო ბის წარ მო მად გენ ლე ბიც შე-
ე მატ ნენ და მათ შო რის მხატ ვ რუ ლი აზ როვ ნე ბით, ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ხელ-
წე რით, მო ქა ლა ქე ობ რი ვი პო ზი ცი ი თა და ინ ტე რე სე ბის თა ვის თა ვა დო ბით 
გა მო ირ ჩ ნენ – ნა ნა ჯა ნე ლი ძე და ნა ნა ჯორ ჯა ძე (რომლებიც დღე საც, ლა-
ნა ღო ღო ბე რი ძეს თან ერ თად ეროვ ნუ ლი კი ნე მა ტოგ რა ფის ტე ბის ავან გარ-
დ ში არი ან). 

ნა ნა ჯორ ჯა ძე, რო მელ მაც კი ნოს პე ცი ა ლის ტე ბის ინ ტე რე სი სა დე ბი უ ტო 
ნა მუ შევ რი დან ‒ „მოგზაურობა სო პოტ ში“ (1980წ.) მი იპყ რო, რო მელ შიც 
ქარ თულ საბ ჭო თა კი ნო ში პირ ვე ლად აჩ ვე ნა იმ ადა მი ა ნე ბის ‒ მა წან წა ლე-
ბის ცხოვ რე ბა, რომ ლებ საც „ფსკერის“ წარ მო მად გენ ლე ბად თვლიდ ნენ და 
სა ზო გა დო ე ბის წევ რე ბად არ მი იჩ ნევ დ ნენ. არ მი იჩ ნევ დ ნენ ადა მი ა ნე ბად. 
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შემ დეგ მან კვლავ გა აგ რ ძე ლა აკ რ ძა ლულ თე მებ ზე სა უ ბა რი და ისე თი 
პერ სო ნა ჟე ბის ის ტო რი ე ბის მო ყო ლა, რის და რო მელ თა შე სა ხე ბაც ფილ-
მე ბი საბ ჭო თა კი ნო ში არ არ სე ბობ და და კი ნო სუ რათ ში „შეყვარებული კუ-
ლი ნა რის 1001 რე ცეპ ტი“ (რომლითაც სა ერ თა შო რი სო ორ ბი ტა ზე გა ვი და 
და კო პრო დუქ ცი ის ერ თ -ერთ პირ ველ ავ ტო რად მოგ ვევ ლი ნა) – რო მან ტი-
კულ ის ტო რი ებს პო ლი ტი კუ რი შტრი ხე ბი და უ მა ტა, სა ქარ თ ვე ლოს გა საბ-
ჭო ე ბის წარ სუ ლი დან. შემ დეგ მი სი დი ა პა ზო ნი და მოღ ვა წე ო ბის გე ოგ რა-
ფი აც გა ფარ დოვ და.

გან სა კუთ რე ბულ ნი შას კვლავ იკა ვებს ნა ნა ჯა ნე ლი ძე (მეორე რე ჟი სო რი 
„პერესტროიკის“ ყვე ლა ზე ცნო ბილ საბ ჭო თა ფილ მ ზე „მონანიება“, თენ გიზ 
აბუ ლა ძის ავ ტო რო ბით), რო მელ მაც მხატ ვ რუ ლი „იავნანას“ შემ დეგ, პო ე-
ტუ რი ბუ ნე ბა, სამ ყა როს მე ტა ფო რუ ლი ხედ ვა და დახ ვე წი ლი ეს თე ტუ რო ბა 
ფილ მე ბის მხატ ვ რულ სა ხე ში, თვით დო კუ მენ ტურ კი ნო შიც კი („ნეტავ, იქ 

თე ატ რი არის?“, „გალობის რა ინ დე ბი“), ორ გა-
ნუ ლად აისა ხე ბა.

21-ე სა უ კუ ნის პირ ველ 20-წლეულში ქარ-
თულ კი ნო ში ახა ლი თა ო ბა მო ვი და. ახა ლი 
ხედ ვი თა და ახა ლი აზ როვ ნე ბით, ახა ლი გმი-
რე ბით, ახა ლი სათ ქ მე ლი თა და ახა ლი და მო კი-
დე ბუ ლე ბით ცხოვ რე ბის, წარ სუ ლის, აწ მ ყოს, 
მო მავ ლის მი მართ.

რე ჟი სო რი და პრო დუ სე რი თი ნა თინ ყაჯ რიშ-
ვი ლი („ფარაჯანოვი“, „პატარძლები“, „ბუდე“, 
„შავი თუ თა“), ანა ძი აპ ში პა („ბახმარო“, 
„არხი“, „ოგასავარა“), რე ჟი სო რი და პრო დუ-
სე რი რუ სუ დან პირ ვე ლი („სუსა“, „ფანჯარა“, 
„ძილის გაკ ვე თი ლე ბი“), ქე თე ვან გალ და ვა ძე 
(„ჯაყოს ხიზ ნე ბი“, „როცა ვარ ს კ ვ ლა ვე ბი გა-
მოჩ ნ დე ბი ან“, „ლუკა“), რე ჟი სო რი და პრო დუ-
სე რი ნა ნა ექ ვ თი მიშ ვი ლი („გრძელი ნა თე ლი 
დღე ე ბი“, „დედა“), ნი ნო დევ და რი ა ნი („გაღმა 
ნა პი რი“, „სიმინდის კუნ ძუ ლი“).; ჟა ნა სარ დ-

ლიშ ვი ლი (“ჩამოფასებულები“, „სე ლა ვი“, „გამცილებელი“, „მეიდანი 
‒ სამ ყა როს ჭი პი“), სო ფო ბაზღა ძე („მოთამაშე“, „გაიღიმეთ“). წარ მა ტე-
ბუ ლად და აქ ტი უ რად მუ შა ობს ლა ლი კიკ ნა ვე ლი ძე ანი მა ცი უ რი კი ნოს 
დრა მა ტურ გი ა სა და პრო დუ სინ გ ში („ვაკუუმი“, „განდეგილი“, „ჯინო“).  

უახ ლე სი პრო დუქ ცი ი დან აღ სა ნიშ ნა ვია მხატ ვ რუ ლი ფილ მე ბი ‒ რუ სუ-
დან ჭყო ნი ას „გაიღიმეთ“ (2012წ.), ნა ნა ექ ვ თი მიშ ვი ლის (სიმონ გროს თან 
ერ თად) „გრძელი ნა თე ლი დღე ე ბი“ (2012-2013წწ.) და თი ნა თინ გურ ჩი ა-
ნის „მანქანა, რო მე ლიც ყვე ლა ფერს გა აქ რობს“ (2011-2012წწ.). სა მი ვე 
ფილ მ მა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი აღი ა რე ბა, მა ყუ რებ ლის ინ ტე რე სი და არა ერ თი 
პრი ზი მო ი პო ვა სა ერ თა შო რი სო ფეს ტი ვა ლებ ზე). წარ მა ტე ბუ ლი გა მოდ გა 
‒ ქე თე ვან მა ჭა ვა რი ა ნის „ერთი ბი ლე თი ოც ნე ბის სა ნა პი რომ დე“ (2011წ.), 
რუ სუ დან პირ ვე ლის (რომელიც თა ვი სი ვე ფილ მე ბის პრო დუ სე რი ცა ა) 
„სუსა“ (2010წ.), თა მარ შავ გუ ლი ძის „დაბადებულები სა ქარ თ ვე ლო-
ში“ (2011წ.), თი ნა თინ ყაჯ რიშ ვი ლის „პატარძლები“ (2013წ.) და თე ო ნა 
მღვდე ლა ძე გრე ნა დეს „ძმა“ (2013წ.); დო კუ მენ ტუ რე ბი – სა ლო მე ჯა შის 
„ბახმარო“ (2011წ.); ნა ნა ჯა ნე ლი ძის „ნეტავ იქ თე ატ რი არის?“ (2011წ.) 
და „გალობის რა ინ დე ბი“ (2012წ.); ნი ნო ორ ჯო ნი კი ძის (ვანო არ სე ნიშ-
ვილ თან ერ თად) „ინგლისურის მას წავ ლე ბე ლი“ (2012წ.); ნი ნო კირ თა ძის 
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„ჩეჩნური იავ ნა ნა“ (2002), Pipeline Next Door (2005) „დურაკოვო“ (2008), 
„ზოგი რამ სა ქარ თ ვე ლოს შე სა ხებ“ (2008)“ და სხვა და სხვა.

რუ სუ დან ჭყო ნი ას (რომელიც ყო ველ თ ვის თვი თო ნაა თა ვი სი ფილ მე ბის 
პრო დუ სე რი) კი ნო სუ რათს სა ფუძ ვ ლად მრა ვალ შ ვი ლი ა ნი დე დე ბის სი-
ლა მა ზის კონ კურ სის ამ ბა ვი უდევს. მა თი პი რა დი, დრა მა ტიზ მით აღ სავ სე 
ის ტო რი ე ბი ვი ღა ცის თ ვის შო უს „წარმატების“ შე მად გე ნე ლი ნა წი ლი ა, მო-
ნა წი ლე ე ბის თ ვის ‒ ცხოვ რე ბა. მათ უნ და იბ რ ძო ლონ გა მარ ჯ ვე ბის თ ვის და 
რა ღაც „დაკარგონ“  სა ნაც ვ ლოდ, უნ და გა ი ღი მონ, რო დე საც არ ეღი მე ბათ, 
იქ ც ნენ მა რი ო ნე ტე ბად და სა კუ თა რი თა ვი უარ ყონ, სხვი სი სურ ვი ლით, 
რად გან სა ზო გა დო ე ბაა ასე მოწყო ბი ლი და გან წყო ბი ლი მათ მი მართ. 

ამ ფილ მის მსგა ვად და მე ტა დაც, ნა ნა ექ ვ თი მიშ ვი ლი სა და სი მონ გრო-
სის „გრძელი, ნა თე ლი დღე ე ბი“  უახ ლე სი ქარ თუ ლი კი ნე მა ტოგ რა ფის 
ერ თ -ერთ „მთავარ“ ფილ მად იქ ცა. ალ ბათ დი დი ხა ნია ქარ თულ კი ნო ზე 
ამ დე ნი არა ვის ამ დე ნი არა ვის და უ წე რია და უსა უბ რია და არც ამ დე ნი 
პრი ზი სა ერ თა შო რი სო ფეს ტი ვა ლებ ზე (გიორგი ოვაშ ვი ლის „გაღმა ნა-
პირ თან“ და „სიმინდის კუნ ძულ თან“, ზა ზა ურუ შა ძის „მანდარინებთან“ 
ერ თად) სხვა ფილმს არ მი უ ღი ა. 

ისე ვე, რო გორც „გაიღიმეთში“, აქაც მოქ მე დე ბის დრო ‒ მე-20 სა უ კუ ნის 
90-იანი წლე ბის და საწყი სი ა. ად გი ლი ‒ სა ქარ თ ვე ლო. თბი ლი სის ძვე ლი 
უბა ნი ქვეყ ნის მიკ რო მო დე ლა დაა ქცე უ ლი, მი სი მცხოვ რებ ლე ბი ‒ მთე ლი 
ქვეყ ნის მო სახ ლე ო ბის სა ხე- სიმ ბო ლო ე ბად.

ფილ მის მთა ვა რი გმი რე ბი მო ზარ დე ბი არი ან, რო მელ თა შო რის ორი 14 
წლის გო გო ნას ხა ზი იკ ვე თე ბა, რომ ლებ საც ცხოვ რე ბის ყვე ლა წახ ნა გის 
შეც ნო ბა, ადა მი ა ნებ სა და ურ თი ერ თო ბებ ში გარ კ ვე ვა, პი რა დი გა მოც დი-
ლე ბით აღ მო ჩე ნე ბი სა და არ ჩე ვა ნის გა კე თე ბა და მო უ კი დებ ლად, რთულ 
და ექ ს ტ რე მა ლურ ვი თა რე ბა ში უწევთ. მთა ვა რი ისა ა, რომ ისი ნი აკე თე ბენ 
არ ჩე ვანს. მა თი თა ო ბა აკე თებს არ ჩე ვანს და სხვა საც ამ გზით ცხოვ რე ბის-
კენ, ამ მი მარ თუ ლე ბით სვლის კენ „მოუწოდებს“. 

 თე ო ნა მღვდე ლა ძე გრე ნა დე სა და ტი ე რი გრე ნა დეს ფილ მიც „ძმა“ ამ 
პრობ ლე მებ სა და ახალ ჭრილ ში დაგ ვა ნა ხა სა ზო გა დო ე ბის პორ ტ რე ტის 
ფრაგ მენ ტი, იგი ვე 90-იანი წლე ბის და საწყი სის სა ქარ თ ვე ლო ში. აქ თით-
ქოს ყვე ლა ფე რი ისე ვე ა, რო გორ სი ნამ დი ლე ში იყო, ისე ვე, რო გორც ცხოვ-
რობ დ ნენ (ვცხოვრობდით) მა შინ თბი ლის ში, ისე ვე, რაც და რო გორც შინ 
და გა რეთ – ოჯა ხებ ში და ქვე ყა ნა ში ხდე ბო და.

თი ნა თინ გურ ჩი ა ნის „მანქანა, რო მე ლიც ყვე ლა ფერს გა აქ რობს“ არა ერთ 
კი ნო ფეს ტი ვალ ზე და ჯილ დოვ და (დოკუმენტური კი ნოს სა ერ თა შო რი სო 
ფეს ტი ვალ ზე DOK LEIPZIG. სან დენ სის კი ნო ფეს ტი ვალ ზე ‒ სა უ კე თე სო 
რე ჟი სუ რის თ ვის და სხვა) ფილ მის გმი რე ბი სა ქარ თ ვე ლოს სხვა დას ხ ვა 
სო ფელ ში მცხოვ რე ბი ახალ გაზ რ დე ბი არი ან. ცხოვ რე ბი თა და პრობ ლე მე-
ბით გა დაღ ლი ლე ბი, რო მე ლიც დი ნე ბას მორ ჩი ლად მი უყ ვე ბი ან. თი თო ე-
ულ მათ განს რე ა ლო ბას თან გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი კავ ში რი და და მოკ დე ბუ ლე ბა 
აქვს. თა ვი სი ად გი ლი, თუ „უადგილობა“, ოც ნე ბე ბი და იმედ გაც რუ ე ბე ბი, 
რომ ლებ საც რე ჟი სო რი ერთ ამ ბად კრავს და თა ნა მედ რო ვე სა ზო გა დო ე-
ბის (ვინც კად რ შია და მის მიღ მაც) მე ტა ფო რულ პორ ტ რეტს ქმნის, რომ-
ლის ნა წი ლე ბად თი თო ე ულ ჩვენ განს აქ ცევს.        

ქე თი მა ჭა ვა რი ა ნის ფილ მ ში „მარილივით თეთ რი“ – მა რი ლი ვით არ ც თუ 
ისე თეთრ, ლა ქე ბი ან და დაკ რის ტა ლე ბულ სამ ყა რო ში სა მი ადა მი ა ნის 
ცხოვ რე ბის „ფრაგმენტს“ ვუ ყუ რებთ. სა სო წარ კ ვე თის, რა ღაც ნა ი რი გან-
წი რუ ლო ბის ატ მოს ფე რო ა; სევ დი თა და მარ ტო ო ბით გაჟ ღენ თი ლი, თავ-
შე კა ვე ბუ ლი, გა უმ ხე ლე ლი მღელ ვა რე ბი თა და ასე ვე უც ნა უ რი დარ დით 
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და მუხ ტუ ლი, რომ ლის „ფიზიკურამდე“ მი სუ ლი შეგ რ ძ ნე ბა დრო სა და სივ-
რ ცე ში და კარ გუ ლი ადა მი ა ნე ბის შო რე უ ლი ძა ხი ლი ვით აღ წევს ჩვე ნამ დე. 

ღმერ თის გან მი ვიწყე ბუ ლი ად გი ლე ბი, შე ნო ბე ბი და ოთა ხე ბია – სა ლო მე 
ჯა შის დო კუ მენ ტურ ფილ მ ში „ბახმარო“, რო მელ შიც მოქ მე დე ბა ოდეს ღაც 
სა ხელ გან თ ქ მულ კუ რურ ტ ზე მდე ბა რე მი ტო ვე ბუ ლი რეს ტორ ნის – დღეს 
იაფ ფა სი ა ნი სა ვაჭ რო ცენ ტ რის ტე რი ტო რი ა ზე ხდე ბა. ჩამ ს ხ ვ რე უ ლი ფან-
ჯ რე ბი სა და ხავ სი ა ნი კედ ლე ბის გა რე მოც ვა ში. ღრმა სი ჩუ მე ში. უმოძ რა-
ო ბა ში. სევ და ში. სი ცა რი ე ლე ში. სამ ყა რო ში, სა დაც მუდ მი ვად უბე რავს 
ქა რი. ფილ მი ადა მი ა ნე ბის შე სა ხებ, რომ ლე ბის თ ვი საც დრო გა ჩერ და და 
იმე დის მი უ ხე და ვად, ვის თ ვი საც აღა რა სო დეს აღა რა ფე რი შე იც ვ ლე ბა.

თა მარ შავ გუ ლი ძე 2008 წლის აგ ვის ტოს ომის პე რი ო დის ადა მი ა ნებს – 
წყვი ლებს – შო რის დარ ღ ვე უ ლი ურ თი ერ თო ბე ბის, თა ო ბის (რომელსაც 
ყვე ლა ფე რი წინ უნ და ჰქონ დეს, მაგ რამ არა აქვს) იმედ გაც რუ ე ბე ბის, უად-

გი ლო ბის, სა სო წარ კ ვე თი სა და მუდ მი ვი გან-
საც დე ლის (სულიერი და ფი ზი კუ რი) გა ნად გუ-
რე ბის მძაფრ, მე ტა ფო რებ სა და სიმ ბო ლო ებ ზე 
აწყო ბილ მრა ვალ შ რი ან მო დელს ქმნის. 

ნუ ცა ალექ სი- მეს ხიშ ვი ლი ქა ლი რე ჟი სო რე-
ბის ერ თი შტოს მე სა მე წარ მო მად გე ნე ლი ა. 
ნუ ცა ღო ღო ბე რი ძის შვი ლიშ ვი ლი და ლა-
ნა ღო ღო ბე რი ძის შვი ლი კი ნე მა ტოგ რაფ ში 
გან ს ხ ვა ვე ბულ გზას ირ ჩევს (როგორც თე მე-
ბის, ასე ვე სა რე ჟი სო რო ხელ წე რის კუთხით) 
და ფილ მებ ში Felicita (2009) და „კრედიტის 
ლი მი ტი“ (2014) – თა ნა მედ რო ვე (და არა 
მხო ლოდ ქარ თუ ლი) სა ზო გა დო ე ბის მწვა ვე 
და მტკივ ნე ულ პრობ ლე მებ ზე (სოციალურ) 
დაყ რ დ ნო ბით, მა თი ასახ ვით (თავისებური 
ფორ მი თა და ხერ ხე ბით) აჩ ვე ნებს, რა ემარ-
თე ბა (შეიძლება და ე მარ თოს) ქალს, რო მე-
ლიც ოჯა ხის მა ტე რი ა ლუ რი გა დარ ჩე ნის თ ვის 
სა კუ თარ თავს, ცხოვ რე ბას, სიმ შ ვი დე სა და 

ელე მენ ტა რულ ბედ ნი ე რე ბას კარ გავს.
რე ჟი სო რი ქა ლე ბის რი გე ბი კი კვლავ ახა ლი პერ სო ნე ბი თა და ახა ლი 

ფილ მე ბით შე ივ სო – მარ გო ზუ ბაშ ვი ლი „ოლიმპიათი“ და „დინოზავრით“, 
სა ლო მე ვეფხ ვა ძე „მე, მა მა და ისი ნით“, მა რი სი ჩა ნი ნი „შუქნიშანით“, 
მა რი ამ ხაჭ ვა ნი „დინოლათი“, ანა ურუ შა ძე „ერთ კაცს ვუყ ვარ დით“ და 
სხვე ბი, წი ნა მორ ბე დებს, ქარ თ ვე ლი რე ჟი სო რე ბის უახ ლე სი თა ო ბის სა-
ხე ლით, წარ მა ტე ბე ბით უერ თ დე ბი ან. 

უახ ლეს ქარ თულ კი ნოს კვლავ გამ ჭო ლი ხა ზი ვით კვეთს პი როვ ნე ბი სა 
და სა ზო გა დო ე ბის, სა ზო გა დო ე ბის გან გა რი ყუ ლი და ცხოვ რე ბის გან, და-
უს რუ ლუ ლე ბე ლი ში ნა გა ნი ბრძო ლის გან დაღ ლი ლი ადა მი ა ნე ბის – ძი რი-
თა დად, ახალ გაზ რ დე ბის – და რაც სპე ცი ფი კუ რად გა მორ ჩე უ ლია – ჩვე ნი 
თა ნა მედ რო ვე ქა ლე ბის ცხოვ რე ბის, პრობ ლე მე ბის, სუ ლი ე რი მდგო მა რე-
ო ბის, კრი ზი სე ბის თე მა. ის, თუ რა ად გი ლი აქვთ „მიჩენილი“ ამ ცხოვ რე-
ბა ში, სა ზო გა დო ე ბა ში და რო გორ იკ ვ ლე ვენ გზას მტრუ ლად გან წყო ბილ 
სამ ყა რო ში ქა ლე ბი, რომ ლე ბიც უსას რუ ლო და უშე დე გო ბრძო ლის გან, 
თავ დაც ვის გან, სა სო წარ კ ვე თის გან ძა ლი ან დაღ ლი ლე ბი არი ან.  �

სტა ტია გა მოქ ვეყ ნ და ჟურ ნალ 8 ½-ში, იტა ლი ა. იბეჭ დე ბა შე მოკ ლე ბით
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ნი ნო კას რა ძე რუს თა ვე ლის სა ხელ მ წი ფო დრა მა ტუ-
ლი თე ატ რის მსა ხი ო ბი ა. პირ ვე ლად ეკ რან ზე გი ორ გი 
შენ გე ლა ი ას „ორფეოსის სიკ ვ დილ ში“ გა მოჩ ნ და. შემ-
დეგ იყო რამ დე ნი მე ეპი ზო დუ რი რო ლი, სა ნამ ნუ ცა 
მეს ხიშ ვილ მა „კრედიტის ლი მიტ ში“ მთა ვა რი გმი რის 
გან სა ხი ე რე ბა არ შეს თა ვა ზა. მო მა ვალ წელს და გეგ მი-
ლია მარ გო ზუ ბაშ ვი ლის ახა ლი ფილ მის პრე მი ე რაც, 
რო მელ შიც ასე ვე მთა ვარ როლს ას რუ ლებს. 

„ანა“ დამ წყე ბი რე ჟი სო რის მარ გო ზუ ბაშ ვი ლის 
ფილ მი ა. მა ნამ დე მის წი ნა სა დიპ ლო მო ნა მუ შე-
ვარ ში – "დინოზავრში» ითა მა შეთ. რო გორ ირ ჩევთ 
რო ლებ სა და რე ჟი სო რებს, ვის თან ერ თა დაც გსურთ 
მუ შა ო ბა?

მარ გო ზუ ბაშ ვი ლი ნუ ცა ალექ სი- მეს ხიშ ვი ლის ფილ მის 
გა და სა ღებ მო ე დან ზე გა ვი ცა ნი. მის გან კე თილ გან წყო-
ბა და გან სა კუთ რე ბუ ლი გულ შე მატ კივ რო ბა ვიგ რ ძე ნი. 
ხუ თი კვი რა ვმუ შა ობ დით „კრედიტის ლი მიტ ზე“. მორ-
ჩა თუ არა გა და ღე ბე ბი, შე მო თა ვა ზე ბა მი ვი ღე. მარ გოს 
„დინოზავრზე“ მუ შა ო ბა უკ ვე დაწყე ბუ ლი ჰქონ და. ჩე მი 
პერ სო ნა ჟი ფილ მ ში შემ დეგ და ა მა ტა. სა ერ თოდ, შე მიმ-
ჩ ნე ვი ა, რომ რე ჟი სო რე ბი გა და ღე ბის წინ არა ფერს გე-
უბ ნე ბი ან. ასე შევ ქ მე ნით „დინოზავრში“ ჩე მი ეპი ზო დი. 
არ გვქო ნია ხან გ რ ძ ლი ვი რე პე ტი ცი ე ბი. მარ გომ და მი-
რე კა და მითხ რა, რომ სა ღა მოს ჩემ სცე ნას იღებ დ ნენ. 
ნუ ცას თა ნაც, და ახ ლო ე ბით, ამ გზით ვმუ შა ობ დით – არ 
გვქო ნია ხან გ რ ძ ლი ვი რე პე ტი ცი ე ბი. მი სი გან წყო ბით 
ვხვდე ბო დი ეს თე ტი კა სა და პრინ ცი პებს, თუ რო გორ უნ-
და გვე მუ შა ვა კონ კ რე ტულ სცე ნა ზე.

რო დე საც „ანას“ სცე ნა რი წა ვი კითხე, ოდ ნავ შე მე შინ-
და – ჩე მი თა ვი გმირს ვერ და ვუ კავ ში რე. თუმ ცა, მარ გოს 
ბრმად ვენ დო ბი და დავ თან ხ მ დი. შემ დეგ სცე ნა რის ახა-
ლი ვერ სია გა მო მიგ ზავ ნა. წა ვი კითხე და მივ ხ ვ დი, რომ 
ფილ მი შედ გე ბო და. იმ პე რი ოდ ში ვკითხუ ლობ დი სე მუ-
ელ ბე კე ტის „მოლოის“. ნა წარ მო ებ მა ჩემ ზე ძა ლი ან დი-

მსა ხი ო ბი, რო მე ლიც 
სა კუ თარ თავს თა მა შობს

~ ი ნ ე რ ი ~
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დი შთა ბეჭ დი ლე ბა და ტო ვა და შემ დეგ გა ვაც ნო ბი ე რე, ეს 
რო მა ნი შე იძ ლე ბო და ყო ფი ლი ყო გა სა ღე ბი „ანასთვის“.

„მოლოიში“ პერ სო ნა ჟის დე პერ სო ნა ლი ზა ცია ხდე ბა. 
მე ო რე მხრივ კი, მი სი ტრან ს ფორ მა ცია ერ თი ადა მი ა ნი-
დან სხვა ადა მი ა ნად. აღ მოჩ ნ და, რომ სწო რად მიგ რ ძ ვ-
ნია ფილ მი სა და ბე კე ტის რო მა ნის მსგავ სე ბა, რად გან 
„ანას“ ფი ნალ ში არის რამ დე ნი მე ფრა ზა, რო მე ლიც ამ-
ბის მთა ვა რი მარ ც ვა ლია და სწო რედ იქ მოხ და ჩე მი და 
მარ გოს თან ხ ვედ რა.

ნუცა მეს ხიშ ვილ მა, ერ თ -ერთ ინ ტერ ვი უ ში, 
„კრედიტის ლი მი ტის“ მთა ვარ გმირს „საზიზღარი ქა-
ლი“ უწო და. თქვენ რო გორ და ა ხა სი ა თებ დით ნი ნოს?

ნი ნოს პერ სო ნაჟს ვუდ გე ბო დი სი ტუ ა ცი უ რად. ყო ველ 
კონ კ რე ტულ სი ტუ ა ცი ა ში სხვა დას ხ ვა ნა ი რი იყო. ერთ 
დღეს სამ კერ ვა ლო დან კა ბის უფა სოდ წა მო ღე ბა უნ და, 
რის გა მოც, ყვე ლა ფერ ზე მი დის, ოღონდ ეს შეძ ლოს. 
სხვა გან უფ რო შემ ტე ვი ა, რად გან ფუ ლი აქვს და თავს 
უფ რო ძლი ე რად გრძნობს. ამ და სხვა მსგავ სი სი ტუ ა ცი-
ე ბის კო ლა ჟი ქმნის ამ ქალს. მან ვერ გა ნი ცა და ტრან ს-
ფორ მა ცი ა, უბ რა ლოდ სა სო წარ კ ვე თი ლე ბა ში ჩა ვარ და. 
იმ დე ნად სწრა ფად ხდე ბა ყვე ლა ფე რი, რომ რეფ ლექ სი-
ის თ ვის დროც კი არ რჩე ბა და ბო ლოს, უბ რა ლოდ მიჰ ყ-
ვე ბა დი ნე ბას, რო მე ლიც უფ ს კ რუ ლის კენ მი ე დი ნე ბა.

იშტვან სა ბოს აზ რით, კი ნო ესაა ახ ლო ხე დი, ანუ 
ადა მი ა ნის სა ხე. თქვენ თ ვის რამ დე ნად რთუ ლია კა-
მე რას თან ძა ლი ან ახ ლოს მუ შა ო ბა?

კი ნო ში მუ შა ო ბის იმ დე ნად მცი რე გა მოც დი ლე ბა 
მაქვს, რომ ჩე მი მხრი დან ასეთ ნი უ ან სებ ზე სა უ ბა რი 
ჯერ ჯე რო ბით ზედ მე ტად მი მაჩ ნი ა. თუმ ცა, „ანაში“ ძი-
რი თა დად ახ ლო ხე დე ბია და გარ კ ვე უ ლად, ამის გა მოც-
დი ლე ბაც უკ ვე მივიღე.

კამერის სი ახ ლო ვის არ შე გე შინ დათ?

არა, აბ სო ლუ ტუ რად – არა! კი ნო ში ეს არის ყვე ლა ზე 
სა ინ ტე რე სო ნა წი ლი. უზო მოდ სა სი ა მოვ ნოა ის პრო-
ცე სი, რო დე საც თავს აიძუ ლებ შენს შიგ ნით გა ჩე ნი ლი 
მოძ რა ო ბე ბი ისე გა მო ხა ტო, რომ შემ დეგ სხვა მაც იგ რ-
ძ ნოს. არ ვი ცი, ზუს ტად რა და ვარ ქ ვა ამას. ეს არ არის 
მხო ლოდ ემო ცი ა, ეს არის ფიქ რე ბი და აზ რე ბი, რო მლე-
ბიც მსა ხი ო ბის თვა ლებ ში ირეკ ლე ბა. მა ყუ რე ბე ლი ამას 
ზუს ტად გრძნობს. მნიშ ვ ნე ლო ბა არ აქვს, მსა ხი ო ბი ამ 
დროს კად რ ში ახ ლო ხე დით იქ ნე ბა, თუ არა. ეს უფ რო 
იმ სა ი დუმ ლოს ნა წი ლი ა, რო მელ საც ხე ლოვ ნე ბა ჰქვი ა.
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ბო ლო წლე ბი ტე ლე ინ დუს ტ რი ის თ ვის სა უ კე თე სო პე-
რი ო დად ით ვ ლე ბა. სო ცი ა ლუ რი მე დი ის გაძ ლი ე რე ბას-
თან ერ თად ანა ლი ტი კო სე ბი ტე ლე ვი ზი ას სიკ ვ დილს 
უწი ნას წარ მეტყ ვე ლებ დ ნენ. თუმ ცა მა თი ვა რა უ დე ბი 
არ გა მარ თ ლ და. დღეს კი კი ნე მა ტოგ რა ფის სიკ ვ დილ ზე 
სა უბ რო ბენ – ამ ბო ბენ, რომ მას სე რი ა ლი ჩა ა ნაც ვ ლებს. 

გთა ვა ზობთ ინ ტერ ვი უს ქარ თუ ლი სე რი ა ლის "ჩემი ცო-
ლის და ქა ლე ბის" სცე ნა რის ავ ტორ ქე თი დევ და რი ან თან.

დღეს გან სა კუთ რე ბით აქ ტუ ა ლუ რია კითხ ვა, – 
მოკ ლავს თუ არა სე რი ა ლი კი ნოს?

არა ერ თ გ ვა რო ვა ნი და მო კი დე ბუ ლე ბა მაქვს. არ მინ-
და, რომ კი ნო მოკ ვ დეს და სა ერ თოდ, არ მი მაჩ ნია გა-
მარ თ ლე ბუ ლად რა ი მეს არ სე ბო ბა რა ი მეს სიკ ვ დი ლის 
ხარ ჯ ზე. მარ თ ლაც, სე რი ა ლი კი ნოს თან დიდ კონ კუ რენ-
ცი ა ში ა, რად გან მი სი ხა რის ხი საგ რ ძ ნობ ლად გა ი ზარ და 
და გა ფარ თოვ და სეგ მენ ტიც, რო მე ლიც აღარ წარ მო-
ად გენს მხო ლოდ დი ა სახ ლი სებს. თუმ ცა სე რი ალს აქვს 
ერ თი მი ნუ სი – ის დრო შია შეზღუ დუ ლი და შენ, რო-
გორც ავ ტორს, არ გაქვს ხან გ რ ძ ლი ვი ფიქ რის ფუ ფუ ნე-
ბა, რო გორც კი ნოს გა და ღე ბის შემ თხ ვე ვა ში გექ ნე ბო და .
ი გი ვეს ვიტყო დი წიგ ნებ ზეც. რო გორც ნა ბეჭ დი წიგ ნი არ 
უნ და და ი ჩაგ როს და გაქ რეს, მაგ რამ, ამა ვე დროს ტექ-
ნო ლო გი ე ბიც აუცი ლებ ლად უნ და გან ვი თარ დეს, ასე ვე 
ვფიქ რობ კი ნე მა ტოგ რაფ ზეც – მინ და, რომ დარ ჩეს ძვე-
ლიც და იყოს ახა ლიც. ჩე მი საყ ვა რე ლი გარ თო ბა კი ნო-
ში წას ვ ლა და დიდ ეკ რან ზე კარ გი ფილ მის ნახ ვა ა. არ 
მინ და, რომ ეს სე რი ალ მა ბო ლომ დე შთან თ ქას.

რა მდგო მა რე ო ბაა ამ მხრივ სა ქარ თ ვე ლო ში?

სე რი ალ ზე ჩვენ ფილ მი გა და ვი ღეთ და ამით მა ყუ-
რე ბე ლი კი ნო ში მი ვიყ ვა ნეთ. ჩემ თ ვის, რო გორც სცე-
ნა რის ტის თ ვის ,  „ჩე მი ცო ლის და ქა ლე ბი“ არის რე პე-

~ ი ნ ე რ ი ~

კი ნო VS სე რი ა ლი
ქე თი დევ და რი ანი
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ტი ცია იმის თ ვის, რომ კარ გი ფილ მის თ ვის სცე ნა რი 
დავ წე რო. სე რი ა ლი მსა ხი ო ბე ბის თ ვი საც კა მე რას თან 
მუ შა ო ბის ძა ლი ან დი დი გა მოც დი ლე ბის მი ღე ბის სა შუ-
ა ლე ბა ა. ვცდი ლობ, მრა ვალ ფე რო ვა ნი პერ სო ნა ჟე ბის 
მო ფიქ რე ბას, რა თა მსა ხი ო ბე ბის თ ვის მუ შა ო ბა არ გახ-
დეს ერ თ პ ლას ტი ა ნი და მო სა ბეზ რე ბე ლი. სე რი ა ლი იყე-
ნებს კი ნოს ტექ ნი კურ პრინ ცი პებს, გა და ღე ბე ბი წარ მო-
ებს Single-camera-თი და ეს არის კი ნო გა მოც დი ლე ბაც.

ერთ-ერთი სა ჯა რო ლექ ცი ის დროს თქვენ „ჩემი 
ცო ლის და ქა ლებს“ სო ცი ა ლუ რი პრო ექ ტი უწო დეთ. 
რამ დე ნად ით ვა ლის წი ნებს სე რი ა ლის სპე ცი ფი კა სო-
ცი ა ლუ რად აქ ტუ ა ლუ რი თე მე ბის რეპ რე ზენ ტა ცი ას?

«ჩემი ცო ლის და ქა ლებს» არ გა აჩ ნია მკა ფიო დრა-
მა ტურ გი უ ლი თარ გი, მათ შო რის, არც ჟან რობ რი ვი. 
რო მე ლი მე სე რი ა ში შე მიძ ლია 
"ჩავაკვეხო" კი ნო მოთხ რო ბა, 
რო მე ლიც იქ ნე ბა დრა მა, რო-
მელ შიც არ იქ ნე ბა გრო ტეს კის, 
სა ტი რის ან კო მე დი ის ელე-
მენ ტე ბი. ფეხ და ფეხ მივ ყ ვე ბით 
პო ლი ტი კურ მოვ ლე ნებს, კომ-
პ ლექ სებს, რომ ლე ბიც სა ზო გა-
დო ე ბას აქვს და ავ სა ხავთ ყვე-
ლა ფერს, რაც იმ მო მენ ტის თ ვის 
აქ ტუ ა ლუ რი ა. ამ ამ ხ რივ, ეს სე-
რი ა ლი საპ ნის ოპე რას უფ რო 
და ემ ს გავ სა, მაგ რამ გა და ღე ბის 
სპე ცი ფი კი დან გა მომ დი ნა რე, 
ვცდი ლობთ, კი ნოს ეს თე ტი კის 
შე ნარ ჩუ ნე ბას. ამი ტომ „ჩემი ცო ლის და ქა ლე ბი“ არის 
სო ცი ა ლუ რი პრო ექ ტი იმ დე ნად, რამ დე ნა დაც ბო ლომ-
დე შე უძ ლე ბე ლია დად გე ნა, – ჩვენ ვმოქ მე დებთ მა ყუ რე-
ბელ ზე, თუ მა ყუ რე ბე ლი ჩვენ ზე.

რამდენად ით ვა ლის წი ნებთ სა ტე ლე ვი ზიო სე რი ა ლის 
კე თე ბის კა ნო ნებ სა და წე სებს?

ჩე მი, რო გორც სცე ნა რის ტის, ყვე ლა ზე დი დი ნაკ ლია 
ქრო ნო მეტ რა ჟის დარ ღ ვე ვა. ჯერ ჯე რო ბით ვერ ვა ხერ-
ხებ ამე რი კუ ლი სტან დარ ტის დაც ვას, სა დაც ყვე ლა 
სე რია ზუს ტად 43 ან 35 წუ თი უნ და იყოს. რაც შე ე ხე-
ბა სე რი ა ლის მა თე მა ტი კას, ამას აბ სო ლუ ტუ რად ვით-
ვა ლის წი ნებ. თუ საქ მე გვაქვს სამ სე რი ი ან ამ ბავ თან, 
წარ მოდ გე ნი ლი იქ ნე ბა მი სი და საწყი სი, კვან ძი და და-
სას რუ ლი. ვცდი ლობთ, ყვე ლა სე რია და ვამ თავ როთ 
ე.წ. ინ ტ რი გით. სი ნამ დ ვი ლე ში, ეს ქლიფ ჰენ გე რი, რაც 
მა ყუ რე ბე ლის თ ვის სე რი ის იმ მო ნეტ ში გაწყ ვე ტას გუ-
ლის ხ მობს, რაც მომ დევ ნო სე რი ი სად მი ინ ტე რესს 

~ ი ნ ე რ ი ~
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კი დევ უფ რო გაზ რ დის. ასე ვე ყო ველ ახალ სე ზონ ში 
ჩნდე ბა ახა ლი სა ხე და ახა ლი გზავ ნი ლიც.

თქვენ სა უბ რობთ გზავ ნი ლებ ზე, იგი ვე "მესიჯბოქსზე", 
რო მე ლიც ხში რად იგა ვის, იგი ვე "ეზოპეს ენის" ელე მენ-
ტებს შე ი ცავს. სა ტე ლე ვი ზიო სპე ცი ფი კი დან გა მომ დი ნა-
რე, რამ დე ნად მარ თე ბუ ლად მი გაჩ ნი ათ ეს ტექ ნი კა?

ქარ თ ვე ლე ბი, რო დე საც ერ თ მა ნეთ ში სა უბ რო ბენ, ხში-
რად იგა ვურ ნა რა ტივს იყე ნე ბენ. მათ არ უყ ვართ პირ-
და პი რი ტექ ს ტით სა უ ბა რი, რაც აზი უ რი კულ ტუ რის 
გავ ლე ნად მი მაჩ ნი ა. თუმ ცა, ადა მი ა ნე ბი ისე დაც არ ლა-
პა რა კო ბენ იმ დენს, რამ დენ საც კი ნო მო ითხოვს. ზედ მე-
ტად პირ და პი რი ტექ ს ტი იქ ნე ბა არა ავ თენ ტუ რი, რად გან 
რე ა ლურ ცხოვ რე ბა ში ასე არ ვსა უბ რობთ. მაგ რამ ყვე-
ლა ტექსტს უნ და ჰქონ დეს ქვე ტეს ტი. მირ ჩევ ნი ა, რომ 
ადა მი ანს რა მე ზე მი ვა ნიშ ნო, ვიდ რე მი ვუ თი თო.

რაც შე ე ხე ბა პერ სო ნა ჟებს, ზო გი ერ თი მათ გა ნი უფ-
რო მე ტად იგა ვუ რი ა, ვიდ რე რე ა ლუ რი. რამ დე ნად 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია სქე მა ტუ რი გმი რე ბის პრობ ლე მა?

ბა რა თე ო ნი, გრი შა კა კა ჩი ა, „ბაბულიკები“ – სქე მა ტუ-
რე ბი არი ან, გე თან ხ მე ბით. ისი ნი კა რი კა ტუ რე ბი არი ან, 
თუმ ცა რამ დე ნი მე ამ გ ვა რი გმი რის არ სე ბო ბა სრუ ლე ბით 
და საშ ვე ბი ა, რად გან ამით ხაზს უს ვამ სხვა დას ხ ვა ტი პა-
ჟის გრო ტეს კულ ელე მენ ტებს. ზო გა დად კი, არ მსი ა მოვ-
ნებს ცალ სა ხად და დე ბი თი ან უარ ყო ფი თი გმი რე ბი.

როგორც ცნო ბი ლი ა, თქვენ ფე მი ნის ტი ხართ, თუმ ცა 
იმ ფრთის წარ მო მად გე ნე ლი, რო მე ლიც გენ დე რულ 
კვო ტი რე ბას ეწი ნა აღ მ დე გე ბა. მი გაჩ ნი ათ თუ არა, 
რომ კა ნო ნის ძა ლით შე უძ ლე ბე ლი ა, პო ლი ტი კუ რი 
საქ მი ა ნო ბით უფ რო მე ტი ქა ლი და კავ დეს?!

გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის მომ ხ რე ვარ, კვო ტი რე ბის 
სის ტე მის კი ‒ არა. ვთვლი, რომ ქა ლებს არ გვჭირ დე ბა 
ეს უკა ნას კ ნე ლი, რად გან კა ნო ნი თუ არ გა ა მარ თ ლებს, 
ისევ ქა ლებს უსაყ ვე დუ რე ბენ და სა ბო ლო ოდ შე იძ ლე ბა 
იდე ის დის კ რე დი ტა ცი ამ დეც მი ვი დეთ. ვე წი ნა აღ მ დე გე-
ბი ყვე ლა ფორ მის დის კ რი მი ნა ცი ას, მათ შო რის – პო ზი-
ტი ურ საც, და მი ვიჩ ნევ, რომ ქა ლებ მა სა კუ თა რი ძა ლე-
ბით უნ და და ამ ტ კი ცონ პო ლი ტი კა ში მა თი არ სე ბო ბის 
აუცი ლებ ლო ბა. ამის მი უ ხე და ვად, კვო ტი რე ბის სის ტე-
მის კა ტე გო რი უ ლი წი ნა აღ მ დე გი მა ინც არ ვარ. მაგ რამ 
აჯო ბებს ფიქ რი იმ პი რო ბე ბის შექ მ ნა ზე, რაც ქა ლებს 
აქ ტი უ რო ბის კენ უბიძ გებს და გა ა თა ვი სუფ ლებს ქმრის, 
მა მის, ძმის, ანუ კა ცის ზე გავ ლე ნის გან.

[ გი ორ გი რაზ მა ძე ] 
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თა მუ ნა 

ინ გო როყ ვას 

სტი ლით

რო დე საც სა უ ბარს ვიწყებთ ფილ მ ზე თუ ხე ლოვ ნე ბის 
ნე ბის მი ერ ნი მუშ ზე, პირ ვე ლი, რა საც გან ვი ხი ლავთ, 
მი სი სტი ლი ა. კი ნო ში ეს უკა ნას კ ნე ლი არის მე თო დიც, 
არის ეს თე ტი კუ რი მიმ დი ნა რე ო ბაც და ასე ვე ინ დი ვი-
დუ ა ლუ რი ხელ წე რის ნი შა ნიც. მო და კი სტილ ზე დაკ-
ვირ ვე ბის ყვე ლა ზე კარ გი სა შუ ა ლე ბა ა. რი გი თი ადა მი ა-
ნის თ ვის, შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, ის არის ვარ ჯი ში თვა ლი სა 
და აღ ქ მის გა უმ ჯო ბე სე ბის თ ვის. ტან საც მელ ში, შე საძ-
ლო ა, აღ მო ვა ჩი ნოთ დრო და სივ რ ცეც კი – იმ მხატ ვ-
რულ იმი ჯებ ში, რომ ლებ საც დი ზა ი ნე რე ბი ხში რად კი-
ნოს გავ ლე ნით ქმნი ან.

„ფილმპრინტის“ შე კითხ ვებს დი ზა ი ნე რი თა მუ ნა ინ-
გო როყ ვა პა სუ ხობს. 

რო მე ლი რო მელ ზე მე ტად ზე მოქ მე დებს – 
კი ნო მო და ზე, თუ პი რი ქით?

დი დი ხა ნი ა, რაც მო და და კი ნო ერ თ მა ნეთ თან და კავ-
ში რე ბუ ლი ა. ისი ნი ერ თ მა ნეთ ზეც ზე მოქ მე დე ბენ, თუმ-
ცა კი ნოს გავ ლე ნა გა ცი ლე ბით დი დი ა. მა გა ლი თად, 
სხვა დას ხ ვა დი ზა ი ნე რის შარ შან დე ლი კო ლექ ცია სე-
რი ალ Game of Thrones-ის გავ ლე ნით იყო შექ მ ნი ლი. 
აღ სა ნიშ ნა ვია „დიდი გეთ ს ბიც“, რომ ლის ეკ რა ნებ ზე 
გა მოს ვ ლის შემ დეგ მო დის ჟურ ნა ლებ მა ფილ მის სტი-
ლი აიტა ცეს. გავ ლე ნა სხვა კო მერ ცი ულ პრო ექ ტებ საც 
და ეტყო. თა ვად ფილ მ ში გა მო ყე ნე ბუ ლი იყო „პრადას“ 
შექ მ ნი ლი ტან საც მე ლი. მო და სა და კი ნოს შო რის კავ-
ში რი მარ თ ლაც მჭიდ რო ა.

~ ი ნ ე რ ი ~
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რო გო რი კი ნოა თქვენთვის ინ ს პი რა ცი ის წყა რო? 

ფილ მებს, ძი რი თა დად, ინ ს პი რა ცი ის მი სა ღე ბად ვუ-
ყუ რებ. ემო ცი უ რად ჩემ ზე ყვე ლა ზე მე ტად ჰიჩ კო კის 
ფილ მე ბი მოქ მე დებს. მი სი თი თო ე უ ლი კი ნო სუ რა თი 
იმ დე ნად დი დი ეს თე ტი კი სა და დახ ვე წი ლო ბის მა ტა-
რე ბე ლი ა, რომ ინ ს პი რა ცი ის სა უ კე თე სო წყა რო ა. შე-
იძ ლე ბა კოს ტუ მი გან სა კუთ რე ბით გა მორ ჩე უ ლი არ 
იყოს, თუმ ცა კად რი აღ მოჩ ნ დეს იმ დე ნად დახ ვე წი ლი 
და მეტყ ვე ლი, რომ დი ზა ი ნერს შე მოქ მე დე ბი თი შთა გო-
ნე ბა მა ინც აღუძ რას. 

მა გა ლი თად, წლე ვან დელ მა ოს კა რო სან მა პო ლო ნურ მა 
ფილ მ მა „იდამ“ ჩემ ზე ძა ლი ან დი დი გავ ლე ნა მო ახ დი ნა, 
რაც ბო ლო კო ლექ ცი ა ზეც აისა ხა. არ ვათ ვა ლი ე რებ მო-
დის ჟურ ნა ლებს; ერ თა დერ თი, სა დაც ვე ძებ შთა გო ნე ბა-
სა და სა ხე ებს – ეს არის კი ნო და ლი ტე რა ტუ რა.

~ ი ნ ე რ ი ~
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როდესაც ფილ მ ში დრო ის რე კონ ს ტ რუქ ცია მიმ დი-
ნა რე ობს, პირ ვე ლი, რი თაც ეს მა ყუ რებ ლის თ ვის 
თვა ლ ში სა ცე მი ხდე ბა, კოს ტუ მე ბი და იმ პე რი ო დის 
მო და ა. გა მო დის, რომ დროს კი ნოს შემ დეგ ყვე ლა ზე 
კარ გად მო და აკონ სერ ვებს?

ასე ა, რად გან დი ზა ი ნი ყო ველ თ ვის უნ და ასა ხავ დეს 
იმ ტენ დენ ცი ა სა და ტრენდს, რაც კონ კ რე ტულ მო მენ-
ტ შია „მოდაში“. მა გა ლი თად, გარ კ ვე უ ლი პე რი ო დის 
წარ მო სა ჩე ნად სა უ კე თე სო ინ ს პი რა ცია შე იძ ლე ბა მი ი-
ღოთ ბერ გ მა ნის ფილ მე ბი დან, სა დაც დრო ცა და სტი-
ლიც ძა ლი ან დახ ვე წი ლად არის წარ მოდ გე ნი ლი. ჩე მი 
დაკვირვე ბით, მო დის ტენ დენ ცი ე ბი რა დი კა ლუ რად ყო-
ველ თორ მეტ წე ლი წად ში ერ თხელ იც ვ ლე ბა. კონ კ რე-
ტუ ლი ახა ლი სტი ლი იწყე ბა მრა ვალ ფე როვ ნე ბით და 
ფი ნა ლის კენ მი ნი მა ლიზ მ ში გა და დის. უკა ნას კ ნე ლი 
ორი წლის კი ნე მა ტოგ რაფ ში, მუ სი კა სა და მო და შიც 
ასე თი მდგო მა რე ო ბა ა, რაც არ შე იძ ლე ბა დიდ ხანს გაგ-
რ ძელ დეს. მა ლე მოხ დე ბა ახა ლი სტი ლის „აფეთქება“, 
რო მე ლიც აისა ხე ბა ტან საც მელ შიც და გახ დე ბა ამ პე-
რი ო დის სა ხე, იმი ჯი.

კინო მხატ ვ რულ სა ხეს ქმნის სხვა დას ხ ვა კომ პო ნენ-
ტის მეშ ვე ო ბით და ძი რი თა დად ეს არის ვი ზუ ა ლუ რი 
ნა კა დი. რო გორ ხდე ბა ტან საც მ ლის შემ თხ ვე ვა ში?

წარ მო ვიდ გენ ქალ სა და შემ დეგ ტან საც მელს, რო მე-
ლიც მას მო უხ დე ბო და. შარ შან დე ლი ზამ თ რის კო ლექ-
ცი ის შექ მ ნის პე რი ოდ ში ბერ გ მა ნის „პერსონაზე“ ვფიქ-
რობ დი. ყვე ლა კოს ტუ მი შექ მ ნი ლია იმის თ ვის, რომ 
მო ერ გოს ამა თუ იმ იმიჯს, ამ შემ თხ ვე ვა ში, „პერსონას“ 
გმი რებს. ერ თ -ერთ კო ლექ ცი ა ში კი ჩავ რ თე ევა გრი ნის 
პერ სო ნა ჟი იზა ბე ლი, ბერ ტო ლუ ჩის "მეოცნებენიდან". 
ანუ, პი რი ქით, კი ნოგ მი რი კოს ტი უ მებ ში გად მო ვი ტა ნე.

რაც შე ე ხე ბა ქარ თულ კი ნოს ‒ ტან საც მელ სა და მო-
და ში რამ დე ნად თვალ სა ჩი ნოდ აისა ხე ბო და ეპო ქა?

კა ცე ბის ჩაც მუ ლო ბა იყო ერ თ ფე რო ვა ნი, თუმ ცა ქა-
ლე ბის კოს ტუ მე ბი ნაკ ლე ბად. ტან საც მელ ზე ძა ლი-
ან კარ გად აღი ბეჭ და საბ ჭო თა სტი ლი და მი სი არ სი. 
თუმ ცა, მა გა ლი თად, „ჭრიჭინას“ კოს ტუ მე ბი, თა ვი სე-
ბუ რად, ძა ლი ან ლა მა ზი ა. ამ ფილ მი დან თუნ დაც ერ თი 
უბ რა ლო კა ბა რომ აიღო და მი სი შთა გო ნე ბით, 50-იანი 
წლე ბის სტილ ში, წელ ში გაშ ვე ბუ ლი და კი სერ თან შეკ-
რუ ლი ტან საც მ ლის შექ მ ნა გა დაწყ ვი ტო ‒ „ჭრიჭინა“ 
ინ ს პი რა ცი ის თ ვის სა უ კე თე სო წყა რო იქ ნე ბა.

[ გი ორ გი რაზ მა ძე ]
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გი ორ გი ვარ სი მაშ ვი ლი ქარ თ ვე ლი რე ჟი სო რე ბის ახა-
ლი თა ო ბის წარ მო მად გე ნე ლი ა. და ი ბა და 27/04/1986 
თბი ლის ში. და ამ თავ რა ილი ას უნი ვერ სი ტე ტი სა ერ-
თა შო რი სო ურ თი ერ თო ბე ბის სპე ცი ა ლო ბით. შემ-
დეგ პა რი ზის მე-8 უნი ვერ სი ტე ტის კი ნო ფა კულ ტე ტი 
(ბაკალავრისა და მა გის ტ რის ხა რის ხით – მონ ტა ჟი და 
რე ჟი სუ რა) და ბო ლოს კი ნოს კო ლა ESRA. სა ქარ თ-
ვე ლო ში წელს დაბ რუნ და. გა და ღე ბუ ლი აქვს 12 მოკ-
ლე მეტ რა ჟი ა ნი და ერ თი სრულ მეტ რა ჟი ა ნი ფილ მი. 
ახ ლა ხან სა ქარ თ ვე ლოს კი ნე მა ტოგ რა ფის ეროვ ნუ ლი 
ცენ ტ რის კონ კურ ს ში კო მე დი უ რი ჟან რის ფილ მის გა-
და სა ღე ბად გა ი მარ ჯ ვა და და ფი ნან სე ბა მო ი პო ვა. 

 
თქვენ კი ნოს სწავ ლობ დით საფ რან გეთ შიც და სა ქარ-
თ ვე ლო შიც. რა მოგ ცათ ერ თ მა და მე ო რემ? და რას 
ვერ მი ი ღებ დით, პა რიზ ში რომ არ წა სუ ლი ყა ვით?

სა ქარ თ ვე ლო ში ცო ტა ხანს ვსწავ ლობ დი სა ქარ თ ვე-
ლოს შო თა რუს თა ვე ლის თე ატ რი სა და კი ნოს სა ხელ-
მ წი ფო უნი ვერ სი ტეტ ში კი ნომ ცოდ ნე ო ბის ფა კულ ტეტ-
ზე. შემ დეგ საფ რან გეთ ში წა ვე დი (ფრანგული კარ გად 
ვი ცო დი და კი ნო ჩე მი ჰო ბი იყო). გა დავ წყ ვი ტე, სწავ-
ლა იქ გა მეგ რ ძე ლე ბი ნა. და ვამ თავ რე პა რი ზის მე-8 
უნი ვერ სი ტე ტი ბა კა ლავ რის და მა გის ტ რის ხა რის ხით. 
მოგ ვი ა ნე ბით და ვამ თავ რე პა რი ზის ტექ ნი კუ რი კი ნოს-
კო ლა ESRA. სა ქარ თ ვე ლო ში სა მი თვე ვსწავ ლობ დი 
და ბევ რი ისე თი რამ ვის წავ ლე კი ნოს კულ ტუ რა ში, 
რაც საფ რან გეთ ში გა ტა რე ბულ მა შვიდ მა წელ მა ვერ 
მომ ცა, მაგ რამ ჩვენ გან გან ს ხ ვა ვე ბით, იქ ძა ლი ან დიდ 
ყუ რადღე ბას უთ მო ბენ ტექ ნი კა სა და პრაქ ტი კულ მე ცა-
დი ნე ო ბას. ისი ნი თვლი ან, რომ არ არის სწო რი, სტუ-
დენტს ჰქონ დეს ერ თი პრო ფე სი ა, რო გორც ჩვენ თა ნა ა. 
რე ჟი სორ მა უნ და იცო დეს ყვე ლა ფე რი, რომ ჯგუფს 
უხელ მ ძღ ვა ნე ლოს. 

რა გან ს ხ ვა ვე ბაა ქარ თულ და ფრან გულ კი ნოს კო ლებ სა 
და სწავ ლე ბის სის ტე მებს შო რის? რა თა ვი სე ბუ რე ბე ბი?

გი ორ გი ვარ სი მაშ ვი ლის 
პა რი ზი- თ ბი ლი სი
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ძი რი თა დად გვას წავ ლიდ ნენ თე ო რი ას და ერ თა დერ თი 
პრაქ ტი კუ ლი სა გა ნი იყო მონ ტა ჟი. ფრან გუ ლი კი ნოს-
კო ლა ძა ლი ან გან ს ხ ვავ დე ბა ჩვე ნი უნი ვერ სი ტე ტისგან. 
დღე ში 12 სა ა თი გვქონ და ლექ ცი ე ბი. გვას წავ ლიდ ნენ 
იური დი ულ, სა ბუ ღალ ტ რო სპე ცი ა ლო ბებს, ფი ზი კას, 
ქი მი ას, მონ ტაჟს, ფე რებს, ყვე ლა ნა ი რი კა მე რის ხმა რე-
ბას... თუ არ მეშ ლე ბა, 50-ამდე სა გა ნი იყო ჯამ ში. ვინც 
შეძ ლო სკო ლის დამ თავ რე ბა, ალ ბათ 50-იდან 10-15 
სპე ცი ა ლო ბა მა ინც ეხერ ხე ბა. თა ნაც კი ნო ისე თი სის წ-
რა ფით ვი თარ დე ბა, რომ ზო გი სპე ცი ა ლო ბა კვდე ბა და 
ზო გი ახა ლი ჩნდე ბა. მა გა ლი თად, წელს და უ მა ტე ბი ათ 
დრო ნის პი ლო ტირე ბა, ხო ლო ამო უ ღი ათ რამ დე ნი მე 
პრო ფე სი ა, რაც ფირ ზე მუ შა ო ბას უკავ შირ დე ბო და. 

რო გორ და იწყო თქვე ნი ცხოვ რე ბის ფრან გუ ლი პე რი-
ო დი, რა სირ თუ ლე ე ბი იყო (ენა დის ციპ ლი ნა, ტრა დი-
ცი ე ბი, ცხოვ რე ბის წე სი და ა.შ.) და რა მიღ წე ვე ბი?

ყვე ლა ზე რთუ ლი იყო იმის გა ა ნა ლი ზე ბა, რომ პა რიზ-
ში შენ არა ვის არა ფერ ში სჭირ დე ბი. მე შე იძ ლე ბა კარ-
გი მე მონ ტა ჟე ვი ყო, მაგ რამ ჩემ ნა ი რი იქ რამ დე ნი მე 
ათა სი ა. კი ნოს კო ლა შიც ამას გვე უბ ნე ბოდ ნენ, ‒ ხომ 
ხე დავთ, თქვენს გა რე შეც ყვე ლა ფე რი კარ გად არის პა-
რიზ ში, წა დით თქვენს რე გი ო ნებ ში და იქ იმუ შა ვე თო. 

თქვე ნი ფილ მე ბი ‒ სა ი დან გაჩ ნ და იდე ე ბი, რო გორ 
მო ა ხერ ხეთ მა თი გან ხორ ცი ე ლე ბა?

სტუ დენ ტო ბის პე რი ოდ ში გა და ვი ღე ათი ო დე მოკ ლე-
მეტ რა ჟი ა ნი ფილ მი და ერ თი სრულ მეტ რა ჟი ა ნი, რო-
მელ საც ქარ თუ ლად ჰქვია „პარიზული ოც ნე ბა“. შარ შან 
ქარ თულ კი ნო გა ქი რა ვე ბა ში იყო და თქვენს ჟურ ნალ ში 
გვქონ და ძა ლი ან კარ გი რე ცენ ზი ა. წელს პა რიზ ში გა-
მო ვი და და მო მა ვალ წელს რუ სულ კი ნო გა ქი რა ვე ბა შიც 
გა მო ვა, თუ რო გორ მე დავ ძ ლი ეთ მა თი ბი უ როკ რა ტი უ-
ლი ჯურ ღ მუ ლი. ძი რი თა დად კო მე დი ე ბი მიყ ვარს. 

გაქვთ თუ არა კონ ტაქ ტი ფრან გულ კი ნოს კო ლას თან 
‒ ყო ფილ თა ნა კურ სე ლებ თან და მათ ქვეყ ნებ თან 
შე მოქ მე დე ბი თი თვალ საზ რი სით?

კონ ტაქ ტი ძა ლი ან ხში რად მაქვს. ისი ნი მე ძა ხი ან, რო-
დე საც მე მონ ტა ჟე სჭირ დე ბათ და პი რი ქით. ახ ლა ერთ 
ქარ თულ ფილ მ ზე ვი ყა ვი მე მონ ტა ჟედ და ხმის მიქ ს ზე 
და ფე რე ბის კო რექ ცი ა ზე ჩე მი ფრან გი თა ნა კურ სე ლე ბი 
და ვა საქ მე. მე მგო ნი, კარ გი ფილ მი გა მოგ ვი ვი და. 

რა უფ რო მე ტი იყო – წარ მა ტე ბა, თუ მარ ცხი? რა და რა? 

გა ცი ლე ბით მე ტი იყო წარ მა ტე ბა. 6 წე ლი ვსწავ ლობ დი 

~ ი ნ ე რ ი ~
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და სკო ლის გა რეთ სადღაც 20-ზე მეტ ფილ მ ზე ვი მუ შა-
ვე. ერ თი პე რი ო დი საფ რან გე თის სა ზო გა დო ებ რი ვი ტე-
ლე ვი ზი ის სა ინ ფორ მა ცი ოს მე მონ ტა ჟე ვი ყა ვი. მე თვი-
თონ გა და ვი ღე 13 ფილ მი. რა საკ ვირ ვე ლი ა, მარ ცხიც 
იყო. პირ ველ რიგ ში, ის, რომ ვე რაფ რით ვი შო ვე ფრან გი 
პრო დუ სე რი და ამ მი ზანს მხო ლოდ თბი ლის ში მი ვაღ-
წი ე. ასე ვე, ვე რაფ რით მო ვა ხერ ხე წე სი ერ ფეს ტი ვალ ზე 
მოხ ვედ რა. ავ ს ტ რი ა ში ავი ღე პრი ზი მოკ ლე მეტ რა ჟი ა ნი 
ფილ მის თ ვის, მაგ რამ დი დი არა ფე რი ფეს ტი ვა ლი იყო, 
ამი ტომ მის პრიზს დი დი ფა სი არ აქვს. 

რა ზე მუ შა ობთ ამ ჟა მად?  

კი ნო ცენ ტ რის კო მე დი უ რი ჟან რის სცე ნა რის გან ვი თა-
რე ბის კონ კურ სი მო ვი გე. ახ ლა ვმუ შა ობთ ინ გ ლი სელ 
კონ სულ ტან ტ თან და მე მგო ნი, ძა ლი ან სა სა ცი ლო რამ 
გა მო დის. მოქ მე დე ბა 2000 წელს ხდე ბა. სცე ნა რი არის 
თბი ლი სე ლებ ზე, რომ ლე ბიც ყვე ლა უც ნა ურ პრობ ლე-
მას რა ღაც უც ნა უ რი გზე ბით წყვე ტენ. გარ და ამი სა, ვმუ-
შა ობ დო კუ მენ ტურ ფილ მ ზე, რო მე ლიც იქ ნე ბა ქარ თულ 
და კორ სი კულ მრა ვალ ხ მი ა ნო ბა ზე. ქარ თულ - ფ რან გუ-
ლი კოპ რო დუქ ცი ა. ჯერ გან ვი თა რე ბის ეტაპ ზე ვართ.

რო გორ შე ე გუ ეთ ქარ თულ კი ნო სი ნამ დ ვი ლეს დაბ-
რუ ნე ბის შემ დეგ?

რთუ ლად. პა რიზ ში ყვე ლა ფე რი აწყო ბი ლია და ამი-
ტომ გა სა გე ბი ა, თუ არ დას ჭირ დე ბით. ჩვენ თან ძა ლი ან 
ბევ რი პრობ ლე მაა და მა ინც ცო ტას თუ სჭირ დე ბი. სა-
მონ ტა ჟო სტუ დია მაქვს და მხო ლოდ მოკ ლე მეტ რა ჟი ან 
ფილ მებ სა და სპექ ტაკ ლე ბის ვი დე ო ვერ სი ებ ზე მი წევს 
მუ შა ო ბა. ძა ლი ან მინ და კლი პე ბის და რეკ ლა მე ბის და-
მონ ტა ჟე ბა, მაგ რამ არ გა მო დის. 

საფ რან გეთ ში მოს მე ნი ლი ლექ ცი ე ბის დი დი ნა წი ლი 
გა დავ თარ გ მ ნე და მინ დო და, რომ უნი ვერ სი ტე ტე ბის თ-
ვის მე ჩუ ქე ბი ნა, მაგ რამ არ მო უნ დათ. თუმ ცა ამის მი-
უ ხე და ვად, ვა ხერ ხებ ბევ რი რა მის გა კე თე ბას. თუნ დაც 
ის, რომ ახ ლა ხან კონ კურ სი მო ვი გე.

რამ შე იძ ლე ბა და ა ინ ტე რე სოს უცხო უ რი კომ პა ნი ე ბი 
და უცხო ე ლი პრო დუს რე ბი სა ქარ თ ვე ლო ში?

ის ტო რი ე ბი, რომ ლე ბიც მო დის უცხო ე თი დან. ფრან-
გებს ძა ლი ან უყ ვართ უცხო უ რი ფილ მე ბი, რაც მათ 
ეხ მა რე ბა მსოფ ლი ოს უკეთ გაც ნო ბა ში. ერ თა დერ თი, 
რი თაც ქარ თ ველ მა რე ჟი სორ მა შე იძ ლე ბა ფრან გი 
პრო დუ სე რი და ა ინ ტე რე სოს, იქ ნე ბა ქარ თუ ლი ფილ-
მი. ქარ თ ველ რე ჟი სორს არა ვინ და პა ტი ჟებს საფ რან-
გეთ ში ფილ მის გა და სა ღე ბად, მაგ რამ ქარ თუ ლი ამ ბე-
ბი აინ ტე რე სებთ. რაც შე ე ხე ბა ქვე ყა ნას, ჩვენ ძა ლი ან 
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ბევ რი პლუ სი გვაქვს. ეს არის ბუ ნე ბა, არ ქი ტექ ტუ რა, 
კი ნოს კულ ტუ რა; ზოგ სფე რო ში ძა ლი ან პრო ფე სი ო ნა-
ლი კად რე ბი, იაფი ჯგუ ფი, შრო მის მოყ ვა რე ტექ ნი კუ რი 
პერ სო ნა ლი, და ბა ლი გა და სა ხა დე ბი, და ბა ლი ბი უ როკ-
რა ტია და ა.შ. 

თქვენ, რო მე ლიც შიგ ნი დან იც ნობთ ფრან გულ კი-
ნო რე ა ლო ბას, რით გა ნას ხ ვა ვებ დით ფრან გუ ლი 
ახალ გაზ რ დუ ლი კი ნოს, და ნარ ჩე ნი მსოფ ლი ო სა და 
ქარ თუ ლი ახალ გაზ რ დუ ლი კი ნენ მა ტოგ რა ფის გან?

საფ რან გეთ ში თა ო ბებ ში არის უთან ხ მო ე ბა. ასა კო-
ვა ნი პრო დუ სე რე ბი ახალ გაზ რ დებს მხო ლოდ სტა ჟო-
რე ბად ეძა ხი ან. მაგ რამ ტექ ნი კა და და ფი ნან სე ბის მე-
თო დე ბი იმ დე ნად სწრა ფად ვი თარ დე ბა, რომ ძა ლი ან 
ბევ რი ახალ გაზ რ და ახერ ხებს იმას, რაც 10 წლის წი-
ნათ წარ მო უდ გე ნე ლი იყო. 

მა გა ლი თად, მე სრულ მეტ რა ჟი ა ნი ფილ მი 2  000 ევ-
როდ გა და ვი ღე. ჩემ მა თა ნა კურ სელ მა ‒ 4 000 ევ როდ, 
ოღონდ მო ნა კო ში. შემ დეგ ეს ფილ მე ბი გა დის კი ნო თე-
ატ რებ ში. დღეს ფრან გი ახალ გაზ რ დე ბი ფილ მებს იღე-
ბენ, სა დაც რე ჟი სო რიც თვი თონ არი ან, მე მონ ტა ჟეც და 
ოპე რა ტო რიც. ამას ემა ტე ბა ტექ ნი კის პროგ რე სი. 

კა მე რა, რომ ლი თაც „კარიბის ზღვის მე კობ რე ე ბი“ გა-
და ი ღეს დღეს 3 000 დო ლა რი ღირს. ტექ ნი კა ისე სწრა-
ფად ვი თარ დე ბა, რომ ფა სე ბი იკ ლებს. ასე ვე ჩნდე ბა 
და ფი ნან სე ბის ალ ტერ ნა ტი უ ლი წყა რო ე ბი. მაგ რამ უფ-
რო სი თა ო ბის პრო დუ სე რებს ეს არ ეს მით და ამა ზე 
სულ არის სა უ ბა რი. 

სა ერ თოდ ფრან გებს ძა ლი ან კარ გი სკო ლა აქვთ და 
ძა ლი ან ნი ჭი ე რი ერი ა. ლუკ ბე სონს ძა ლი ან უყ ვარს 
ჩვე ნი სკო ლა და თუ ფილმს იწყებს, ბევრ სტუ დენტს 
ასაქ მებს სა პა სუ ხის მ გებ ლო პო ზი ცი ებ ზე. ჩე მი თა ნას-
კო ლე ლი ჯერ კი დევ სტუ დენ ტი იყო, რო დე საც სპილ-
ბერ გის ფილ მ ზე მი იწ ვი ეს სა მუ შა ოდ ხმის ჯგუფ ში. ერ-
თ მა „ბეთმენზე“ იმუ შა ვა. ასე თი მა გა ლი თი ბევ რი ა. 

რაც შეგ ვე ხე ბა ჩვენ, გა ნათ ლე ბის დო ნით ალ ბათ ერთ -
-ერთ ბო ლო ად გილ ზე ვართ მსოფ ლი ო ში. რამ დე ნი მე 
ქარ თ ვე ლი ოპე რა ტო რი ვი ცი, რომ ლე ბიც თა ვი სი ნი ჭი-
თა და ოს ტა ტო ბით ათი თა ვით უფ რო მაღ ლა დგა ნან, 
ვიდ რე ფრან გი ოპე რა ტო რე ბის უმე ტე სო ბა, მაგ რამ ისე-
თი რა ღა ცე ბი არ იცი ან, გან სა კუთ რე ბით ციფ რულ ტექ-
ნი კა ში, რომ პა რიზ ში პირ ველ კურ სელს შერ ცხ ვე ბა. 

[ ლე ლა ოჩი ა უ რი ]

~ ი ნ ე რ ი ~
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დო კუ მენ ტუ რი კი ნოს თა ნა მედ რო ვე დო კუ მენ ტა ლის ტი კის, დო კუ მენ ტუ-
რი კი ნოს ფეს ტი ვა ლე ბის, შალ ვა შენ გე ლის დო კუ მენ ტუ რი კი ნო სუ რა თის 
„ხელმწიფეს“ შესახებ სა უბ რო ბენ ფილ მის სცე ნა რის თა ნა ავ ტო რი და სა-
ზო გა დო ებ რი ვი მა უწყებ ლის დო კუ მენ ტუ რი ფილ მე ბის სტუ დი ის სცე ნა-
რის ტი ნი ნო ჩუტ კე რაშ ვი ლი და კი ნომ ცოდ ნე ნი ნო ნატ როშ ვი ლი.

ნი ნო, მო დი ჯერ ვთქვათ, რა არის დო კუ მენ ტუ რი ფილ მი. შენ რო გორ 
წარ მო გიდ გე ნი ა?

ალ ბათ ეს არის სი ნამ დ ვი ლის ასახ ვა ფაქ ტე ბით. ოღონდ, თუ მა ღალ ფარ-
დოვ ნად არ გა მო მი ვა, ეპო ქის გა და სა ხე დი დან და აუცი ლებ ლად რა ღაც 
და მო კი დე ბუ ლე ბით. იმ სივ რ ცე სა და სი ნამ დ ვი ლე ში უნ და ვიტ რი ა ლოთ, 
რა ზეც ვმუ შა ობთ. დო კუ მენ ტურ კი ნო ში შე იძ ლე ბა ავ ტო რის ფან ტა ზია 
იყოს ნაკ ლე ბი, მაგ რამ აუცი ლებ ლად ბევ რი უნ და იყოს ფიქ რი და გან ს ჯა 
იმა ზე, რა საც ეძღ ვ ნე ბა ფილ მი. 

მე სა გან გე ბოდ ვთქვი ფილ მი. დო კუ მენ ტურ, რე ა ლურ ფაქ ტ ზე აგე ბუ-
ლი ამ ბა ვი, რო მელ საც ექ ნე ბა და საწყი სი, გან ვი თა რე ბა და და სას რუ-
ლი. სხვა მხრივ, რაც უნ და სა ო ცა რი კად რე ბი გა და ი ღო, უიშ ვი ა თე სი 
ფაქ ტე ბი ასა ხო, სა ინ ტე რე სო ადა მი ა ნე ბი გა მო ა ჩი ნო, ფილ მი არ იქ ნე ბა. 
მხატ ვ რულ კი ნო ში ამის მიღ წ ვა უფ რო ად ვი ლი ა, იღებ ამ ბავს და ყვე-
ლა მოქ მე დე ბას შენს ნე ბა ზე წარ მარ თავ. ახ ლა გა და ღე ბა სა ოც რად გა ი-

ხელ მ წი ფე 
წრომ ში



ოლ და, გა და ღე ბა კი არა, აღ ბეჭ დ ვა, მონ ტა ჟიც, უფ რო სწო რად, კად რის 
კად რ ზე მი წე ბე ბა, და ასეთ ნა წარმს იხ სე ნი ე ბენ ფილ მად? დო კუ მენ ტურ 
ფილ მ შიც აუცი ლე ბე ლი ა, რა მე ამ ბა ვი იყოს? 

დო კუ მენ ტუ რი კი ნო მრა ვალ ფე რო ვა ნი ა. ზოგ ჯერ გაქვს ეს ამ ბა ვი თა ვი სი 
კულ მი ნა ცი ი თა და კვან ძის შეკ ვ რა- გახ ს ნით, მაგ რამ ზოგ ჯერ არა. ყვე ლა 
შემ თხ ვე ვა ში, ანა ლი ზით უნ და მი უდ გე თე მას, ფორ მა ში მო აქ ციო და სა ჭი-
რო მი მარ თუ ლე ბით წა იყ ვა ნო. აქ გჭირ დე ბა ანა ლი ტი კუ რი აზ როვ ნე ბა და 
გა აზ რე ბა, რა ტომ აკე თებ, რას აკე თებ, სა ი დან ხე დავ და სა ი დან აჩ ვე ნებ 
ამას მა ყუ რე ბელს. უამ რა ვი სტი ლი სა და ფორ მის დო კუ მენ ტუ რი ფილ მი 
არ სე ბობს. დღეს ძა ლი ან მო და შია ეგ რეთ წო დე ბუ ლი ლაივდოკი ბო ლოს 
თბი ლის ში ჩა ტა რე ბუ ლი „სინედოკის“ ფეს ტი ვა ლის გახ ს ნა ზე დი დი სი ა მა-
ყით გა ნაცხა დეს, ‒ მხო ლოდ ცოცხალ დო კუ მენ ტურ ფილ მებს ვაჩ ვე ნებთ 
და აქ არ იქ ნე ბა, დიქ ტო რის მო საწყე ნი ტექ ს ტი და კი ნოქ რო ნი კით გა და-
ფა რუ ლი კად რე ბი ო. ამ ტი პის დო კუ მენ ტუ რი ფილ მე ბი, ასე ვთქვათ, ირო-
ნი ით მო იხ სე ნი ეს, რაც არ მო მე წო ნა. მსოფ ლიო ის ტო რი ის უამ რა ვი ამ ბა-
ვი სწო რედ ამ ჟან რ მა გა ა ცოცხ ლა. რამ დე ნი მე ცნო ბი ლი უცხო უ რი არ ხი 
მხო ლოდ დო კუ მენ ტურ ფილ მებს აჩ ვე ნებს და მა ყუ რე ბე ლიც ბევ რი ჰყავს. 
მათ უდი დეს შე მეც ნე ბით მნიშ ვ ნე ლო ბა ზე აღა რა ფერს ვამ ბობ.

‒ სა ინ ტე რე სო და მა ღალ მ ხატ ვ რუ ლი ფილ მი შე იძ ლე ბა იყოს ნე ბის მი ე-
რი ჟან რის, ნე ბის მი ე რი ხერ ხით გა და ღე ბუ ლი, დიქ ტო რის ტექ ს ტით, რეს-
პონ დენ ტე ბის მო ნათხ რო ბით თუ უტექ ს ტოდ. ამა ზე მსჯე ლო ბა არ ღირს. 
ალ ბათ ყვე ლა ზე მთა ვა რი არის იდე ა. თუ ის ტო რი ულ თე მას ვე ხე ბით, 
აუცი ლებ ლად ტექ ს ტ ზე უნ და ავაწყოთ და აუცი ლებ ლად ავ ტო რის ტექ ს-
ტი უნ და გვქონ დეს ფილ მ ში, ან და ჩავ წე როთ ინ ტერ ვი უ ე ბი, რო მე ლიც აგ-
რ ძე ლებს ქრო ნო მეტ რაჟს, მო საწყენს ხდის და ვი ზუ ა ლუ რად აღა რი ბებს 
ფილმს. დამ კ ვიდ რე ბუ ლი ა, აგ რეთ ვე, ამა თუ იმ ეპი ზო დის მსა ხი ო ბე ბის 
მო ნა წი ლე ო ბით გა ცოცხ ლე ბა. სხვა ნა ი რად წარ სუ ლის მოვ ლე ნას ვერ ასა-
ხავ, გა მო რიცხუ ლი ა. თუ თე მა არის ისე თი, რო მე ლიც უკ ვე უამ რავ ჯერ 
სხვა საც აქვს გა და ღე ბუ ლი და მოთხ რო ბი ლი, იმ თე მა შიც ისე თი რამ უნ და 
იპო ვო, რაც ახა ლი ა. სა სურ ვე ლი ა, ექ ს კ ლუ ზი უ რი იყოს. 

ყვე ლა ზე რთუ ლი დო კუ მენ ტურ კი ნო ში არის დრა მა ტურ გი ა. ლა ივ დო კის 
ფორ მა ერ თ გ ვა რი გა მო სა ვა ლია და მეტ - ნაკ ლე ბად ეფექ ტუ რი ფილ მი გა-
მო დის, რად გან კონ კ რე ტულ ამ ბავს ეხე ბა და ბუ ნებ რი ვად აქვს გან ვი თა-
რე ბა, კულ მი ნა ცია და და სას რუ ლი. ბევ რად რთუ ლი ა, ის ტო რი ულ ეპო ქა-
ზე მუ შა ო ბა. ფილმს „ქართველთა შო რის წე რა- კითხ ვის გა მავ რ ცე ლე ბე ლი 
სა ზო გა დო ე ბა“ თან გა დავ ყე ვი. ალ ბათ ამ დე ნი არ მიშ რო მია არა ფერ ზე, 
ზღვა მა სა ლა და რუ ტი ნუ ლი საქ მე იყო. უზარ მა ზა რი მა სა ლის და მუ შა-
ვე ბა, მი ლი ონ ჯერ გა და მუ შა ვე ბა დამ ჭირ და. იყო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ამ ბე ბი, 
მაგ რამ კულ მი ნა ცი ას ვერ ვპო უ ლობ დი.

კულ მი ნა ცია თვით წე რა- კითხ ვის სა ზო გა დო ე ბის შექ მ ნა ა. 

სა ოც რად გა მი ჭირ და დრა მა ტურ გი ის მო ძებ ნა ფილ მ ში „ხელით წე რი ლი 
გან ძი“, ხელ ნა წერ თა ცენ ტ რ ზე. მა სა ლა იყო უძ ვირ ფა სე სი, მაგ რამ, რო გორ 
უნ და აგ ვეწყო ფილ მი, ურ თუ ლე სი საქ მე გა მოდ გა, ამ ბა ვი არ გვქონ და. 

კარ გი ღერ ძი იპო ვეთ, ძვე ლი წიგ ნის რეს ტავ რა ცი ა, ეტ რა ტის დამ ზა დე ბა. 

არ შე იძ ლე ბა ყვე ლა ფილ მი ერ თ ნა ი რად გან ვი ხი ლოთ, ბი ოგ რა ფი ულ თუ 
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ის ტო რი ულ ფილმს სხვა პა რა მეტ რე ბით უნ და მი ვუდ გეთ. ასევე, ურ თუ ლე-
სია ბი ოგ რა ფი უ ლი ფილ მი. 

ბი ოგ რა ფი ულ ფილ მ საც თა ვი სი შტამ პი და ე დო. ძა ლა უ ნე ბუ რად უნ და მიჰ-
ყ ვე ცხოვ რე ბის გზას. შე იძ ლე ბა ერ თი -ო რი ეპი ზო დი გა და ად გი ლო, ერ თი 
მხა რე გა მო ყო, მე ო რე გაკ ვ რით ახ სე ნო, მაგ რამ მთლი ა ნად ვერ დაშ ლი. 
ასე თი ვეა სქელ ტა ნი ა ნი ბი ოგ რა ფი უ ლი წიგ ნე ბი. ვი საც ესა თუ ის ეპო ქა და 
პი როვ ნე ბა აინ ტე რე სებს, კითხუ ლობს ამ წიგნს. ალ ბათ ფილ მ საც ნა ხავს. 

დრა მა ტურ გი ის პრობ ლე მა ჩვენ კი არა, უამ რავ ფილმს აქვს, რომ ლებ-
საც ფეს ტი ვა ლებ ზე აჩ ვე ნე ბენ. სულ ელო დე ბი, რომ ბო ლო ში იქ ნე ბა ფი ნა-
ლი, მაგ რამ არ არის. იშ ვი ა თი ა, ასე თი მოქ ნე უ ლი ფი ნა ლი. 

შე ვუდ გეთ მთა ვარ სა კითხს, რის გა მოც შევ ხ ვ დით. ფილ მი „ხელმწიფე“: 
სცე ნა რის ავ ტო რე ბი ხართ ნი ნო ჩუტ კე რაშ ვი ლი და შალ ვა შენ გე ლი, 
რე ჟი სო რი შალ ვა შენ გე ლი, ოპე რა ტო რე ბი: გი ორ გი სი გუ ა, კა ხა ბუხ-
რაშ ვი ლი და ბე სო გაფ რინ დაშ ვი ლი, კომ პო ზი ტო რი ზუ რაბ ჯა ვა ხი ა. ეს 
არის ცოცხა ლი მა სა ლით აგე ბუ ლი დო კუ მენ ტუ რი ფილ მი. ასეთ დროს 
რო გორ უნ და და ი წე როს სცე ნა რი, აქ ხომ მთლი ა ნად ყო ველ დღი უ რი 
ცხოვ რე ბა ზე, მოვ ლე ნებ ზე ხარ და მო კი დე ბუ ლი. 

ზუს ტად ეს ფილ მია ლა ივ დო კი. სა ერ თოდ, რო გორ მი ვე დით ამ თე მას-
თან. სტუ დი ა ში წე ლი წად ში ორ ჯერ გვაქვს, ასე ვთქვათ, იდე ე ბის გან ხილ-
ვა და ში და შე მოქ მე დე ბით საბ ჭო ზე წყდე ბა, რა ზე ღირს მუ შა ო ბა და რა ზე 
არა. რამ დე ნი მე თე მა მქონ და. ბო ლოს შევ ჩერ დით მუ ზე უ მებ ზე. მსოფ-
ლი ოს ყვე ლა მუ ზე უმ ზე არ სე ბობს ფილ მე ბი და სა ქარ თ ვე ლო ში ეს თე მა 
არ იძ ვ რის. მოკ ლედ, ით ქ ვა, ‒ მო დი, ისე თი მუ ზე უ მი ვნა ხოთ, რო მე ლიც 
გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ა ო. ვახ სე ნეთ, სტა ლი ნის მუ ზე უ მე ბი რომ აქვთ სახ ლ ში 
მოწყო ბი ლი. ზუს ტად იმ დროს ჩემს სო ფელ ში, რო მე ლიც არის ხა შუ რის 
რა ი ო ნის სო ფე ლი წრო მი, ხდე ბო და ასე თი რამ და ამ ბად მო ვუ ყე ვი კო-
ტე ჯან დი ერს, შალ ვა შენ გელსა და გო ჩა ჟორ ჟო ლი ანს. სოფ ლის ყო ფი ლი 
კან ტო რის შე ნო ბა ეკ ლე სი ას გა და ე ცა და დე და თა მო ნას ტე რი გა იხ ს ნა. იმ 
ეზო ში ჩე მი ბავ შ ვო ბი დან დგას სტა ლი ნის ძეგ ლი. ყველ გან აიღეს ძეგ ლე-
ბი, გორ შიც კი. იქ მა ინც დარ ჩა და არა ვინ აქ ცევ და ყუ რადღე ბას. ბო ლოს 
სტა ლი ნი მო ნას ტ რის ეზო ში აღ მოჩ ნ და და მღვდელ მა სთხო ვა მო სახ ლე-
ო ბას, მო დით, ეს ძეგ ლი ან ავი ღოთ, ან გა და ვი ტა ნო თო. ატყ და ერ თი ამ ბა-
ვი, ზო გი სა ოც რად წი ნა აღ მ დე გი წა ვი და. შე იქ მ ნა მა რაზ მუ ლი სი ტუ ა ცი ა. 
მო დი, მა გა ზე გა და ვი ღოთ ფილ მი ო, თქვა შალ ვამ. რად გან ჩე მი სო ფე ლი ა, 
თით ქ მის ყვე ლას ვიც ნობ და ყვე ლა ახ ლო ბე ლი ა, გა მი ად ვილ და მუ შა ო ბა, 
თა ნაც ეს ამ ბა ვი სულ ახა ლი დაწყე ბუ ლი იყო, ჯერ არც მო ნას ტე რი იყო 
შექ მ ნი ლი და ძეგ ლიც ისევ იდ გა. წა ვე დით და მივ ყე ვით მოვ ლე ნებს.

სცე ნა რი გქონ დათ და წე რი ლი?

ფილმს სცე ნა რი არ ჰქო ნი ა. ზუს ტად ვი ცო დით, რა გვინ დო და და გვქონ-
და რამ დე ნი მე ვა რი ან ტი, რა მი მარ თუ ლე ბით წავ სუ ლი ყა ვით. ვა პი რებ დით 
ორი პო ზი ცი ის ჩვე ნე ბას, ასე ვთქვათ, სტა ლი ნის ტე ბი სა და ეკ ლე სი ის ტე ბის. 
ეს ორი ხა ზი უნ და ყო ფი ლი ყო. ინ ტერ ვი უ ე ბიც ჩავ წე რეთ ორი ვე მო საზ რე-
ბის. ავ სა ხეთ სოფ ლის ცხოვ რე ბაც, მოვ ლე ნე ბი და ცხა დი ა, პრობ ლე მე ბი, 
რომ ლე ბიც სო ფელს ჰქონ და, წყა ლი რომ არ არის, გზა კი ახ ლა გა კეთ და.
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პრო ვო ცი რე ბას უკე თებ დით რა მეს? კრე ბა თქვე ნი პრო ვო ცი რე ბუ ლი ა?

კრე ბის ჩა ტა რე ბას ისე დაც აპი რებ დ ნენ, სა კითხი სხვა ნა ი რად ვერ გა-
დაწყ დე ბო და. შე იძ ლე ბო და კრე ბა სოფ ლის ბირ ჟა ზეც გა მარ თუ ლი ყო, მაგ-
რამ ჩვე ნი ინი ცი ა ტი ვით ეს მოხ და შე ნო ბა ში. ფილ მ ში არის კად რი – ქა ლი 
ფან ჯა რას წმენდს და დარ ბაზს ალა გებს. ათი წე ლი იქ ნე ბო და, შე ნო ბა არც 
გა ღე ბუ ლა, არც ვინ მე შე სუ ლა. ზუს ტად იქ წა ვაწყ დით სტა ლი ნის ძეგ ლ-
ზე მო ტე ხილ ხელს, რა ფა ზე, ფარ დის უკან იყო მიგ დე ბუ ლი, აბ ლა ბუ დებ-
ში გახ ვე უ ლი. ხე ლი ფილ მის ერ თ -ერ თი დე ტა ლი გახ და. სხვა თა შო რის, 
უკუღ მა და ა მაგ რეს, მაგ რამ ჩემს ბავ შ ვო ბა შიც ასე იყო. ამას არა აქვს 
მნიშ ვ ნე ლო ბა. რა თქმა უნ და, ვფიქ რობ დით, რა გა დაგ ვე ღო და რო გორ 
გა დაგ ვე ღო. ბო ლო მო ნო ლო გე ბი შალ ვას მო ფიქ რე ბუ ლი ა.

მარ თა ლი გითხ რა, ეგ ნაკ ლე ბად მო მე წო ნა. ცო ტა ხე ლოვ ნუ რად შე მო-
ვი და, რაც უკ ვე ნა თე ლი ა. 

მუ შა ო ბი სას გვქონ და გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი აზ რიც. მე მინ დო და კრე ბის გა-
დაწყ ვე ტი ლე ბა ბო ლო ში გა დაგ ვე ტა ნა, თით ქოს კულ მი ნა ცია ფილ მის შუ-
ა შია და არა ბო ლო ში. მაგ რამ შალ ვამ არ ჩი ა, ‒ ისე გავ ყ ვეთ მოვ ლე ნებს, 
რო გორც წა ვა ო. ალ ბათ ესეც სწო რი ა. 

რე ჟი სო რი რას აკე თებს ასეთ დროს?

ასე თი სტი ლის ფილ მის გა და ღე ბი სა და მონ ტა ჟი სას რე ჟი სო რი უმ ნიშ-
ვ ნე ლო ვა ნე სია. შალ ვა ფილ მის თა ნა ავ ტო რი ა. ჩვე ნი ფუნ ქ ცი ე ბი მკაც-
რად გა მიჯ ნუ ლი არ ყო ფი ლა. „ხელმწიფეში“ ოპე რა ტო რის ნა მუ შე ვა რია 
ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი, ზო გი ეპი ზო დი გი ორ გი სი გუ ამ თვი თონ გა და ი-
ღო. არც მე ვახ ლ დი და არც შალ ვა. გა და ი კი დებ და კა მე რას და და დი ო და 
უბან -უბან. იმ დროს თვი თონ იყო ავ ტო რიც, რე ჟი სო რიც, ოპე რა ტო რიც. 
არაჩ ვე უ ლებ რი ვი მა სა ლა მოჰ ქონ და. ამ მხრივ, ძა ლი ან სა ინ ტე რე სო და 
შე მოქ მე დე ბი თი ატ მოს ფე რო გვქონ და. 

მეც სა გან გე ბოდ აღ ვ ნიშ ნავ რე ჟი სო რის ოს ტა ტო ბას. ასე მგო ნი ა, მი სი სა-
მეტყ ვე ლო ენა, კი ნო ე ნა, ქა ღალ დ ზე შე სა ბა მი სად რომ გად მო ვი ტა ნოთ, 
ლი ტე რა ტუ რუ ლად სრუ ლი ად გა მარ თულ, მხატ ვ რულ ნო ვე ლას მი ვი ღებთ. 
ინ ტერ ვი უ ე ბის, დი ა ლო გის ფრაგ მენ ტე ბის, მე ტა ფო რე ბი სა თუ შე და რე ბე-
ბის მო ნაც ვ ლე ო ბა მთა ვარ აზრს ემ სა ხუ რე ბა, ოღონდ არ არის არა ნა ი რი 
პა თე ტი კა და ძალ და ტა ნე ბა. ბევრ ღირ სე ბას თან ერ თად თხრო ბის ისე თი 
რიტ მია არ ჩე უ ლი, ცხოვ ლად შე იგ რ ძ ნობ აპა თი ა სა და უმოქ მე დო ბას, რაც 
სო ფელ შია გა მე ფე ბუ ლი. თა ნაც ეს რიტ მი მხო ლოდ კად რე ბის სიგ რ ძით არ 
მი იღ წე ვა. გრძე ლი კად რე ბიც ხომ მო საწყე ნი ხდე ბა. აქ ვე ვიტყ ვი, ჩემ თ ვის 
ნამ დ ვი ლი აღ მო ჩე ნა იყო შალ ვა შენ გე ლის ფილ მი „უცნობი ჯა რის კა ცე ბი“. 
მი სი პრო პა გან დის ტი გავ ხ დი, ბევრს ვურ ჩიე ენა ხა და ბევ რ საც ვაჩ ვე ნე. 
აი, იმ ფილ მის რიტ მი სრუ ლად გან ს ხ ვა ვე ბუ ლია ‒ ცხა დი ა, თე მის შე სა ბა-
მი სი. „ხელმწიფეში“ ბევ რი მე ტა ფო რა ა, მაგ რამ ერ თი კად რი მახ სენ დე ბა. 
თეთ რი ბა ტი მო დის მტვრი ან შა რა ზე. მო დის ბაჯ ბა ჯით, ნე ლა, თა ვა წე უ ლი. 
არაჩ ვე უ ლებ რი ვი ა, სიმ ბო ლუ რი. თით ქოს იქა უ რო ბის სულს გა მო ხა ტავს. 
თუმ ცა მე რე კლა ვენ იმ ბატს და პუ ტა ვენ. რა ტომ?

რა გვექ ნა, მარ თ ლაც დაკ ლეს. ჩვენ არ ჩავ რე ულ ვართ. კრე ბა ზე ერ თი 

~ ი ნ ე რ ი ~
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ახალ გაზ რ და კა ცი ამ ბობს, ‒ ად რე ამ კლუბ ში დის კო თე კებ ზე დავ დი ო-
დით, ვერ თო ბო დით; ახ ლა ყველ გან აღად გი ნეს კულ ტუ რის სახ ლე ბი, 
ჩვენ თან კი მა ინ ც და მა ინც მო ნაზ ვ ნე ბი შე ა სახ ლე სო. ფილ მიც ზუს ტად ამა-
ზე ა. ორა დო რი არ ჩე ვა ნი აქვს მო სახ ლე ო ბას ‒ ან ეკ ლე სია ან სტა ლი ნი, 
შუ ა ში არა ფე რი ა, სოფ ლებ ში სა მო ქა ლა ქო ცხოვ რე ბა არ არის.

მე რე, ვინ შე ი ტანს სა მო ქა ლა ქო ცხოვ რე ბას, სხვამ უნ და აჩუ ქოს? თვი-
თონ ხომ არ სე ბო ბენ. გა ნა მა თი პა სი უ რო ბის ბრა ლი არ არის? ჩემ ში 
ფილ მ მა ბევ რი ფიქ რი აღ ძ რა. პირ ვე ლად ანონ სი რომ მო ვის მი ნე, აღ-
ვიქ ვი, რო გორც ფილ მი სტა ლინ ზე. სტა ლინ ზე ფილ მე ბი ძი რი თა დად ერ-
თი შტამ პით კეთ დე ბა, ამი ტომ არ და ვინ ტე რეს დი. რო დე საც ბო ლოს და-
ბო ლოს დავ ჯე ქი და სა ფუძ ვ ლი ა ნად ვნა ხე, აღ მო ვა ჩი ნე, რომ სტა ლინ ზე 
კი არა ა, არა მედ დღე ვან დე ლო ბა ზე, ადა მი ან თა უინი ცი ა ტი ვო ბა ზე, 
უმოქ მე დო ბა ზეა და ეკ ლე სია რო გორ იპყ რობს ტე რი ტო რი ას, სო ფელს 
და იპყ რობს შრო მით. ესეც მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა. მღვდე ლი და მო ნაზ ვ ნე-
ბი შრო მო ბენ და საქ მეს აკე თე ბენ, რო ცა სხვე ბი ყა ყა ნე ბენ. სო ფელ საც 
ეტყო ბა, რო გო რი მო უვ ლე ლი ა. ისიც მომ წონს, რომ დას კ ვ ნე ბი არ გა მო-
გაქვთ, არც არა ვის ადა ნა შა უ ლებთ და პა ტივს სცემთ ადა მი ან თა და მო-
კი დე ბუ ლე ბას სტა ლი ნი სად მი.

ეგ არის ყვე ლა ზე მტკივ ნე უ ლი თე მა და თა ვის მარ თ ლე ბა ბევ რ ჯერ მო-
მიხ და. ჩემს ორი ვე პა პას ძა ლი ან უყ ვარ და სტა ლი ნი და რო გორ მო ვიქ ცე? 
მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ერ თი პა პა 25 წე ლი იყო გა და სახ ლე ბუ ლი, მა ინც 
სტა ლინ ზე აბო დებ და. 



8
0

f i l m  p r i n t

გა ნა დღეს, თით ქოს და გა ნათ ლე ბულ სა ზო გა დო ე ბას არ გვყავს კერ პე-
ბი? ბრმა სიყ ვა რუ ლი სა თუ სი ძულ ვი ლის ობი ექ ტი? სა ძულ ვე ლი კერ პიც 
ხომ არ სე ბობს? პო ლი ტი კუ რი მოღ ვა წე, ეკ ლე სი ის მსა ხუ რი. ერ თის თ-
ვის სა ძულ ვე ლი, მე ო რის თ ვის სა თაყ ვა ნე ბე ლი. კარ გი ა, რომ არა ვის 
ტუქ სავთ ‒ რა ტომ გახ სოვს სტა ლი ნი ო?

ეს კითხ ვა რამ დე ნი მე ფეს ტი ვალ ზე და მის ვეს, მათ შო რის ‒ უკ რა ი ნა სა 
და ბალ ტი ის პი რეთ ში. გან სა კუთ რე ბით გერ მა ნი ა ში. მათ თ ვის სი ურ პ რი-
ზი იყო, რომ ხალხს უყ ვარს სტა ლი ნი. მა თი წარ მოდ გე ნით, ისე ვე უნ და 
სძულ დეთ, რო გორც ჰიტ ლე რი სძულთ.. ხში რად მე კითხე ბი ან, ‒ რე ა ლუ-
რად მი გაჩ ნი ათ, რომ სტა ლი ნი ვი ღა ცას უყ ვარ და იმ სო ფელ ში ო? არა რე ა-
ლუ რად არ მი მაჩ ნი ა. რა არის ამა ში და უ ჯე რე ბე ლი?!

ამ ფილ მის თა ვი სე ბუ რე ბა, რაც მა ხა რებს, კი დევ ისა ა, რომ ყვე ლა აუდი-
ტო რია თა ვი სე ბუ რად აღიქ ვამს. უკ ვე 12 თუ 13 ქვე ყა ნა ში ვაჩ ვე ნეთ. 
რუ სეთ ში ჰქონ დათ სა ოც რად და დე ბი თი რე აქ ცი ა. ეგო ნათ, იმ დო ნე ზე 
ვთქვით უარი საბ ჭო თა წარ სულ ზე, რომ 9 მა ი სიც გა ვა უქ მეთ და მე ო რე 
მსოფ ლიო ომ ში მო ნა წი ლე ე ბი დამ ნა შა ვე ე ბად გა მო ვაცხა დეთ. რო ცა ნა-
ხეს ფილ მი, სა დაც ხალ ხი მეტ - ნაკ ლე ბად და დე ბი თად ლა პა რა კობს სტა-
ლინ ზე, ეს მათ თ ვის სა ოც რე ბა იყო. 

რუ სეთ ში სად აჩ ვე ნეთ?

ეკა ტე რინ ბურ გ ში ფეს ტი ვალ ზე, სა დაც ორი პრი ზი მოგ ვ ცეს, მაგ რამ, იმე-
დი ა, სტა ლი ნის გა მო არა. ფილ მი მო ე წო ნათ. პრაქ ტი კუ ლად, ეს არის სა-
ზო გა დო ებ რი ვი მა უწყებ ლის პირ ვე ლი ფილ მი, რო მე ლიც უცხო ეთ ში გა-
ი ყი და. იყი და „ალ ჯა ზი რა ბალ კა ნეთ მა“ და 1 და 17 ნო ემ ბერს გა ვი და 
ეთერ ში. რვა ქვე ყა ნა ში ნა ხეს. ექ ვ ჯერ დატ რი ალ და ანონ სი. 

არა. „ხელმწიფე“ ნამ დ ვი ლად ფილ მი ა. მგო ნი, ეს ყვე ლა ზე დი დი კომ-
პ ლი მენ ტი ა. ის არის ფილ მი, კი ნე მა ტოგ რა ფი უ ლი ნა წარ მო ე ბი, რო მე-
ლიც და გა ფიქ რებს. ამი ტო მაც მო ი ა რა ამ დე ნი ფეს ტი ვა ლი. რო გორ და-
იწყო? დო კუ მენ ტუ რი კი ნოს თ ვის ეს არ ც თუ გაკ ვა ლუ ლი გზა ა. 

ფეს ტი ვა ლე ბი, გა ყიდ ვა, დის ტ რი ბუ ცი ა, ჩემ თ ვის იყო სიბ ნე ლე, წარ მოდ გე-
ნა არ მქონ და. აპ ლი კა ცი ის შევ სე ბაც არ ვი ცო დი. მაგ რამ მირ ჩი ეს, ‒ ფეს-
ტი ვა ლებ ზე გა აგ ზავ ნე ო, და მოვ კი დე ხე ლი, ბევ რი რამ ვის წავ ლე და ისევ 
ვსწავ ლობ. კი დევ რამ დე ნი მე ფეს ტი ვა ლი ელო დე ბა. ნო ემ ბერ ში არის ვილ-
ნი უ სის ფეს ტი ვა ლი, მე რე ჰა ა გა ში და 11 დე კემ ბერს ვე ნა ში. ფილ მის სა-
ფეს ტი ვა ლო ცხოვ რე ბა ძი რი თა დად ორ წე ლი წადს გრძელ დე ბა და ალ ბათ 
მა ლე დას რულ დე ბა. შემ დეგ სპე ცი ა ლურ ჩვე ნე ბებ ზე თუ და პა ტი ჟე ბენ. 

კარ გი ა, ეს რომ თქვი. ახალ გაზ რ დებ მა იცი ან, რომ თვი თონ უნ და გა ი კა-
ფონ გზა, გა და სა ღე ბი თან ხის შეგ რო ვე ბა საც ახერ ხე ბენ და შემ დეგ ფილ-
მის გა ტა ნა საც. ბევ რი, მათ შო რის მეც, ძველ დრო ში ვართ ჩარ ჩე ნი ლე ბი. 
თუ შე მომ თა ვა ზე ბენ, ვი მუ შა ვებ, თა ვად ასეთ ინი ცი ა ტი ვას არ ვი ჩენ. თუ 
ფილ მი რო მე ლი მე ფეს ტი ვალ ზე მოხ ვ და, უდი დეს ჯილ დოდ ით ვ ლე ბა და 
ავ ტო რე ბი ზედ მე ტად იწო ნე ბენ თავს. თით ქოს შე ფა სე ბის მთა ვა რი კრი-
ტე რი უ მი ფეს ტი ვალ ზე მოხ ვედ რა ა. რა თქმა უნ და, კარ გია გას ვ ლა, სხვა 
ფილ მე ბის ნახ ვა, შე ნი ფილ მის შე ფა სე ბის მოს მე ნა… კი დევ რა?

~ ი ნ ე რ ი ~
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ფეს ტი ვა ლი ძა ლი ან კარ გი ა, პირ ველ რიგ ში ‒ ურ თი ერ თო ბის და სამ ყა რებ-
ლად. ასე ვე ხვდე ბი, რომ ძა ლი ან პა ტა რაა ჩვე ნი სამ ყა რო. ან თ რო პო ლო გი-
უ რი ფილ მე ბის ფეს ტი ვა ლებს მსოფ ლი ოს ვი დე ო მუ ზე უმს ეძა ხი ან. მარ თ-
ლაც ასე ა. მე ტად გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი და სა ინ ტე რე სო ადა მია ნე ბის ცხოვ რე ბას 
ნა ხუ ლობ ამ დო კუ მენ ტურ ფილ მებ ში. მე რე ხვდე ბი, რომ მათ თან სა ერ თო 
მე ტი გვაქვს, ვიდ რე გან მას ხ ვა ვე ბე ლი. რა თქმა უნ და, ეს მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა. 

ამა ვე დროს, სა ფეს ტი ვა ლო კონ კურ სებ ზე დიდ მღელ ვა რე ბაც მი წევს. 
გან ს კუთ რე ბით, თუ ფილ მი კონ კურ ს ში მო ნა წი ლე ობს და ხე დავ, რომ 
ღირ სე უ ლი კონ კუ რენ ტი გყავს. მაგ რამ ზოგ ჯერ ისეთ ფილმს გა უ მარ ჯ-
ვი ა, რო მელ ზეც გით ქ ვამს, ‒ არა, ეს არ იქ ნე ბა ჩე მი კონ კუ რენ ტი. და უცებ 
ფილ მი, რო მე ლიც არა ვის არაფ რად მი აჩ ნ და, იღებს პრიზს. მეც ვი ყა ვი 
ჟი უ რი ში. არ ვი ცი, ჩვე ნი ჟი უ რი მუ შა ობ და ასე, თუ ზო გა დად ასე მუ შა ო-
ბენ, მა ინ ც და მა ინც ცხა რე კა მა თი არ გვქო ნი ა. ვცდი ლობ დი, კა მა თი წა-
მო მეწყო, მაგ რამ ვერ მო ვა ხერ ხე. სა ბო ლო ოდ, ისე მი ა ნი ჭეს პრი ზი, რომ 
მე და კი დევ რამ დე ნი მემ არა კომ ფორ ტუ ლად ვიგ რ ძე ნით თა ვი. მექ სი კა-
ში გა მაფ რ თხი ლეს, ‒ არ სად წახ ვი დეთ, და ჯილ დო ბას უნ და და ეს წ რო თო. 
გა მო ვიპ რან ჭე, სარ კის წინ ვი მე ცა დი ნე, რო გორ მეთ ქ ვა სა მად ლო ბე ლი 
სიტყ ვა. მი ვე დი დარ ბაზ ში, სა დაც ხორ ხე ფონ სი და კოს ტა გავ რა სი სხე-
დან. ეკ რან ზე გა დის ფეს ტი ვა ლის მი მო ხილ ვის ვი დე ო. აჩ ვე ნეს ის ორი 
დი დი რე ჟი სო რი. აი, მეც გა მო მა ჩი ნეს და და ვი ჯე რე, ‒ მორ ჩა, მე ვარ აქ 
დე დო ფა ლი და ნე ტავ კარ გად მე მე ცა დი ნა სა მად ლო ბე ლი სიტყ ვა სარ კის 
წინ, ვა ი თუ და ვიბ ნე- მეთ ქი. გა მო ვი და ჟი უ რის თავ მ ჯ დო მა რე ფრან გი და 
გა მარ ჯ ვე ბუ ლად გა მო აცხა და პორ ტუ გა ლი უ რი ფილ მი. რო ცა ის ფილ მი 
ვნა ხე, თა ვი და ვიმ შ ვი დე, ‒ ოჰ, ეს ნამ დ ვი ლად არ არის ჩე მი კონ კუ რენ ტი- 
მეთ ქი. იქ მარ თ ლაც იყო კარ გი ფილ მე ბი, რომ ლე ბიც უფ რო მე ტად იმ სა-
ხუ რებ დ ნენ ჯილ დოს. ასე ხელ ცა რი ე ლი დავ რ ჩი. ახ ლა ვხუმ რობ, მაგ რამ 
იქ ისე ავ ღელ დი, რომ სიცხემ ამი წია და ბან კეტ ზე აღარ წა ვე დი. 

ფილ მის ფეს ტი ვალ ზე მოხ ვედ რაც ძა ლი ან სა ინ ტე რე სო თე მა ა. იქ ძი რი-
თა დად ეგ ზო ტი კუ რი ფილ მე ბი აინ ტე რე სებთ ან უკი დუ რე სი სო ცი ა ლუ რი 
სი დუხ ჭი რე. რაც უფ რო მეტ ტა ლახს, ჭუჭყ სა და სა ცო და ო ბას აჩ ვე ნებ, მით 
უფ რო მოს წონთ.

მარ თ ლაც, ასე ა. გახ სოვთ, ნი ნო კირ თა ძის ფილ მი სა მეგ რე ლო ში დაკ რ ძალ ვა ზე? 

ჩვენ მეტ შანსს არ გვაძ ლევს სა ერ თა შო რი სო სამ ყა რო. სამ წუ ხა როდ, 
ასე ა. მინ და გი ამ ბოთ ერთ არაჩ ვე უ ლებ რივ ფილ მ ზე, რო მე ლიც აფხა ზურ 
თე მა ზეა ‒ „დომინოს ეფექ ტი“. აფხა ზეთ ზე არ სად არა ფე რი გა დის. რუ-
სე თის არ ხე ბი, რომ ლებ ზეც ხე ლი მი მიწ ვ დე ბა, არ სად აფხა ზეთს არ ახ-
სე ნე ბენ. ფილ მი გა და ი ღო პო ლო ნელ მა ცოლ - ქ მარ მა ელე ნე ნუ რი ვამ და 
პი ოტრ რო სო ლოვ ს კიმ. ბერ ლი ნის კი ნოს კო ლის და ფი ნან სე ბუ ლი ა. 

აფხა ზებ მა სო ხუმ ში დო მი ნოს მსოფ ლიო ჩემ პი ო ნა ტის ჩა ტა რე ბა გა-
დაწყ ვი ტეს. ელე ნე და პი ოტ რი სტუ დენ ტე ბი იყ ვ ნენ და წა ვიდ ნენ ამ ჩემ-
პი ო ნატ ზე იუმო რის ტუ ლი ფილ მის გა და სა ღე ბად. წა აწყ დ ნენ სა ინ ტე რე სო 
პი როვ ნე ბას, აფხა ზე თის კულ ტუ რი სა და სპორ ტის მი ნისტრს, რა ფა ელს, 
რო მელ საც ცო ლი ჰყავს რუ სი. ის ოპე რის მომ ღე რა ლია და უნ და, მო ნა წი-
ლე ო ბა მი ი ღოს იტა ლი ის კონ კურ ს ში აფხა ზე თის სა ხე ლით. მაგ რამ მი ნის-
ტ რის ცოლს უფ ლე ბას არ აძ ლე ვენ, რომ აფხა ზე თის სა ხე ლით გა მო ვი დეს, 
რად გან აფხა ზი არ არის. ამ ცოლ - ქ მ რის ურ თი ერ თო ბა ზეა ფილ მი. ცხა-
დი ა, დო მი ნოს ჩემ პი ო ნა ტიც ჩანს. 

ალ ბათ, მე მეჩ ვე ნა სა ინ ტე რე სოდ, რად გან ჩე მი ოჯა ხის ტკი ვი ლი ცა ა. 



8
2

f i l m  p r i n t

აფხა ზე ბი ისე ცხოვ რო ბენ, თით ქოს დე და მი წა ზე სა ქარ თ ვე ლო არ არ სე-
ბობს. სრუ ლი ად იგ ნო რი რე ბულ ნი ვართ. მხო ლოდ ერ თხელ, რა ფა ე ლი 
ფეხ მ ძი მე ცოლს ეუბ ნე ბა, ‒ შვილს ავ თან დი ლი უნ და და ვარ ქ ვა ო. ცო ლი 
ჰკითხავს, ‒ ეგ რა სა ხე ლი ა ო? ქმა რი ეტყ ვის, ‒ ქარ თუ ლი ო. ესაა ერ თა დერ-
თი, რო ცა სიტყ ვა სა ქარ თ ვე ლოს ახ სე ნე ბენ. მაგ რამ სხვა რა მეც ირ კ ვე ვა, 
რო ცა რა ფა ე ლი დას ელა პა რა კე ბა. მა თი ცხოვ რე ბი დან თვით აფხა ზე თია 
გამ ქ რა ლი. არა და, ორი ვე იბ რ ძო და, მაგ რამ ვერ მი აღ წი ეს, რაც უნ დო დათ. 
სულ სხვა სურ დათ და სხვა მი ი ღეს. და საც გა უმ რუდ და ცხოვ რე ბა. სა ბო-
ლო ოდ, ცო ლი ტო ვებს ოჯახს, აფხა ზეთს და მი დის. იმ  გა რე მო ში, სრულ 
იზო ლა ცი ა ში ვე რა ვინ ძლებს და გარ ბის. ფილ მი იწყე ბა ცო ლის სიტყ ვე ბით, 
‒ ჩემ თ ვის სიყ ვა რულს ჰქონ და ზღვის სუ ნი; მე რე ეს სუ ნი გაქ რა, რად გან 
იქ ყოფ ნა გა უ საძ ლი სი ა.

ფილ მი პირ ვე ლად ერე ვან ში ვნა ხე. მე ო რე წელს ჩვე ნი „სინედოკის“ 
დი რექ ტორ თან გა ვუ წიე რე კო მენ და ცი ა, მო იწ ვი ეს, მაგ რამ, რა ფა ე ლის 
თხოვ ნით, პროგ რა მი დან ამო ი ღეს, ‒ არ მინ და, თბი ლის ში ნა ხო ნო. მე რე 
ელე ნამ გერ მა ნი ა ში პრი ზი აიღო და სა მად ლო ბელ სიტყ ვა ში რამ დენ ჯერ-
მე ახ სე ნა, ‒ აფხა ზე თი ‒ ესაა აუღი ა რე ბე ლი სა მოთხე ზღვის სა ნა პი რო-
ზე ო. ძა ლი ან შევ წუხ დი, მარ თა ლია მი ვუ ლო ცე, გუ ლით გა მი ხარ და, რომ 
გა ი მარ ჯ ვეს, მაგ რამ თა ვი ვერ შე ვი კა ვე და ვუ საყ ვე დუ რე, რომ აფხა ზე-
თი ასე მო იხ სე ნია და არ ახ სე ნა სა ქარ თ ვე ლო, არ თქვა, რა ტომ არი ან 
იზო ლა ცი ა ში. ძა ლი ან ვღე ლავ დი, მე ტი რე ბო და. ისიც აღელ და, გა ნი ცა და, 
ბო დიშს მიხ დი და. დღეს მრცხვე ნია ასე თი საქ ცი ე ლის, ჩა ვაშ ხა მე სი ხა-
რუ ლი. მაგ რამ გა ვი ხა რე, რომ ერ თი წლის შემ დეგ კი ე ვის უდი დეს ფეს-
ტი ვალ ზე, „დოკუდეისზე“ „დომინოს ეფექ ტი“ სპე ცი ა ლურ ქარ თულ სექ-
ცი ა ში „ჯორჯია ეფექ ტ ში“ ჩას ვეს „ხელმწიფესა“ და ნი ნო ორ ჯო ნი კი ძი სა 
და ვა ნო არ სე ნიშ ვი ლის „ინგლისურის მას წავ ლე ბელ თან“ ერ თად. ელე ნა 
თა ნახ მა რომ არ ყო ფი ლი ყო, არ ჩას ვამ დ ნენ. ახ ლა მინ და ბო დი ში მო ვუ-
ხა დო, ჩე მი აფეთ ქე ბის გა მო. მოკ ლედ, „დომინოს ეფექ ტ ში“ ბევ რი რამ 
არის ისე თი, რაც ჩვენ სა შინ ლად შეგ ვ ძ რავს, მაგ რამ აუცი ლებ ლად უნ და 
ვნა ხოთ. კარ გად გა და ღე ბუ ლი და აწყო ბი ლი ფილ მი ა. 

ეკა ტე რინ ბურ გ ში რა პრი ზე ბი აიღეთ?

 ერ თი იყო ან თ რო პო ლოგ თა კონ გ რე სის, ანუ მა ყუ რებ ლის სიმ პა თი ის 
პრი ზი და გრან პრი. ჰო ლან დი ა ში ტარ დე ბა ადა მი ან თა უფ ლე ბე ბის დაც-
ვი სად მი მიძღ ვ ნი ლი ფილ მე ბის ფეს ტი ვა ლი Movies That Matter. გავ ხ სე ნი 
თუ არა მა თი აპ ლი კა ცია ვებ გ ვერ დ ზე – ქვეყ ნე ბის ჩა მო ნათ ვალ ში, პირ ვე-
ლი ამო ვარ და „აბხაზია“. გავ გ ზავ ნე ჩე მი აპ ლი კა ცი ა, მაგ რამ გულ მა არ 
მო მით მი ნა და მივ წე რე: აფხა ზე თი არ არის და მო უ კი დე ბე ლი ქვე ყა ნა, ევ-
რო საბ ჭო, ევ რო კავ ში რი, თქვე ნი სა ხელ მ წი ფოც აღი ა რებს სა ქარ თ ვე ლოს 
ერ თი ა ნო ბას, ამი ტომ პა ტი ვი ეცით ამ გა დაწყ ვე ტი ლე ბას. რამ დე ნი მე სა-
ათ ში მი ვი ღე პა სუ ხი, ‒ აუცი ლებ ლად გა დავ ხე დავთ ჩვენს აპ ლი კა ცი ა სო. 
ვა პი რებ თვა ლი მი ვა დევ ნო. მაგ რამ ამას ხომ სა ხელ მ წი ფო უნ და პატ რო-
ნობ დეს და კერ ძო შემ თხ ვე ვის იმე დად არ იყოს დარ ჩე ნი ლი. 

დი დი ბრძო ლა გქო ნია გა ჩა ღე ბუ ლი. ისევ ფილ მებს და ვუბ რუნ დეთ. 
მა ყუ რე ბე ლი ჰყავს დო კუ მენ ტურ კი ნოს? მახ სენ დე ბა სრუ ლი ად არაჩ-
ვე უ ლებ რი ვი მოვ ლე ნა – რო გორ თხო უ ლობ დ ნენ რე ზო თა ბუ კაშ ვი ლის 
ფილ მე ბის ნახ ვას კი ნო დარ ბაზ ში, ვიდ რე ტე ლე ვი ზია გა უშ ვებ და. ასე-
თი ინ ტე რე სი იშ ვი ა თი ა.

~ ი ნ ე რ ი ~



მე, რო გორც სა ზო გა დო ებ რი ვი მა უწყებ ლის დო კუ მენ ტუ რი ფილ მე ბის სტუ-
დი ის სცე ნა რის ტი, ხში რად ვფიქ რობ ტე ლე დო კუ მენ ტა ლის ტი კი სა და კი ნო-
დო კუ მენ ტა ლის ტი კის გან ს ხ ვა ვე ბა ზე. მათ შო რის ზღვა რი წა ი შა ლა თუ არა? 
ერთ ფაქტს გა ვიხ სე ნებ. ლა იფ ციგ ში კი ნო ფეს ტი ვალ ზე და ვეს წა რი შე მოქ-
მე დე ბით დის კუ სი ას. იქ იყ ვ ნენ დე კერ ტი, უდი დე სი სა დის ტ რი ბუ ციო ფირ-
მის მე პატ რო ნე, რო მე ლიც ყი დუ ლობს და ყი დის დო კუ მენ ტურ ფილ მებს და 
ფრან გუ ლი „არტეს“ დი რექ ტო რი ქალ ბა ტო ნი, სამ წუ ხა როდ, სა ხე ლი არ მახ-
სოვს. რე ჟი სო რე ბი ამ ბობ დ ნენ, ‒ ჩვენ კი ნოს ვა კე თებთ, კი ნო სა და ტე ლე-
ვი ზი ის პრინ ცი პი სხვა დას ხ ვა ა; ჩვენ ვე ძებთ სიღ რ მეს, აზ როვ ნე ბა გვინ და, 
პრობ ლე მე ბის დას მა და არა ზე რე ლე რე პორ ტა ჟე ბი ო. ძა ლი ან მშვი დად უს-
მი ნა „არტეს“ დი რექ ტორ მა და მე რე იკითხა: თქვენ, დო კუ მენ ტა ლის ტე ბო, 
მა გა რი პრი ზე ბი რომ გაქვთ აღე ბუ ლი და თვლა რომ არა აქვს ფეს ტი ვა ლებ-
ზე თქვენს გა მარ ჯ ვე ბას, მითხა რით, რამ დენ ხანს გქონ დათ კი ნო დარ ბაზ ში 
და ყე ნე ბუ ლი თქვე ნი ტი ტუ ლო ვა ნი ფილ მე ბი? ორი კვი რა რო მელ მა გა ქა ჩე-
თო? გა ი სუ სა ყვე ლა. ბო ლოს ხომ ყვე ლა ჩემ თან მო დი ხართ, მე ვარ თქვე ნი 
შემ კ ვე თი, მე მყავს თქვე ნი მა ყუ რე ბე ლი, მე გიხ დით თქვენ ფულს, ამი ტომ, 
გინ დათ თუ არ გინ დათ, გა ით ვა ლის წი ნებთ იმას, რაც მე მსურს და ამი ტომ 
თქვე ნი ფილ მე ბი მა ინც არის ტე ლე ფილ მე ბი ო. ვე რა ვინ ვე რა ფე რი უპა სუ ხა. 
ასე ცა ა, ჩვე ნი ფილ მე ბი სა ბო ლო ოდ მა ინც ტე ლე ვი ზი ა ა. 

არა მხო ლოდ დო კუ მენ ტუ რი. მხატ ვ რულ ფილ მებ საც თით ქ მის ყვე ლა 
ტე ლე ვი ზი ით ან კომ პი უ ტერ ში უყუ რებს. ახ ლა ვთქვათ, რა გაქვს ხინ ჯად.

მუდ მი ვი პრობ ლე მაა ტექ ნი კუ რი მხა რე. დი ახ, დო კუ მენ ტურ კი ნო ში მთა-
ვა რი აზ რი ა, მაგ რამ ტექ ნი კურ ფაქ ტორ საც, გა მომ სახ ვე ლო ბა საც უდი დე-
სი მნიშ ვ ნე ლო ბა ენი ჭე ბა. ხმა ზე აღა რა ფერს ვამ ბობ. შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, 
ჩვენ ხმა არ გვაქვს. მა ინც ბევ რი გა კეთ და ამ ფილ მის გა სა მარ თა ვად. 
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სა მო მავ ლოდ?

ძა ლი ან მინ და გა და ვი ღო ფილ მი გო გო ნა ზე, რო მე ლიც პა ტა რა ასაკ ში 
თხოვ დე ბა. მძი მე სტა ტის ტი კა ა, მაგ რამ ცალ მ ხ რი ვად არ მინ და. არ მინ და, 
შო რი დან, ზე და პი რუ ლად შევ ხე დო. ვამ ბობთ, ცუ დი ა, სა ში ნე ლე ბა ა, მე ო რე 
მხრივ, სხვა ამ ბე ბიც იჩენს თავს. ამით ახალ გაზ რ დე ბი სო ფელ ში მკვიდ რ-
დე ბი ან. არ შე იძ ლე ბა, ქა ლა ქი სა და სოფ ლის ცხოვ რე ბა ასე გან ს ხ ვავ დე ბო-
დეს. ევ რო პა ში სო ფელ შიც ცხოვ რე ბის ისე თი ვე დო ნე ა, რო გო რიც ქა ლაქ ში. 
ვიდ რე ჩვენს ქვე ყა ნა ში ეს მოხ დე ბა, სოფ ლი დან გა მო იქ ცე ვა ხალ ხი. იქ ნებ 
ად რე გათხო ვე ბა სოფ ლ ში დარ ჩე ნის თ ვის სა ჭი რო ცა ა. ამის შე სას წავ ლად 
და გა და სა ღე ბად კი იქ წას ვ ლა, იქ ცხოვ რე ბა, ოჯა ხის ნდო ბის მო პო ვე ბაა 
აუცი ლე ბე ლი. უცხო ეთ ში ზოგ ჯერ ფულ საც უხ დი ან ხალხს, ვი სი გა და ღე-
ბაც უნ დათ და სა ოც რად ინ ტი მურ ეპი ზო დებ საც აფიქ სი რე ბენ.

ცხა დი ა, იქ უნ და იცხოვ რო და ხალ ხ თან ურ თი ერ თო ბა გქონ დეს. აქე დან 
ვერ მიწ ვ დე ბი. „ხელმწიფეში“ ასე კარ გად იმი ტომ გაქვს ატ მოს ფე რო 
გად მო ცე მუ ლი, რომ კარ გად იც ნობ დი, ისი ნიც გენ დო ბოდ ნენ. სა ერ თოდ, 
ჩვენს ეკ რანს სოფ ლის ცხოვ რე ბა აკ ლი ა. სა ხელ წი ფო ებ რი ვი ფორ მა ცია 
ისე შე იც ვა ლა, რომ ხალ ხის თ ვის არა ვის აუხ ს ნი ა, რჩე ვა არ მი უ ცი ათ, 
რო გორ იცხოვ რონ. ამი ტომ ელე მენ ტა რულ რა მე ში ვერ ერ კ ვე ვი ან.

სა ჭი რო ა, რომ გვქონ დეს კარ გი ამ ბა ვი, ჩარ თუ ლე ბი ვი ყოთ მას ში, ცო ტა 
ხე ლიც შე ვუწყოთ, შევ ქ მ ნათ რა ღაც მი ზე ზი და მივ ყ ვეთ მის გან ვი თა რე-
ბას. ვნა ხოთ, რა გა მოგ ვი ვა. სი უ ჟე ტი სა ჭი როა დრა მა ტურ გი ის თ ვის. სა-
ერ თოდ კი ყვე ლა ჟან რის ფილ მი უნ და კეთ დე ბო დეს და რაც შე იძ ლე ბა 
ბევ რი, რომ ვთქვათ – ჩვენ გვაქვს კი ნო დო კუ მენ ტა ლის ტი კა!

[ ნი ნო ჭი ა უ რელ მა ]

~ ი ნ ე რ ი ~
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2015 წლის ოქ ტომ ბერ ში, თბი ლის ში ევ რო პის საბ ჭოს ევ რო პუ ლი კი ნოს 
მხარ და ჭე რი სა და გან ვი თა რე ბის ფონ დის ‒ „ევრიმაჟის“ 140-ე სტრა ტე გი-
უ ლი სა მუ შაო სე სია გა ი მარ თა. სა ქარ თ ვე ლო ფონ დის 36-ე წევ რად 2011 
წელს მი ი ღეს და ამ თა ნამ შ რომ ლო ბის შე დე გად რამ დე ნი მე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
პრო ექ ტი გან ხორ ცი ელ და. სე სი ი სა და ფონ დის საქ მი ა ნო ბის შე სა ხებ გვე სა-
უბ რე ბა „ევრიმაჟში“ სა ქარ თ ვე ლოს წარ მო მად გე ნე ლი თა მარ ტა ტიშ ვი ლი.

„ევრიმაჟში“ სა ქარ თ ვე ლოს გა წევ რი ა ნე ბის იდეა რამ დე ნი მე წე ლი არ-
სე ბობ და, მაგ რამ წევ რად სა ბო ლო ოდ 2011 წელს მიგ ვი ღეს. მა შინ შენ 
იყა ვი სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი კი ნო ცენ ტ რის დი რექ ტო რი. შე გიძ ლი ა, 
მოგ ვიყ ვე, რა უძღო და წინ ამ მოვ ლე ნას და სა ერ თოდ, რა ტომ არის 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ფონ დის წევ რო ბა?

კი ნო ცენ ტ რ ში 2010 წელს მი ვე დი. „ევრიმაჟთან“ მო ლა პა რა კე ბე ბი უკ ვე 
დაწყე ბუ ლი, მაგ რამ კო მუ ნი კა ცია იმ ეტაპ ზე შეწყ ვე ტი ლი იყო, რად გან მა-
თი მხა რე მი უ თი თებ და რამ დე ნი მე მნიშ ვ ნე ლო ვან იური დი ულ პრობ ლე მა-
ზე, რო მელ თა გა მო, სა ქარ თ ვე ლო ფონ დის წევ რი ვე რას დ როს გახ დე ბო და. 

რა ტომ იყო „ევრიმაჟის“ წევ რო ბა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი? ჯერ ერ თი, იმი ტომ, 
რომ ძლი ე რი ფონ დი ა, რო მე ლიც ფი ნან სუ რად უჭერს მხარს ევ რო პულ 
სა ავ ტო რო კი ნოს. ამას თან, გარ კ ვე უ ლი ხა რის ხის ნი შა ნიც არის. ხში რად 
ფეს ტი ვა ლის დი რექ ტო რე ბი ითხო ვენ „ევრიმაჟის“ და ფი ნან სე ბუ ლი პრო-
ექ ტე ბის სი ებს, თა ვი ანთ ბა ზა ში ინა ხა ვენ და სე ლექ ცი ის დროს ყუ რადღე-
ბას აქ ცე ვენ, არის თუ არა ფონ დი დამ ფი ნან სე ბელ თა ნუს ხა ში. ასე რომ, 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იყო რო გორც ფი ნან სუ რი, ისე სტრა ტე გი უ ლი კუთხით, 
გავ მ ხ და რი ყა ვით სა ავ ტო რო კი ნოს ევ რო პუ ლი ოჯა ხის წევ რი. 

ფონ დის აღ მას რუ ლე ბელ დი რექ ტორ რო ბერ ტო ოლას თან შეხ ვედ რი სას 
გა ვარ კ ვი ე, რომ უნ და მოგ ვეგ ვა რე ბი ნა სა ერ თა შო რი სო სა მარ თ ლის რამ დე-
ნი მე სა კითხი. მსოფ ლიო სა ვაჭ რო ორ გა ნი ზა ცი ა ში გა წევ რი ა ნე ბი სას აღე ბუ-
ლი პი რო ბე ბი ხელს უშ ლი და სა ქარ თ ვე ლოს „ევრიმაჟში“ გა წევ რი ა ნე ბას, 
რად გან ჩვე ნი ქვე ყა ნა კულ ტუ რუ ლი პრო დუქ ტით ვაჭ რო ბას ე.წ. სპე ცი ა ლურ 
რე ჟიმს არ ანი ჭებს (ეს რთუ ლი თე მაა და დე ტა ლუ რი გან ხილ ვა ძა ლი ან 
შორს წაგ ვიყ ვანს). მა გა ლი თი რომ მო ვიყ ვა ნო, სა ქარ თ ვე ლო, პო მიდ ვ რი სა 
და ხე ლოვ ნე ბის ნა წარ მის ყიდ ვა- გა ყიდ ვას ერ თი სტა ტუ სით უდ გე ბა, GATT 
და GATS შე თან ხ მე ბებ ში აღე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის მი ხედ ვით. 

კულ ტუ რის მი ნისტრ ნი კა რუ რუ ას თან ერ თად გარ კ ვე უ ლი სტრა ტე გია შე-
ვი მუ შა ვეთ, ბევ რი ვი მუ შა ვეთ ჩვენ დიპ ლო მა ტი ურ წარ მო მად გენ ლებ თან, 
რომ ეს სა ვაჭ რო ვალ დე ბუ ლე ბე ბი რო გორ მე შეგ ვეც ვა ლა, რაც წარ მო უდ-

ქარ თუ ლი პრო ექ ტე ბი 
უფ რო ხში რად უნ და გა მოჩ ნ დეს 
სა ერ თა შო რი სო კი ნო ბა ზარ ზე 

~ ი ნ ე რ ი ~
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გე ნე ლი აღ მოჩ ნ და. სა ბო ლო ოდ, რო გორც იურის ტ მა, მო ვა ხერ ხე და მემ ტ-
კი ცე ბი ნა დე ფაქ ტო გა რე მო ე ბე ბი, რომ ლე ბიც „ევრიმაჟის“ 35-წევრიანმა 
გამ გე ო ბამ დე იურე და მაკ მა ყო ფი ლებ ლად ჩათ ვა ლა. 

2011 წელს თურ ქეთ ში ორ კო ლე გას თან ერ თად წარ ვ დე ქი ფონ დის წევ-
რე ბის წი ნა შე და შე ვე ცა დეთ დაგ ვემ ტ კი ცე ბი ნა ჩვე ნი წევ რო ბის აუცი-
ლებ ლო ბა და მნიშ ვ ნე ლოვ ნე ბა ევ რო პუ ლი კი ნოს ოჯა ხის თ ვის. ბევ რი 
წი ნა აღ მ დე გო ბა იყო, თუმ ცა აზ რე ბის სამ სა ა თი ა ნი გაც ვ ლის შემ დეგ მო-
წი ნა აღ მ დე გე ქვეყ ნე ბიც დამ შ ვიდ ნენ და რამ დე ნი მე თვე ში მო ვი და ნო ტა, 
რომ ყვე ლა ქვე ყა ნა მხარს უჭერ და სა ქარ თ ვე ლოს მი ერ თე ბას. 

ძა ლი ან სა ინ ტე რე სო საქ მე იყო ‒ სტრა ტე გი უ ლად, იური დი უ ლად და 
შე მოქ მე დე ბი თად. ამ ნა ბი ჯის მნიშ ვ ნე ლო ბა ზოგ მა ევ რო პელ მა უფ რო 
ღრმად გა აც ნო ბი ე რა, ვიდ რე ზოგ მა თავ მომ წო ნე ქარ თ ველ მა. 

რა შე დე გი მი ვი ღეთ ამ წლე ბის გან მავ ლო ბა ში? რა მოგ ვ ცა ფონ დის წევ რო ბამ?

გა წევ რი ა ნე ბა ზე მუ შა ო ბი სას, ვი ცო დი, რომ ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
ევ რო პუ ლი კოპრო დუქ ცი ის წა ხა ლი სე ბა იქ ნე ბო და („ევრიმაჟში“ პრო ექ-
ტის და ფი ნან სე ბის აუცი ლე ბე ლი პი რო ბა კოპრო დუქ ცი ის სტა ტუ სი ა), რაც 
ფილ მის სა ერ თა შო რი სო წარ მა ტე ბის გარ კ ვე უ ლი სა წინ და რი ა.

„ევრიმაჟის“ ზო გა დი ტაქ ტი კით, ახა ლი წევ რი პირ ველ 2 წე ლი წადს შე იძ-
ლე ბა არ და ფი ნან ს დეს, რად გან სექ ტო რი ჯერ კი დევ არ არის მზად. მა გა-
ლი თად, ასე იყო თურ ქე თის შემ თხ ვე ვა ში. ჩვე ნი უკ ვე 7 პრო ექ ტია და ფი-
ნან სე ბუ ლი, ჯამ ში, მი ლი ონ ექ ვ სა სი ათას ევ რო ზე მე ტი ოდე ნო ბით. ჩვე ნი 
წლი უ რი გა და სა ხა დი და ახ ლო ე ბით 122 000 ევ როა და მო პო ვე ბუ ლი თან-
ხის რა ო დე ნო ბა მარ თ ლაც შთამ ბეჭ და ვი ა. ეს, შე სა ბა მი სად, სექ ტორ ზე 
უაღ რე სად და დე ბი თად აისა ხე ბა. ერ თა დერ თი მი მარ თუ ლე ბა, რო მე ლიც 
„ევრიმაჟის“ და ფი ნან სე ბის მო სა პო ვებ ლად არ მუ შა ობს, დის ტ რი ბუ ცი ა ა. 
მაგ რამ ეს სფე რო სა ქარ თ ვე ლო ში ჯერ ჯე რო ბით ძა ლი ან სპე ცი ფი კუ რა-
დაა გან ვი თა რე ბუ ლი.

ევრიმაჟის“ მუ შა ო ბის სპე ცი ფი კა სხვა დას ხ ვა ქვე ყა ნა ში სა მუ შაო სე-
სი ე ბის გა მარ თ ვა ა. წელს, ოქ ტომ ბერ ში ასეთ სა მუ შაო შეხ ვედ რას სა-
ქარ თ ვე ლო მას პინ ძ ლობ და და შე სა ბა მი სად, ფონ დის წევ რ თა სრუ ლი 
შე მად გენ ლო ბა, ჩვე ნი ძვე ლი მე გობ რის, აღ მას რუ ლე ბელ დი რექ ტორ 
რო ბერ ტო ოლას ჩათ ვ ლით, თბი ლის ში შე იკ რი ბა. რა იყო ამ შეხ ვედ რის 
პო ზი ტი უ რი მხა რე ე ბი, ფორ მა ლუ რი სა მუ შაო პრო ცე სის გარ და?

სე სი ე ბი ქვეყ ნე ბი დან მი პა ტი ჟე ბის სა ფუძ ველ ზე იგეგ მე ბა. ამის თ ვის სა-
ჭი როა კარ გი სა მუ შაო ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის შექ მ ნა, ოფი სი, ბევ რი დე ტა-
ლის გათ ვა ლის წი ნე ბა. ქარ თულ მა მხა რე მაც გა ა კე თა ოფი ცი ა ლუ რი მო პა-
ტი ჟე ბა და ამ სა კითხ ზე თით ქ მის ერთ წე ლი წადს ვმუ შა ობ დი. 2013 წელს 
„ევრიმაჟის“ პრე ზი დენტ იობსტ ფლო გის პირ ველ მა ვი ზიტ მაც პო ზი ტი უ რი 
რო ლი ითა მა შა და ჩვენ გავ ხ დით წლე ვან დე ლი ოქ ტომ ბ რის სე სი ის მას-
პინ ძ ლე ბი. 

სა ქარ თ ვე ლო ბევ რი წევ რის თ ვის მა ინც ეგ ზო ტი კურ ქვე ყა ნად აღიქ მე ბო-
და და დამ ქან ც ვე ლი გა დას ხ დო მე ბით მგზავ რო ბა მათ თ ვის არ ც თუ მიმ ზიდ-
ვე ლი ჩან და. თუმ ცა, რო გორც შემ დეგ აღ ნიშ ნეს, გან ც დილ მა ყვე ლა მო-
ლო დინს გა და ა ჭარ ბა, დაწყე ბუ ლი კი ნო სექ ტო რის წარ მო მად გენ ლებ თან 
ძა ლი ან სა ჭი რო და ინ ფორ მა ტი უ ლი შეხ ვედ რე ბით, ქვეყ ნის კულ ტუ რის 
გაც ნო ბით დამ თავ რე ბუ ლი. რო გორც სა მად ლო ბელ წე რილ ში აღ ნიშ ნეს, 

~ ი ნ ე რ ი ~
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ასე თი შთა ბეჭ დი ლე ბა სა ქარ თ ვე ლო ში კვლავ დაბ რუ ნე ბის შემ თხ ვე ვა შიც 
კი არ გან მე ორ დე ბა. ეს იყო გარ კ ვე უ ლად ის ტო რი უ ლი ვი ზი ტი. ამას თან, 
სა მუ შაო სე სი ა ზე, ქარ თუ ლი პრო ექ ტი „აღლუმი“ (რე ჟი სო რი ნი ნო ჟვა ნი ა, 
პრო დუ სე რი ნი კა აბ რა მიშ ვი ლი) და ფი ნან ს და.

მოგ ვი ყე ვი ახალ ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი სა მუ შაო ჯგუ ფის შე სა ხებ, რომ ლის 
თავ მ ჯ დო მა რე ხარ და რო მე ლიც ქარ თუ ლი კი ნო სექ ტო რის თ ვის გან სა-
კუთ რე ბით სა ინ ტე რე სო ინი ცი ა ტი ვა ა.

კი ნო ცოცხა ლი ორ გა ნიზ მი ა, სულ იც ვ ლე ბა. შე სა ბა მი სად, სცე ნა რის 
კლა სი კუ რი 3-აქტიანი ფორ მა ან კლა სი კუ რი ევ რო პუ ლი კოპრო დუქ ცი ის 
სქე მა ექ ს პე რი მენ ტუ ლი სცე ნა რის თ ვის შე მა ფერ ხე ბე ლი არ უნ და გახ დეს 
ან თა ნა და ფი ნან სე ბის იმ მო დე ლის თ ვის, რომ ლის, ვთქვათ, ერ თი მხა რე 
ოკე ა ნის გა დაღ მა მდე ბა რე ობს. 

სწო რედ ამი ტომ, ასეთ ატი პურ პრო ექ ტებს სა მუ შაო რე ჟიმ ში ვუ წო დეთ 
Cutting Edge პრო ექ ტე ბი და, ერ თი წე ლი ა, ვმუ შა ობთ პრო ცე დუ რის და-
მუ შა ვე ბა ზე, რომ ლის თა ნახ მა დაც, „ევრიმაჟი“ უფ რო რის კი ან, თვი სებ-
რი ვად გან ს ხ ვა ვე ბულ, გამ ბე დავ კი ნო ფორ მატ საც და ეხ მა რე ბა. სწო რედ 
თბი ლი სის შეხ ვედ რი სას გა დაწყ და, რომ იან ვ რი დან გავ რ ცელ დე ბა პრეს-
რე ლი ზი ახა ლი პროგ რა მის დაწყე ბის თა ო ბა ზე. ევ რო პის 4 წამ ყ ვან ფეს-
ტი ვალ თან თა ნამ შ რომ ლო ბით. ჩვენ ასეთ პრო ექ ტებს Work in Progress 
ფორ მა ტით და ვუ ჭერთ მხარს. ამ სა კითხებ ზე მო სა ლა პა რა კე ბად რამ დე-
ნი მე დღე ში მი ვემ გ ზავ რე ბი საფ რან გეთ ში და წლის ბო ლოს უფ რო დე ტა-
ლუ რად შე მეძ ლე ბა მო გიყ ვე. ეს ქარ თ ვე ლი რე ჟი სო რე ბი სა და პრო დუ სე-
რე ბის თ ვი საც ძა ლი ან სა სარ გებ ლო მი მარ თუ ლე ბა იქ ნე ბა. 

თბი ლი სის სე სი ის ფარ გ ლებ ში კულ ტუ რის სა მი ნის ტ რო ში ჩა ტარ და სა-
ინ ტე რე სო დის კუ სია თე მა ზე – ქა ლი რე ჟი სო რე ბის რო ლის შე სა ხებ; 
მო ნა წი ლე ობ დ ნენ სხვა დას ხ ვა თა ო ბის ქარ თ ვე ლი რე ჟი სო რე ბი: ლა ნა 
ღო ღო ბე რი ძე, ნა ნა ჯორ ჯა ძე, რუ სუ დან ჭყო ნია და ქე თი მა ჭა ვა რი ა ნი. 
რო გორც ვი ცი, ქა ლი რე ჟი სო რე ბის მხარ და ჭე რა „ევრიმაჟის“ ერ თ -ერ-
თი პრი ო რი ტე ტუ ლი მი მარ თუ ლე ბა ა.

2014 წლის სა რა ე ვოს სე სი ის დროს შე იქ მ ნა სა მუ შაო ჯგუ ფი, რო მე ლიც 
თვლის, რომ ტა ლან ტი ტა ლან ტია და სქე სი არ აქვს, მაგ რამ სტა ტის ტი კა 
გვიჩ ვე ნებს, რომ ბა ლან სი აშ კა რად დარ ღ ვე უ ლია და ქა ლე ბის მო ნა წი ლე-
ო ბა ძა ლი ან და ბა ლი პრო ცენ ტით გა ნი საზღ ვ რე ბა. 

თბი ლი სუ რი დის კუ სია ძა ლი ან პო ზი ტი უ რი იყო, რად გან სა ქარ თ ვე ლო ში 
ქა ლი რე ჟი სო რე ბი დის კ რი მი ნა ცი ას ნამ დ ვი ლად არ გა ნიც დი ან. ეს ინი ცი-
ა ტი ვა შე იძ ლე ბა სა კა მა თო იყოს, მაგ რამ რიგ ქვე ყა ნა ში გენ დე რუ ლი ბა-
ლან სის დაც ვას ნამ დ ვი ლად სჭირ დე ბა წა ხა ლი სე ბა.

ვფიქ რობ, სა ქარ თ ვე ლო ში ქა ლე ბის ქვო ტის შე სა ხებ მუ შა ო ბა ზე უფ რო 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია გა ნახ ლე ბუ ლი კი ნოს ტ რა ტე გია ‒ ქარ თუ ლი პრო ექ ტე ბი 
უფ რო ხში რად უნ და გა მოჩ ნ დეს ევ რო პულ ბა ზარ სა და ასე ვე სხვა, ახალ 
სა ერ თა შო რი სო ტე რი ტო რი ებ ზეც. ეს ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გახ დე ბა, 
რად გან ბრუნ ვი თა და ბაზ რის პრო ცენ ტით ევ რო პაც უკ ვე მის ფარ გ ლებს 
გა რეთ იწყებს ახა ლი სა მუ შაო ფორ მა ტის ძი ე ბას. 

[ ქე თი მა ჭა ვა რი ა ნი ]
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კი ნო ღვი ნის თან ხ ლე ბით 
ანუ ჯო ნა თან ნო სი ტე რის 

ქარ თუ ლი ვი ზი ტი

~ ი ნ ტ ე რ ვ ი უ ~



ჟურ ნა ლის ტი, ეროვ ნუ ლი კი ნო ცენ ტ რის პრო მო უ შენ მე ნე ჯე რი.
მა მა მი სი Washington Post-ისა და New York Times-ის უცხო ე თის კო რეს-

პო ნდენ ტი იყო, ამი ტომ მთე ლი ბავ შ ვო ბა და ახალ გაზ რ დო ბა სამ შობ ლოს 
ფარ გ ლებს გა რეთ გა ა ტა რა. იზ რ დე ბო და საფ რან გეთ ში, იტა ლი ა ში, სა ბერ-
ძ ნეთ ში, ინ გ ლის სა და ინ დო ეთ ში. ით ვი სებ და სხვა დას ხ ვა პრო ფე სი ას ‒ 
ფერ წე რით დაწყე ბუ ლი, კი ნო ხე ლოვ ნე ბით დამ თავ რე ბუ ლი.

დღეს ცნო ბი ლი ამე რი კე ლი რე ჟი სო რი ა. პირ ვე ლი აღი ა რე ბა (1997წ.) 
მო უ ტა ნა ფილ მ მა „კვირა“, რო მელ მაც სან დენ სის კი ნო ფეს ტი ვალ ზე მთა-
ვა რი პრი ზი აიღო. მა ლე ვე მი სი კი დევ ერ თი ნა მუ შე ვა რი ‒ „მონდოვინო“ 
მეოთხე ფილ მი გახ და დო კუ მენ ტუ რი კი ნოს ის ტო რი ა ში, რო მე ლიც კა ნის 
კი ნო ფეს ტი ვა ლის „ოქროს პალ მის რტო ზე“ წა რად გი ნეს. რე ჟი სო რის ბო-
ლო ნა მუ შე ვა რი „ბუნების წი ნა აღ მ დე გო ბა“ კი ბერ ლი ნის სა ერ თა შო რი სო 
კი ნო ფეს ტი ვა ლის 2 სექ ცი ა ში აჩ ვე ნეს ‒ პა ნო რა მა და კუ ლი ნა რი ა.

იმის მი უ ხე და ვად, რომ ნიუ იორ კ ში სო მე ლი ე ე ბის სკო ლა და ამ თავ რა და 
ღვი ნის შე სა ხებ რამ დე ნი მე წიგ ნი სა და ნიუ იორ კის წამ ყ ვა ნი რეს ტორ ნე-
ბის ღვი ნის ნუს ხის ავ ტო რი ა, თავს ღვი ნის ექ ს პერ ტად მა ინც არ მი იჩ ნევს.

სა ქარ თ ვე ლო ში კი ნო ფეს ტი ვა ლის „კინო-ვინო“ ფარ გ ლებ ში ჩა მო ვი და 
და სა ზო გა დო ე ბას მი სი რამ დე ნი მე ფილ მის ნახ ვის სა შუ ა ლე ბა მის ცა. 
თა ვად რე ჟი სო რი სა კუ თარ კი ნო სუ რა თებს დიდ ეკ რან ზე იშ ვი ა თად უყუ-
რებს. ახ ლაც ერ თ -ერ თი ნა მუ შევ რის „რიო ‒ სექს ‒ კო მე დი ა“ მხო ლოდ 
პირ ვე ლი სცე ნა ნა ხა, და ნარ ჩე ნი კი, ჩვე ნი ინ ტე რვი უს პა რა ლე ლუ რად, 
დარ ბაზ ში რე ჟი სო რის გა რე შე მიმ დი ნა რე ობ და.
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„ზღაპრული და პო ე ტუ რი სა ქარ თ ვე ლო“

დიდი ხნის გან მავ ლო ბა ში გეგ მავ დით სა ქარ თ ვე ლო ში ჩა მოს ვ ლას. რა-
ტომ გახ და ეს ქვე ყა ნა თქვენ თ ვის მიმ ზიდ ვე ლი?

რო გორ შე იძ ლე ბა იყო რე ჟი სო რი, გა ი ზარ დო პა ზო ლი ნი ზე და ფა რა ჯა-
ნოვ ზე, პა ტივს სცემ დე ღვი ნის კულ ტუ რა სა და ტრა დი ცი ებს და არ იყო 
და ინ ტე რე სე ბუ ლი ისე თი ქვეყ ნით, რო გო რიც სა ქარ თ ვე ლო ა?!

სა ქარ თ ვე ლო ში ჩა მოს ვ ლამ დე აღ ნიშ ნავ დით, რომ ის პო ე ტურ და ზღაპ-
რულ ქვე ყა ნად წარ მო გედ გი ნათ... გა მარ თ ლ და თქვე ნი მო ლო დი ნი? 
რო გო რი იყო პირ ვე ლი შთა ბეჭ დი ლე ბა, რო დე საც ჩა მოხ ვე დით?

შთა ბეჭ დი ლე ბა იყო სა ში ნე ლი! სა ზა რე ლი ხალ ხი, უგე მუ რი საჭ მე ლი... 
აღა რას დ როს ჩა მო ვალ აქ კი დევ ერ თხელ. რა თქმა უნ და, ვხუმ რობ ‒ სი-
ნამ დ ვი ლე ში ყვე ლა ფე რი პი რი ქი თა ა. სა ქარ თ ვე ლომ პირ ვე ლი წა მე ბი დან-
ვე ისე თი შთა ბეჭ დი ლე ბა მო ახ დი ნა ჩემ ზე, რომ ხვალ დი ლით მივ ფ რი ნავ 
და უკ ვე აქე დან ვე ვფიქ რობ, რო გორ მო ვა ხერ ხო თქვენს ქვე ყა ნა ში რაც 
შე იძ ლე ბა მა ლე დაბ რუ ნე ბა.

„მეღვინეობა – ესეც არ ტის ტო ბა ა“

რო გორც ვი ცი, კა ხეთ შიც იყა ვით ქარ თუ ლი ღვი ნის კულ ტუ რის გა საც ნო ბად...

კა ხე თის ტუ რი მარ თ ლაც სა ო ცა რი იყო. მო ეწყო დე გუს ტა ცი ე ბი იაგო 
ბი ტა რიშ ვი ლის, სო ლი კო ცა იშ ვი ლის მარ ნებ ში... ისე თი შთა ბეჭ დი ლე ბა 
მქონ და, თით ქოს წარ სულ ში დავ ბ რუნ დი. მეღ ვი ნე ე ბიც ხომ ღრმად იკ ვ-
ლე ვენ წარ სულს, რა თა შეძ ლონ რა ღაც ახ ლის შექ მ ნა. მე თუ მკითხავთ, 
ესეც არ ტის ტო ბა ა. დღე ვან დელ ეპო ქა ში რე ჟი სო რე ბი აღარ ოც ნე ბო ბენ 
იყ ვ ნენ პო ე ტე ბი, მათ ბიზ ნეს მე ნო ბა სურთ. ფილ მებ საც უმე ტე სად ფუ ლის 
შოვ ნის მიზ ნით იღე ბენ. მათ ავიწყ დე ბათ მთა ვა რი ‒ სხვა ადა მი ა ნე ბის თ-
ვის სი ლა მა ზი სა და დღე სას წა უ ლის შექ მ ნა.

ძა ლი ან და სა ნა ნი ა, რომ ვერ მო ვა ხერ ხე ქარ თ ველ რე ჟი სო რებ თან, 
ახალ გაზ რ და არ ტის ტებ თან შეხ ვედ რა, თუმ ცა ეს კარ გი მი ზე ზი ა, რაც შე-
იძ ლე ბა სწრა ფად უკან და საბ რუ ნებ ლად და კარ გი იქ ნე ბა, თუ პრო ცეს ში 
ეროვ ნუ ლი კი ნო ცენ ტ რიც ჩა ერ თ ვე ბა.

შემ დე გი ვი ზი ტი სას ეროვ ნუ ლი კი ნო ცენ ტ რი უზ რუნ ველ ყოფს ამ შეხ-
ვედ რის ორ გა ნი ზე ბას...

ეს მარ თ ლაც შე სა ნიშ ნა ვი იქ ნე ბა. ჩე მი გა რე მოც ვა, რე ჟი სო რე ბი, მსა ხი ო-
ბე ბი ძა ლი ან და ინ ტე რე სე ბუ ლე ბი არი ან თქვე ნი ქვეყ ნით. ახ ლაც იცი ან, რომ 
სა ქარ თ ვე ლო ში ვარ და მუდ მი ვად მე კითხე ბი ან, რა ხდე ბა აქ. მეთ დი ლა ნი, 
შარ ლოტ რემ პ ლინ გი, ბილ პულ მა ნი, ირენ ჟა კო ბი სა ქარ თ ვე ლოს დი დი გულ-
შე მატ კივ რე ბი არი ან. ჩე მი ამ ბი ცია მა თი აქ ჩა მოყ ვა ნა და კა ხეთ ში მეღ ვი ნე ებ-
თან ერ თად, ქარ თ ვე ლი კი ნე მა ტოგ რა ფის ტე ბის თ ვის ვორ ქ შო პე ბის მოწყო ბა ა.

რო გორც ჩანს, ძა ლი ან და უ მე გობ რ დით ქარ თ ველ მეღ ვი ნე ებ სა და ქარ-
თულ ღვი ნოს...

~ ი ნ ე რ ი ~
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მე, უკ ვე კარ გა ხა ნი ა, მხო ლოდ ნა ტუ რა ლურ ღვი ნოს მი ვირ თ მევ, რო-
მელ საც არ ურე ვია არა ნა ი რი ქი მი კა ტი. 10 წლის წი ნათ, რო დე საც 
„მონდოვინოს“ ვი ღებ დი, მსოფ ლიო სკეპ ტი კუ რად იყო გან წყო ბი ლი თუნ-
დაც ფრან გუ ლი და იტა ლი უ რი ნა ტუ რა ლუ რი ღვი ნო ე ბის მი მართ. ახ ლა 
გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი სი ტუ ა ცი ა ა. ქარ თულ ნა ტუ რა ლურ ღვი ნო საც ნამ დ ვი ლად 
შე უძ ლია წა ა ხა ლი სოს სხვე ბი და მსოფ ლი ოს მა გა ლი თი უჩ ვე ნოს.

ინ ტე ლექ ტუ ა ლი ვარ ს კ ვ ლა ვე ბი

არ სე ბო ბენ ინ ტე ლექ ტუ ა ლი ვარ ს კ ვ ლა ვე ბი, რომ ლე ბიც ადა მი ა ნებ თან 
ურ თი ერ თო ბის თ ვის ლი მუ ზინ სა და კერ ძო თვით მ ფ რი ნავს არ ითხო ვენ. 
შარ ლოტ რემ პ ლინ გი სწო რედ ასე თი ა. პირ ვე ლად 15 წლის წი ნათ , სა ბერ ძ-
ნეთ ში გა და ვი ღე და მას შემ დეგ მაქვს მას თან მუ შა ო ბის ბედ ნი ე რე ბა...

რო გო რი იყო შე მოქ მე დე ბი თი ჯგუ ფის თ ვის ფილ მ ზე „რიო – სექს – კო-
მე დი ა“ მუ შა ო ბის პრო ცე სი, რო მელ შიც სწო რედ შარ ლოტ რემ პ ლინ გი 
ას რუ ლებს მთა ვარ როლს?

 ნამ დ ვი ლად არაჩ ვე უ ლებ რი ვი იყო. რო დე საც რემ პ ლინ გ თან მუ შა ობ, სრულ 
თა ვი სუფ ლე ბას გრძნობ. ჩა ხე დავ თვა ლებ ში და იცი, სად არის შე ნი გუ ლი. 
ალ ბათ გახ სოვთ ფილ მის პირ ვე ლი სცე ნა, რო მე ლიც შარ ლო ტის ცეკ ვით იხ ს-
ნე ბა. სრუ ლი იმ პ რო ვი ზა ცია იყო. არა ვინ იცის, ეს ცეკ ვა სა ი დან მო ვი და.

ქარ თუ ლი კი ნო

უფ რო კარ გად 70-80–იანი წლე ბის ქარ თულ კი ნოს ვიც ნობ. მი ნა ხავს 
იოსე ლი ა ნის ფილ მე ბი, ნი ნო კირ თა ძის დო კუ მენ ტუ რი ნა მუ შევ რე ბი. ვი-
ცი, რომ ქარ თულ კი ნოს ბო ლო პე რი ოდ ში მსოფ ლიო ას პა რეზ ზე დი დი 
წარ მა ტე ბე ბი აქვს. ახ ლა უკ ვე მყავს თქვენს ქვე ყა ნა ში მე გობ რე ბი. მე მათ 
ვთხო ვე, სას წ რა ფოდ გა მო მიგ ზავ ნონ ქარ თუ ლი ფილ მე ბი, რომ უკეთ გა-
ვეც ნო. რო გორც კი რომ ში ჩა ვალ, გპირ დე ბით, ქარ თუ ლი ენის სა ხელ მ ძღ-
ვა ნე ლო საც კი შე ვი ძენ.

სა ქარ თ ვე ლო ‒ ფილ მ წარ მო ე ბის თ ვის მიმ ზიდ ვე ლი ლო კა ცია

წლე ბი ა, მთელ მსოფ ლი ო ში ვმოგ ზა უ რობ და სა ქარ თ ვე ლოს მსგავ სი არ-
სად არა ფე რი შემ ხ ვედ რი ა. თბი ლი სი უნი კა ლუ რი ქა ლა ქი ა...

შე იძ ლე ბა, რომ ის თქვე ნი ინ ს პი რა ცია გახ დეს და მო მა ვა ლი ფილ მი სა-
ქარ თ ვე ლო ში გა და ი ღოთ?

მო მა ვალ ფილმს ფრან გუ ლი ნო ვე ლის „ჩემი ბო ლო სიტყ ვე ბი“ მი ხედ ვით 
გა და ვი ღებ. ჯერ მსა ხი ო ბე ბის შერ ჩე ვა არ და მიწყი ა, მაგ რამ შარ ლოტ რემ პ-
ლინ გი, სა ვა რა უ დოდ, მი ი ღებს მას ში მო ნა წი ლე ო ბას. ახ ლა დავ ფიქ რ დი და 
მარ თ ლაც კარ გი აზ რი ა, ეგებ ფილ მის ნა წი ლი სა ქარ თ ვე ლო ში გა და ვი ღო...

[ გვან ცა ზა ქა რე იშ ვი ლი ]
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თბი ლი სის სა ერ თა შო რი სო კი ნო ფეს ტი ვა ლის მრა ვალ ფე რო ვა ნი პროგ-
რა მის ფარ გ ლებ შიც კი, ფილ მე ბის ჩვე ნე ბე ბი სა და მას ტერ კ ლა სე ბის 
ფონ ზე, გა მორ ჩე უ ლი იყო ადამ მიც კე ვი ჩის ინ ს ტი ტუ ტის ორ გა ნი ზე ბუ ლი 
პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში გა მარ თუ ლი ლექ ცი ე ბის, დის კუ სი ე ბი სა და კი-
ნოჩ ვე ნე ბე ბის ციკ ლი ‒ „კინო და სო ცი ა ლუ რი ცვლი ლე ბე ბი“; რომ ლის 
კუ რა ტო რე ბი იყ ვ ნენ რი ჩარდ პე ნა ‒ კო ლუმ ბი ის უნი ვერ სი ტე ტის კი ნომ-
ცოდ ნე ო ბის პრო ფე სო რი, ლინ კოლ ნის ცენ ტ რის ,,კინოსაზოგადოების“ 
პროგ რა მის ხელ მ ძღ ვა ნე ლი და ნი უ -ი ორ კის კი ნო ფეს ტი ვა ლის დი რექ-
ტო რი 1988-2012 წლებ ში და ლე გენ და რუ ლი პო ლო ნე ლი დი სი დენ ტი და 
სა მარ თალ დამ ც ვე ლი, მოძ რა ო ბა „სოლიდარობის“ ერ თ -ერ თი ლი დე რი 
80-იან წლებ ში, ჟურ ნა ლის ტი და პო ლი ტი კუ რი ექ ს პერ ტი, ყო ველ დღი ურ 
გა ზეთ Gazeta Vyborcha-ს მთა ვა რი რე დაქ ტო რი, ადამ მიხ ნი კი. ადამ მიხ-
ნი კი „ფილმპრინტს“ სა ქარ თ ვე ლო ში ვი ზი ტის შე სა ხებ, ზო გად კულ ტუ რო-
ლო გი ურ და პო ლი ტი კურ სა კითხებ ზე, წარ სულ სა და აწ მ ყო ზე ესა უბ რე ბა. 

ცნო ბი ლი ა, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში ად რეც რამ დენ ჯერ მე ხართ ნამ ყო ფი 
და ეს ვი ზი ტე ბი, ამ ჟა მინ დე ლი სტუმ რო ბის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, და კავ ში-
რე ბუ ლი იყო პო ლი ტი კა სა და თქვენს ჟურ ნა ლის ტურ საქ მი ა ნო ბას თან.

რა ღაც თვალ საზ რი სით, დი ახ. პირ ვე ლად კონ ფე რენ ცი ა ზე ჩა მო ვე დი, 
ჯერ კი დევ შე ვარ დ ნა ძის დროს, რო მელ საც ვიც ნობ დი პო ლო ნე თი დან, 
რო დე საც მის გან ინ ტერ ვიუ ავი ღე. შემ დეგ რამ დენ ჯერ მე მოს კოვ ში შევ ხ-
ვ დი, მი სი გა დად გო მის პე რი ოდ ში და უკ ვე შემ დეგ კონ ფე რენ ცი ა ზე მი მიწ-
ვი ეს. მე ო რედ სა ქარ თ ვე ლო ში ვი ყა ვი, რო გორც მე დი ა ტო რი, ტე ლე კომ პა-
ნია „იმედის“ კონ ფ ლიქ ტის დროს.

ამ ჯე რად ადამ მიც კე ვი ჩის ფონ დ მა მო მიწ ვია თბი ლი სის სა ერ თა შო რი სო 
ფეს ტი ვალ ზე, პრო ექ ტის „კინო და სო ცი ა ლუ რი ცვლი ლე ბე ბი“ ფარ გ ლებ-
ში, კა ტა ჟი ნა კო ლენ და- ზა ლეს კას ფილ მის „ისტორიის სას წა უ ლის“ შე სა-
ხებ სა სა უბ როდ და ლექ ცი ე ბის ციკ ლის „ევროკავშირი ‒ რე ა ლო ბა და მო-
ლო დი ნე ბი“ წა სა კითხად. 

ეს ძა ლი ან სა ინ ტე რე სო ფილ მი ა, რო მე ლიც აჩ ვე ნებს პო ლო ნე თის გზას 
ევ რო კავ ში რამ დე, მე ო რე მხრივ ‒ ყვე ლა მა ხეს ამ გზა ზე და მე სა მეც ‒ კა-
პი ტა ლიზ მის სხვა სა ხეს, რომ იქ ყვე ლა ფე რი კარ გად არა ა, რომ ეს არაა 
სა მოთხე, რის შე სა ხე ბაც ჩვენ არა ფე რი ვი ცო დით.

მთა ვა რი ა, გვქონ დეს 
მი ზა ნი და გვჯე რო დეს 

~ ი ნ ე რ ი ~
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თქვე ნი მი მარ თ ვა მო ვის მი ნე, რო მე ლიც თბი ლი სის კი ნო ფეს ტი ვალს 
წი ნას წარ გა მო უგ ზავ ნეთ. ერ თ გან ამ ბობთ, რომ სა ქარ თ ვე ლომ გან ვი-
თა რე ბის იგი ვე გზა უნ და გა ი ა როს, რო გო რიც პო ლო ნეთ მა გან ვ ლო და 
არა, რო გო რიც უკ ვე დი დი ხნის წი ნათ ჩა მო ყა ლი ბე ბულ მა სა ხელ მ წი-
ფო ებ მა. რამ დე ნი მე წლის წი ნათ იგი ვე მითხ რა პო ლო ნე თის ელ ჩ მა სა-
ქარ თ ვე ლო ში ‒ იაცეკ მულ ტა ნოვ ს კიმ. 

ვერ ავი ღებ ჩემ თავ ზე სი თა მა მეს, მი გი თი თოთ, რა გზით და რო გორ უნ-
და გან ვი თარ დეს ქარ თუ ლი სა ხელ მ წი ფო, რომ მა გა ლი თი პო ლო ნე თის-
გან უნ და აიღოს, თუმ ცა ვიტყ ვი, რომ... ჩვე ნი ელ ჩი მარ თა ლი იყო.

ინ ტერ ვი უს დაწყე ბამ დე თქვენ მითხა რით, რომ კი ნოს თან ძა ლი ან პა-
ტა რა შე ხე ბა გაქვთ, თუმ ცა გა მოკ ვ ლე ვა გაქვთ და წე რი ლი ან ჯეი ვა ი და-
ზე. ვა ი და, მი სი ფილ მე ბი ჩვენ თ ვის, საბ ჭო თა კავ შირ ში, თა ვი სუფ ლ ბის 
სუფ თა ჰა ე რის შე სუნ თ ქ ვა სა ვით იყო. 

მე ვი ზი ა რებ თქვენს პო ზი ცი ას. მარ თ ლაც ასე ა. რო დე საც ეს სე დავ წე-
რე ვა ი დას შე სა ხებ, და ვაკ ვირ დი და ვნა ხე, რომ 1956 წლი დან ფილ მებ ში 
არც ერ თი ყალ ბი ჟღე რა დო ბა ‒ პო ლი ტი კუ რი, ის ტო რი უ ლი, იდე ო ლო გი-
უ რი ‒ არ ჰქო ნი ა. არ ვამ ბობ, კარ გ სა და ცუდს, თვით ყვე ლა ზე შე უმ დ გარ 
ფილ მ შიც კი, არა ფე რი აქვს კო ნი უნ ქ ტუ რუ ლი. მაგ რამ, რო დე სავ ვნა ხე 
თქვე ნი, ქარ თუ ლი ფილ მი „მონანიება“, შთა ბეჭ დი ლე ბა სიკ ვ დი ლამ დე არ 
და მა ვიწყ დე ბა.

ასე გე ნი ა ლუ რად, ასე თა მა მად ნაჩ ვე ნე ბი ის ტო რი ა, რეპ რე სი ე ბი...  
მა ნამ დე არა სო დეს მიგ ვ რ ძ ნი ა, რომ დი დი ცვლი ლე ბე ბი იწყე ბო და.

მაგ რამ, დღეს რომ ნა ხოთ ეს ფილ მი, ჩა მო ა ცი ლოთ სი თა მა მე, დროს 
წინ ს წ რე ბა, იგი ვე შთა ბეჭ დი ლე ბა გექ ნე ბათ? მხატ ვ რუ ლი ღი რე ბუ ლე ბე-
ბის მხრივ გე კითხე ბით. 

„მონანიება“ ცო ტა ხნის წი ნათ ტე ლე ვი ზი ით ვნა ხე. არ ვარ ხე ლოვ ნე ბის სპე-
ცი ა ლის ტი, მაგ რამ, ვფიქ რობ, ეს ფილ მი დიქ ტა ტუ რის, ზო გა დად დიქ ტა ტო-
რე ბის, ეპო ქის სუ რათს ძა ლი ან მხატ ვ რულ ფორ მებ ში ხა ტავს და თან სვამს 
მთა ვარ კითხ ვას ‒ რა სა ჭი როა გზა, რო მელ საც ტა ძარ თან არ მივ ყა ვართ.

ახა ლი ქარ თუ ლი ფილ მე ბი ნა ნა ხი გაქვთ? 

გუ შინ მა ჩუ ქეს ნა ნა ჯა ნე ლი ძის ფილ მის „ნეტავ, იქ თე ატ რი არის?“ ჩა ნა-
წე რი, რო მე ლიც ჯერ არ მი ნა ხავს.

ისევ ვა ი დას და ვუბ რუნ დეთ. მი სი ფილ მი „ფერფლი და ალ მა სი“ ასე ვე 
აჩ ვე ნებს იმას, რაც ომის თა ო ბამ გა და ი ტა ნა ომის შემ დეგ, ანუ ‒ მთელ 
ეპო ქას. დღემ დე და ყველ გან, სა დაც ომი ა.

გე ნი ა ლუ რი ფილ მი ა. უნი ვერ სა ლუ რი. ერ თი მხრივ, კონ კ რე ტუ ლი ეპო-
ქის, ჩვე ნი ის ტო რი ის მაჩ ვე ნე ბე ლი და მე ო რე მხრივ ‒ რო გორ იც ვ ლე ბა 
ადა მი ა ნის ბე დი, რო დე საც იც ვ ლე ბა მოქ მე დე ბის მთე ლი თე ატ რი.

ალ ბათ ესეც მა რა დი უ ლი თე მაა ‒ ჯა რის კა ცი, რომ ლის ცხოვ რე ბა საც 
აზ რი აქვს ომის დროს და რა საც ერთ დღე ში კარ გავს. უპერ ს პექ ტი ვო ბა 
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და გე ზის არ ქო ნა. მთა ვარ გმირს ხომ ზუს ტად იმ დღეს კლა ვენ, რო დე-
საც ომი მთავ რ დე ბა. ძა ლი ან სიმ ბო ლუ რი ა.

დი ახ. ეს ეჟი ან ჟე ევ ს კის რო მა ნის მი ხედ ვით გა და ღე ბუ ლი ფილ მი ა. რო-
მელ შიც კარ გი კო მუ ნის ტე ბი არ არ სე ბო ბენ. კარ გი კო მუ ნის ტი მკვდა რი 
კო მუ ნის ტი ა. არ სე ბობს ასე თი ან ტი კო მუ ნის ტუ რი პო ზი ცი ა. თუმ ცა, ყვე-
ლა ფე რი ასე არ ხდებ და.

პო ლო ნუ რი კი ნო და თე ატ რი, ისე ვე რო გორც სა ქარ თ ვე ლო ში, სა ზო გა-
დო ე ბას ესა უბ რე ბო და იმა ზე და ისე, რის შე სა ხე ბაც და რო გორც პირ და-
პირ სა უ ბა რი წარ მო უდ გე ნე ლი იყო ‒ შე ფარ ვით, ქვე ტექ ს ტე ბით.

პო ლო ნეთ ში ასე თი იყო თე ატ რი და თე ატ რა ლუ რი კრი ტი კა. ჩვე ნი დი დი 
თე ატ რა ლუ რი კრი ტი კო სე ბი – იან კო ტი, ოს ტაპ პო პუ ზე ნა. მა თი წე რი ლე ბი 
პო ლი ტი კუ რი სი ტუ ა ცი ის გე ნი ა ლუ რი კო მენ ტა რე ბი ა.

ან ჯეი ვა ი დას ფილ მი „ფერფლი“ ‒ ფრეს კა პო ლო ნე თის ის ტო რი ის ნა რა-
ტი ვით ‒ ჩვე ნი იმ დ რო ინ დე ლი, 70-იანი წლე ბის რე ა ლო ბა იყო, რომ ჩვენ 
ჩვე ნი ჯო ჯო ხე თი გვაქვს, რომ ჩვენ მე ამ ბო ხე ე ბი ვართ და ქვეყ ნის და მო-
უ კი დებ ლო ბა გვინ და.

სა ერ თოდ, რა მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს სა ზო გა დო ე ბის თ ვის კულ ტუ რას, კი-
ნოს? რა მის შეც ვ ლა შე უძ ლი ა? რა გავ ლე ნის მოხ დე ნა? 

ლე ნინ მა თქვა, ‒ ხე ლოვ ნე ბა თა გან ჩვენ ყვე ლა ზე მე ტად კი ნო გვჭირ დე-
ბა ო. ეს, ხუმ რო ბით.

ჩემ ცხოვ რე ბა ში კულ ტუ რა ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იყო. სა ერ თოდ, ადა-
მი ა ნე ბი სა კუ თარ ცხოვ რე ბა ზე, მო რალ ზე ფიქრს იწყე ბენ, რო დე საც კულ-
ტუ რას თან აქვთ კავ ში რი ‒ თე ატ რ თან, ლი ტე რა ტუ რას თან, კი ნოს თან, 
სახ ვით ხე ლოვ ნე ბას თან... თქვენ თვი თონ თქვით, რომ საბ ჭო თა კავ ში რის 
დროს ხე ლოვ ნე ბა სარ კ მე ლი იყო თა ვი სუფ ლე ბის კენ. მე, რო გორც პო ლო-
ნე ლი, გე უბ ნე ბით, რომ წლე ბის წი ნათ პო ლო ნე თი ევ რო პის რუ კა ზე არც 
იყო. და თუ ჩვენ შევ ძე ლით გზის, ცხოვ რე ბის გავ ლა, ეს ‒ ჩვე ნი კულ ტუ-
რის წყა ლო ბით. ჩვენ ვამ ბობ დით, რომ არ გვყავს ხე ლი სუფ ლე ბა, სა მა-
გი ე როდ, გვყავს პო ე ტე ბი, გვყავს, ადამ მიც კე ვი ჩი, ბო ლოს და ბო ლოს, 
გვყავს შო პე ნი. და თუ ჩვენ რა ღა ცით ვუ კავ შირ დე ბით სხვა ერებს, კულ-
ტუ რუ ლი დი ა ლო გია ამ ფა სე უ ლო ბის გარ შე მო. კულ ტუ რა თა ვის თა ვად 
იცავს სა ზო გა დო ე ბას და ეს ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა.

სა ქარ თ ვე ლო უნი კა ლუ რი კულ ტუ რის ქვე ყა ნა ა. ის ვი თარ დე ბა და დარ-
წ მუ ნე ბუ ლი ვარ, დღეს და ხვალ თუ არა, ზეგ წინ წა ვა და უფ რო და უფ რო 
გან ვი თარ დე ბა. ეს ნე ლი გზა ა, მაგ რამ მთა ვა რი ა, გქონ დეს მი ზა ნი და გჯე-
რო დეს, რომ ‒ „ჩვენი საქ მე სა მარ თ ლი ა ნი ა“!.. 

[ ლე ლა ოჩი ა უ რი ]
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რი ჩარდ პე ნა კო ლუმ ბი ის კი ნოს უნი ვერ სი ტე ტის პრო ფე სო რი და ნიუ 
იორ კის კი ნო ფეს ტი ვა ლის დი რექ ტო რი 1988-2012 წლებ ში, თბი ლისს 
ეს ტუმ რა ადამ მიხ ნიკ თან ერ თად Culture.pl-ის „კინო და სო ცი ა ლუ რი 
ცვლი ლე ბე ბი“ პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში, რო მე ლიც თბი ლი სის მე-16 სა ერ-
თა შო რი სო კი ნო ფეს ტი ვა ლის ფორ მატ ში გა ი მარ თა. 27 ნო ემ ბერს სა ქარ-
თ ვე ლოს შო თა რუს თა ვე ლის თე ატ რი სა და კი ნოს სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ-
სი ტეტ ში პე ნამ სტუ დენ ტე ბის თ ვის გა მარ თა ლექ ცია  ‒ „დამოუკიდებელი 
ამე რი კუ ლი კი ნო“. 
რი ჩარდ პე ნა: „სა ქარ თ ვე ლო ში პირ ვე ლად ვარ, რის თ ვი საც დი დი მად ლო
ბა მინ და გა და ვუ ხა დო ადამ მიხ ნიკ სა და ადამ მიც კე ვი ჩის ინ ს ტი ტუტს. 
ბო ლო წლებ ში კარ გად გა ვე ცა ნი ქარ თულ კი ნოს და შე საძ ლებ ლო ბაც 
მქონ და, მყო ლო და რამ დე ნი მე ქარ თ ვე ლი სტუ დენ ტი კო ლუმ ბი ის უნი ვერ
სი ტეტ ში“. 

თქვენ ამ ბობთ, რომ ამე რი კულ მა და მო უ კი დე ბელ მა კი ნომ მნიშ ვ ნე-
ლო ვა ნი რო ლი ითა მა შა ჰო ლი ვუ დის გან ვი თა რე ბა ში... 

მე ვსა უბ რობ ამე რი კუ ლი და მო უ კი დე ბე ლი კი ნოს თა ვად იდე ი სა და კონ-
ცეფ ცი ის შე სა ხებ. და სა კითხს ის ტო რი ულ ჭრილ ში იმი ტომ გან ვი ხი ლავ, 
რომ მივ ხ ვ დეთ, რო დის და იწყო იდე ამ – ე.წ. და მო უ კი დე ბელ მა კი ნომ – არ-
სე ბო ბა, რა გზე ბი გა ი ა რა და რა ხდე ბა დღეს. რო გორ შე იძ ლე ბა გა ნი საზღ-
ვ როს თვი თონ ცნე ბა „ამერიკული და მო უ კი დე ბე ლი კი ნო“, რო მელ საც 
ხში რად ვი ყე ნებთ, თუმ ცა ბო ლომ დე გა აზ რე ბუ ლი არ გვაქვს მი სი მნიშ-
ვ ნე ლო ბა. ლო გი კუ რად თუ გან ვ საზღ ვ რავთ, იმის თ ვის, რომ არ სე ბობ დეს 
და მო უ კი დე ბე ლი კი ნო, და მო კი დე ბუ ლი კი ნოც უნ და არ სე ბობ დეს. და მო-
კი დე ბუ ლი კი ნოს რე ჟი სო რებ მა გა დაწყ ვი ტეს მა ყუ რებ ლის თ ვის მი სი ალ-
ტერ ნა ტი ვა შე ე თა ვა ზე ბი ნათ. ანუ და მო უ კი დე ბე ლი კი ნო. და მო კი დე ბუ ლი 
კი ნო პირ და პირ კო მერ ცი ულ კი ნოს გუ ლის ხ მობ და, რო მელ საც მარ ტი ვად 
‒ ჰო ლი ვუდს ვუ წო დებთ. 

რი ჩარდ პე ნა. და მო უ კი დე ბე ლი კი ნო — 
მა მა ცი ადა მი ა ნე ბის თვით გა მოვ ლე ნა
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1920-იან წლებ ში შე იქ მ ნა ძა ლი ან კარ გად ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი ინ დუს ტ-
რი უ ლი სის ტე მა, რო მელ საც ახა სი ა თებ და ძა ლი ან კონ კ რე ტუ ლი ამ ბის 
მო ყო ლის სტი ლი. ჰო ლი ვუ დის სტუ დი ებ ში დამ კ ვიდ რე ბუ ლი კონ ტ რო-
ლის მი უ ხე და ვად, გა მოჩ ნ დ ნენ რე ჟი სო რე ბი, რომ ლე ბიც უპი რის პირ დე-
ბოდ ნენ ხე ლოვ ნუ რად და კა ნო ნე ბულ მოთხოვ ნებს და ინ დი ვი დუ ა ლურ 
ნა მუ შევ რებს ქმნიდ ნენ. გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ხედ ვის რე ჟი სორ თა არ სე ბო ბა 
და მო კი დე ბუ ლი იყო რამ დე ნი მე ფაქ ტორ ზე, რო გო რე ბი ცა ა: ეკო ნო მი კუ-
რი, ტექ ნო ლო გი უ რი, პო ლი ტი კუ რი და ეს თე ტი კუ რი. მა თი ერ თობ ლი ო ბა 
გან საზღ ვ რავ და და მო უ კი დე ბე ლი ფილ მე ბის არ სე ბო ბას და ქმნი და გან ს-
ხ ვა ვე ბულ მიმ დი ნა რე ო ბას. 

შეძ ლეს „კაგებეს“ აგენ ტებ მა ამე რი კულ კი ნო ში შეღ წე ვა? რას იტყ ვით 
ცენ ზუ რა ზე?

არ ვფიქ რობ, რომ „კაგებეს“ აგენ ტებ მა ან კო მუ ნის ტუ რი პარ ტი ის წევ-
რებ მა რა მე ნა ი რად შე აღ წი ეს ჰო ლი ვუდ ში. რაც შე ე ხე ბა პო ლი ტი კურ შე-
ხე დუ ლე ბებს, იყო აზ რ თა სხვა დას ხ ვა ო ბა, თუმ ცა სტუ დი ე ბი ხე ლო ვა ნებს, 
სა ნამ მათ ნა მუ შევ რებს შე მო სა ვა ლი მოჰ ქონ დათ, არ ავიწ რო ებ დ ნენ.

ჰო ლი ვუდ ში, ზო გა დად, არ უყ ვართ წი ნა ამ ღ დე გობ რივ თე მებ ზე ფილ მე-
ბის გა და ღე ბა. 50-იან წლე ბამ დე ერი დე ბოდ ნენ ფილ მებს რა სიზ მის პრობ-
ლე მებ ზე. ამე რი კელ მა მკვლე ვარ მა და რე ჟი სორ მა ტო მას ან დერ სენ მა, 
წიგ ნ ში „წითელი ჰო ლი ვუ დი“, და წე რა, რომ ამ სა კითხ ზე (კომუნიზმი, საბ-
ჭო თა კავ ში რი) სა უბ რობ დ ნენ და წერ დ ნენ თა ვად კო მუ ნის ტე ბი ან ადა მი-
ა ნე ბი, რომ ლე ბიც მათ თა ნა უგ რ ძ ნობ დ ნენ. 

ან ტი ა მე რი კუ ლი კო მი სი ის მოქ მე დე ბე ბი 1940-იან წლებ ში და ჰო ლი-
ვუ დის „შავი სი ა“ , რო მე ლიც ის ტო რი ა ში შე ვი და, რო გორც „შავ ლა ქა“ 
ამე რი კულ კი ნო ში.
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1947 წელს კონ გ რეს ში შე იქ მ ნა კო მი ტე ტი, რომ ლის მი ზა ნი ჰო ლი ვუდ-
ში საბ ჭო თა კავ ში რის მი მართ სიმ პა თი ით გან წყო ბი ლი კი ნო ხე ლო ვა ნე ბის 
გა მოვ ლე ნა იყო. ხან გ რ ძ ლი ვი კვლე ვის მი უ ხე და ვად, კო მი ტეტ მა ბევ რი 
ვე რა ფე რი გა მო არ კ ვი ა. სტუ დი ებს ექ მ ნე ბო დათ პრობ ლე მე ბი, რაც გუ-
ლის ხ მობ და რე ჟი სო რე ბი სა და სცე ნა რის ტე ბის მი მართ გა ჩე ნილ ეჭვს, 
ხომ არ იყო რო მე ლი მე მათ გა ნი კო მუ ნის ტი. გა მოკ ვ ლე ვამ უჩ ვე ნა, რომ 
200-კაციანი სი ი დან ადა მი ა ნე ბის 40 პრო ცენ ტი ად რე სხვა დას ხ ვა მი ზე-
ზით იყო კო მუ ნიზ მ თან კავ შირ ში. 

მარ კე ტინ გის რო ლი ამე რი კულ კი ნე მა ტოგ რაფ ში.

60-იანი წლე ბის მი წუ რულს ამე რი კულ კი ნო ში გა მოჩ ნ დ ნენ ახალ გაზ რ-
და კი ნო რე ჟი სო რე ბი ‒ მარ ტინ სკორ სე ზე, სტი ვენ სპილ ბერ გი, ბრა ი ან დე 
პალ მა და სხვე ბი და და იწყო კო მერ ცი უ ლი კი ნოს თ ვის ყვე ლა ზე სა ინ ტე-
რე სო პე რი ო დი. 1975 წელს სპილ ბერ გ მა გა და ი ღო „ყბები“, რო მელ მაც 
მსოფ ლიო კი ნო ეკ რა ნე ბი და იპყ რო. ახალ გაზ რ და რე ჟი სო რე ბის გა მო ჩე-
ნას თან ერ თად გაჩ ნ და წარ მა ტე ბუ ლი ფილ მე ბი. „ყბებს“ უკავ შირ დე ბა 
პირ ვე ლი, ყვე ლა ზე ფარ თო მას შ ტა ბი ა ნი კი ნო კამ პა ნი ა. ყო ვე ლი ფე ხის 
ნა ბიჯ ზე ვხვდე ბო დით სა რეკ ლა მო აფი შებს, პრე სა ში გა მოხ მა უ რე ბა სა და 
სხვა. კი ნო თე ატ რე ბის თ ვის დამ ზად და „ყბების“ 500 პრინ ტი, რო დე საც მა-

ნამ დე 150-ზე მე ტი არას დ როს და უ ბეჭ დავთ. 
სპილ ბერ გი სა და „უნივერსალის“ სტრა ტე გი-
ამ გა ა მარ თ ლა, რაც ბი ლე თე ბის გა ყიდ ვით შე-
მო სუ ლი თან ხით კი დევ ერ თხელ დამ ტ კიც და. 
სპილ ბერ გის წარ მა ტე ბის მა გა ლით ზე სტუ-
დი ებ მა შეც ვა ლეს სტრა ტე გია ‒ შე ამ ცი რეს 
ფილ მე ბის გა და ღე ბა და აქ ტი უ რად და იწყეს 
მარ კე ტინ გის გა მო ყე ნე ბა. თუ მა ნამ დე წე-
ლი წად ში იღებ დ ნენ 40 ფილმს, სა შუ ა ლოდ, 
ოთხამ დე შე ამ ცი რეს.  ჰო ლი ვუ დი გა და ერ თო 
ბლოკ ბას ტე რე ბის გა და ღე ბა ზე. ეს იყო ახა-
ლი, წარ მა ტე ბუ ლი ეკო ნო მი კუ რი სტრა ტე გია 
კი ნო ინ დუს ტ რი ა ში. 

რა პერ ს პექ ტი ვა აქვს ონ ლა ინ ფილ მე ბის 
დის ტ რი ბუ ცი ას და მო უ კი დე ბე ლი კი ნოს გან-
ვი თა რე ბის თ ვის?

თუ ვი სა უბ რებთ ინ ფორ მა ცი ის გავ რ ცე ლე ბა სა და წვდო მა ზე, ინ ტერ ნე ტი 
კარ გი სა შუ ა ლე ბა ა. ხო ლო, რაც შე ე ხე ბა ფი ნან სურ ნა წილს, არა მომ გე ბი-
ა ნი ა. კი ნოს ტუ დი ე ბი, დის ტ რი ბუ ცი ის კუთხით, ონ ლა ინ გა ყიდ ვებ ზე არას-
დ როს აკე თე ბენ გათ ვ ლას, რაც გან პი რო ბე ბუ ლია რი გი ტექ ნი კუ რი მი ზე-
ზე ბით. დღეს დღე ო ბით ინ ტერ ნეტ სივ რ ცე, რო გორც კი ნო დის ტ რი ბუ ცი ის 
და მა ტე ბი თი ხელ საყ რე ლი კომ პო ნენ ტი, არა რე ლე ვან ტუ რი ა. 

[ ნა თია მე ფა რიშ ვი ლი ]

~ ი ნ ე რ ი ~
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ქარ თუ ლი კი ნო ფო კუ სი

2015 წელს სა ქარ თ ვე ლოს კი ნე მა ტოგ რა ფის ეროვ ნუ ლი ცენ ტ რი ძველ 
და უკ ვე ტრა დი ცულ პრო ექ ტე ბის გაგ რ ძე ლე ბას თან ერ თად ახა ლი ჩა ნა-
ფიქ რე ბი სა და ინი ცი ა ტი ვე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას შე უდ გა და საქ მი ა ნო ბის 
ახა ლი მი მარ თუ ლე ბე ბიც გან საზღ ვ რა. უშუ ა ლოდ ქარ თუ ლი კი ნოც, ბო-
ლო პე რი ოდ ში, მსოფ ლი ოს კი ნოწ რე ე ბის ყუ რადღე ბის ცენ ტ რ ში მო ექ ცა 
და წარ მა ტე ბებ საც მი აღ წი ა. მის მი მართ ინ ტე რე სიც გა ი ზარ და და ძველ-
მა პრეს ტიჟ მაც აღ დ გე ნა და იწყო. კი ნო ცენ ტ რის დი რექ ტო რი, რე ჟი სო რი 
ნა ნა ჯა ნე ლი ძე ახალ პრო ექ ტებ სა და პროგ რა მებ ზე სა უბ რობს და წლის 
ბო ლოს მი ღე ბულ შე დე გებს აჯა მებს.

წელს ეროვ ნულ კი ნო ცენ ტ რ ში რამ დე ნი მე ახა ლი, წი ნა მორ ბე დე ბის გან 
გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი პროგ რა მა თუ პრო ექ ტი გან ხორ ცი ელ და. რას გა მო-
ყოფ დით მათ გან პირ ველ რიგ ში?

პირ ველ რიგ ში, აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ერ თი წლის გან მავ ლო ბა ში ქარ თუ-
ლი ფილ მე ბის 3 დი დი ფო კუ სი გვქონ და სხვა დას ხ ვა ქვე ყა ნა ში, სხვა დას-
ხ ვა ფეს ტი ვალ ზე. ერ თი ‒ სო ფი ა ში, რო მელ ზეც 15 ფილ მი იყო წარ დ გე ნი-
ლი. იყო პრო ექ ტე ბი, რომ ლებ საც ძა ლი ან დი დი რე ზო ნან სი მოჰ ყ ვა. იმის 
მი უ ხე და ვად, რომ უკ ვე ცო ტა გა ნე ბივ რე ბუ ლე ბი ვართ ქარ თუ ლი კი ნოს 
ბო ლო წლე ბის წარ მა ტე ბე ბით.

პროგ რა მას ასე ვად გენთ ‒ არის რეტ როს პექ ტი ვაც და სრუ ლი ად ახა ლი 
ფილ მე ბიც, რად გან, რო დე საც შენ ახა ლი გა ინ ტე რე სებს, ისიც გა ინ ტე რე სებს, 
რა იყო მის უკან. ვაჩ ვე ნებთ (მართალია, ცო ტა ა) აღ დ გე ნილ ფილ მებ საც და 
რა ღაც ერ თი ა ნი სუ რა თი იკ ვ რე ბა, ჩანს, რომ სა ქარ თ ვე ლო დი დი კი ნოტ რა-
დი ცი ე ბის ქვე ყა ნა ა, რო მე ლიც ყვე ლა ეპო ქას თა ვი სე ბუ რად პა სუ ხობ და და 
თა ვი სი გან სა კუთ რე ბუ ლი სტი ლი ჰქონ და ყვე ლა ფორ მა ცი ა სა და პე რი ოდ ში. 

საბ ჭო თა დროს იქ მ ნე ბო და არა კის ტი პის ფილ მე ბი, რო დე საც, თით ქოს, 
ყვე ლა ფე რი იყო კო მი კურ სა ბურ ველ ში გახ ვე უ ლი და ამა ვე დროს, ზე და-
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პირს მიღ მა იგ რ ძ ნო ბო და სრუ ლი ად სხვა დი ნე ბა. დღეს კი თა ნა მედ რო-
ვე ქარ თუ ლი კი ნო ძა ლი ან სო ცი ა ლუ რი გახ და. რად გან სხვა დრო ა, სხვა 
სათ ქ მე ლია და სხვა თა ო ბა ა, სხვა ნა ი რი ფილ მე ბი და იმის მი უ ხე და ვად, 
რომ ისი ნი მთლი ა ნად ქარ თუ ლი კი ნე მა ტოგ რა ფის ტრა დი ცი ას აგ რ ძე ლე-
ბენ, მთა ვა რი ა, რომ სხვა ნა ი რად ჰყვე ბი ან ამ ბებს. და ეს ამ ბე ბის ძა ლი ან 
თა ნა მედ რო ვე თხრო ბა ა. მთა ვა რი ბირ თ ვი პა სუ ხობს დრო ის მოთხოვ ნებს 
და ალ ბათ ამის მი ხედ ვით იქ მ ნე ბა ახა ლი სტი ლიც. 

ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იყო ჩვე ნი ფო კუ სი შვე ი ცა რი ა ში ნი ო ნის კრე ა ტი-
უ ლი დო კუ მენ ტუ რი ფილ მე ბის (ევროპის ძა ლი ან სა ინ ტე რე სო და მნიშ ვ-
ნე ლო ვან) ფეს ტი ვალ ზე. ფილ მე ბი, რა საკ ვირ ვე ლი ა, მათ შე არ ჩი ეს. (ჩვენ 
ვუგ ზავ ნით მა სა ლას და შემ დეგ გა დაწყ ვე ტი ლე ბას ფეს ტი ვა ლის დი რექ ცია 
იღებს ხოლ მე). რეტ როს პექ ტი ვა ში იყო 15 ფილ მი, შექ მ ნი ლი 2000 წლი-
დან დღემ დე და იყო 6 პრო ექ ტი, ფი ჩინ გი სა ერ თა შო რი სო ფეს ტი ვა ლე ბის 
დი რექ ტო რე ბი სა და პრო დუ სე რე ბის წი ნა შე. აქე დან 4 კი ნო ცენ ტ რ მა უკ ვე 
და ა ფი ნან სა, თუმ ცა ექ ვ სი ვეს პრო ექ ტის გან ვი თა რე ბა ჩვე ნი და ფი ნან სე-
ბუ ლი იყო. სხვა თა შო რის, დღემ დე მომ დის გა მოხ მა უ რე ბე ბი იმ ფო კუს ზე. 
ამბობენ, რომ არ ახსოვთ ფიჩინგის დონეზე ასე წარმოდგენილი 6 პროექტი. 

ტა ლი ნის კი ნო ფეს ტი ვა ლი წელს A კლა სის გახ და, სა დაც ასე ვე ფო კუს-
ში მოვ ხ ვ დით. ამა ზე მო ლა პა რა კე ბე ბი კა ნი დან და იწყო. თი ნა ლოკ მა 
(რომელიც ფეს ტი ვა ლის დი რექ ტო რი ა) გაგ ზავ ნი ლი უამ რა ვი ფილ მი დან 
14 აარ ჩი ა. ერ თ -ერ თი მათ გა ნი, ვა ნო ბურ დუ ლის „გაყინული შად რევ ნე ბის 
წე ლი წა დი“ მთა ვარ კონ კურ ს შიც მოხ ვ და. 

ფეს ტი ვა ლის გახ ს ნა კო ტე მი ქა ბე რი ძის „ჩემი ბე ბი ით“ გა დავ წყ ვი ტეთ, 
რო მე ლიც ცოცხა ლი მუ სი კის აკომ პა ნი მენ ტით უჩ ვე ნეს. ამას ახ ლ და ქარ-
თუ ლი კი ნოპ ლა კა ტე ბის გა მო ფე ნაც.

ამ პროცესის დაგ ვირ გ ვი ნე ბა მა ინც იყო ყვე ლა ზე პრეს ტი ჟუ ლი და უდი-
დე სი ფეს ტი ვა ლი ამ ს ტერ დამ ში ‒ „იდფა“, რო მელ საც 500 სტუ მა რი ჰყავ-
და და იმ დე ნად პო პუ ლა რუ ლი ა, რომ მთე ლი ქა ლა ქი ამ ფეს ტი ვა ლით 
ცხოვ რობს. დარ ბა ზე ბი მა ყუ რებ ლით მთლი ა ნად გა დავ სე ბუ ლი იყო.

მთა ვარ კონ კურ ს ში 2 ფილ მით ვმო ნა წი ლე ობ დით და ეს ძა ლი ან მნიშ ვ-
ნე ლო ვა ნი ა. თა მუ ნა ქა რუ მი ძის, სა ლო მე მა ჩა ი ძი სა და და ვით მეს ხი სა და 
პრო დუ სერ ზა ზა რუ სა ძის „როცა დე და მი წა მსუ ბუ ქი ა“ (რომელმაც პრი ზი სა-
უ კე თე სო დე ბი უ ტის თ ვის მი ი ღო) და უგის ოლ ტეს ქარ თულ - ლატ ვი უ რი კოპ-
რო დუქ ცია „ორმაგი უცხო ე ბი“  ( კოპ რო დუქ ცია დო კუ მენ ტურ კი ნო ზე ჩვენ-
თან პირ ვე ლად გა მოცხად და და ამ კონ კურ სის გა მარ ჯ ვე ბუ ლი პრო ექ ტი ა).

ფეს ტი ვალ ზე ასე ვე წარ დ გე ნი ლი იყო პრო ექ ტე ბი, რო მელ თა გან ვი-
თა რე ბა შიც კი ნო ცენ ტ რი მო ნა წი ლე ობ და. ესე ნი ა: თო მა ჩა გე ლიშ ვი ლის 
„ბერლინის ახა ლი კე დე ლი“, რა ტი ონე ლის „მზის ქა ლა ქი“ და ცი რა გვა-

დღეს კი თა ნა მედ რო ვე ქარ თუ ლი კი ნო 
ძა ლი ან სო ცი ა ლუ რი გახ და, 
რად გან სხვა დრო ა, სხვა სათ ქ მე ლია 
და სხვა თა ო ბა ა
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სა ლი ას „ოთახები“. ფეს ტი ვალს სპე ცი ა ლუ რი სტა ტუ სით Observer ეს წ რე-
ბო და თა მუ ნა გურ ჩი ა ნი, რო მე ლიც პრო ექ ტის „სატრფიალო. პას ტო რა ლი“ 
პრო დუ სე რი ა. პრო ექ ტი 2015 წელს ფეს ტი ვა ლის ფონ დ მა IDFA Bertha 
Fund და ა ფი ნან სა. ასე თი წარ მა ტე ბა სა ქარ თ ვე ლოს ჯერ არ ჰქო ნი ა. 

რო გორც ჩანს, ქარ თულ მა დო კუ მენ ტურ მა კი ნო მაც და იწყო ახა ლი წარ-
მა ტე ბუ ლი ცხოვ რე ბა. და ჩანს, რომ ამ პრო ცეს ში კი ნო ცენ ტ რიც მო ნა წი-
ლე ობს.

კი ნო ცენ ტ რი მარ თ ლაც აქ ტი უ რად ეხ მა რე ბა ქარ თუ ლი დო კუ მენ ტუ რი 
კი ნოს წარ მო ე ბას. მას დი დი პო ტენ ცი ა ლი აქვს. ჩვენ გა მოცხა დე ბულ კონ-
კურ ს ში ‒ კრე ა ტი უ ლი დო კუ მენ ტუ რი ფილ მე ბის გან ვი თა რე ბა ზე ‒ რვა 
პრო ექ ტ მა მი ი ღო და ფი ნან სე ბა. სა სი ხა რუ ლო ა, რომ პან კი სის თე მაც გა-
მოჩ ნ და, რაც უაღ რე სად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა. სხვა თა შო რის, ეს არის ჩვე ნი 
სხვა პრო ექ ტის გაგ რ ძე ლე ბა. „კინო სკო ლა შის“ ეგი დით, კი ნო მი სი ო ნე-
რე ბი ნო ნა გი უ ნაშ ვი ლი და მა რი გულ ბი ა ნი პან კის ში გა ვუშ ვით. და ახ ლა 
მა რი გულ ბი ა ნი აპი რებს დო კუ მენ ტუ რი ფილ მის გადაღებას ორ პა ტა რა 
პან კი სელ გო გო ნა ზე.

ძი რი თა დებ თან ერ თად წელს გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი „თემატური„ კონ კურ სე-
ბი გა მო აცხა დეთ. რომ ლებს აღ ნიშ ნავთ?

დიდ ყუ რადღე ბას ვუთ მობთ ახალ და სა ინ ტე რე სო წა მოწყე ბებს. მა გა-
ლი თად, რო გო რი ცაა 21-ე სა უ კუ ნის პრო ზა ზე შექ მ ნი ლი პრო ექ ტის გან-
ვი თა რე ბა. მი ვიჩ ნევთ, რომ თა ნა მედ რო ვე ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რა იმ სა-
ხუ რებს ეკ რა ნი ზა ცი ას. ეს ერ თ გ ვა რად სა ერ თა შო რი სო გა მოც დი ლე ბის 
გაგ რ ძე ლე ბა ა. კან ში წელს მე ო რედ ჩა ტარ და პლატ ფორ მა სა ხელ წო დე ბით 
shot books (გადაიღე წიგ ნე ბი). წელს აირ ჩა ხუ თი პრო ექ ტი. ჩა ტარ და ორი 
სე სი ა, ვორ ქ შო ფე ბი, შეხ ვედ რე ბი. მო ნა წი ლე ებს მი ცე მუ ლი აქვთ და ვა-
ლე ბე ბი. ერ თ -ერ თი გა მარ ჯ ვე ბუ ლი წყვი ლია გი ორ გი ოვაშ ვი ლი და გუ რამ 
ოდი შა რი ა, მე ო რე ‒ რუ სუ დან ჭყო ნია და ეკა ტო გო ნი ძე, მე სა მე ‒ თი კო 
ყაჯ რიშ ვი ლი, რო მე ლსაც მა რი ნა ელ ბა ქი ძის რო მან თან „მოქალაქე წმინ-
დან თან“ აქვს ბმა. არის ასე ვე ლა ლი კიკ ნა ვე ლი ძის და მი ხო მო სუ ლიშ ვი-
ლის სა ერ თო პრო ექ ტი და ბო ლოს, ზუ რა ქა რუ მი ძის „ფოქს-ტროტი“. 

ვფიქ რობ, ეს პრო ექ ტი კი ნოს გან ვი თა რე ბას და ეხ მა რე ბა. თუ მო ეს წ რე-
ბა, შე საძ ლე ბე ლია მი სი და კავ ში რე ბა ფრან კ ფურ ტის 2018 წლის წიგ ნის 
ბაზ რო ბას თან, რად გან სა ქარ თ ვე ლო იქ ნე ბა მთა ვა რი სტუმ რის ამპ ლუ ა ში 
და შე საძ ლე ბე ლია რო მე ლი მე უკ ვე ნა თარ გ მ ნი ლი ტე რა ტუ რის ეკ რა ნი ზა-
ცი აც ვუჩ ვე ნოთ.

წელს პირ ვე ლად გა მო ვაცხა დეთ სა ბავ შ ვო და კო მე დი უ რი ფილ მე ბის 
კონ კურ სიც. პი რა დად მე მგო ნი ა, რომ კო მე დი უ რი ჟან რის ფილ მე ბის ძა-
ლი ან დი დი დე ფი ცი ტი ა. შე იძ ლე ბა მითხ რათ, რომ თუ რა ი მე თა ვი სით არ 
იბა დე ბა, ის არ ივარ გებს სა მო მავ ლოდ. თუმ ცა ხან და ხან დაკ ვე თაც ამარ-
თ ლებს. ამ კონ კურ სის ჟი უ რი ში იყ ვ ნენ ადა მი ა ნე ბი, რომ ლებ საც მა ნამ დე 
ჩვენ თან არას დ როს უთა ნამ შ რომ ლი ათ, სე რი ალ „ჩემი ცო ლის და ქა ლე-
ბის“ შემ ქ მ ნე ლე ბი. 18 ნა მუ შევ რი დან მათ ექ ვ სი აირ ჩი ეს: ნა ნა ჯორ ჯა ძე 
და თა მარ ბარ თა ი ას წყვი ლის, ზუ რა ინაშ ვი ლის, გი ორ გი ვარ სი მაშ ვი ლის, 
„ბასტი-ბუბუს“ სტუ დი ის პრო ექ ტე ბი და სხვ. 

ასე ვე პირ ვე ლად გა მო ვაცხა დეთ სა ბავ შ ვო წიგ ნე ბის ანი მა ცი ის კონ კურ-
სიც. სამ წუ ხა როდ, ძა ლი ან ცო ტა გა ნაცხა დი შე მო ვი და, თუმ ცა, რად გან 
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კონკურსი იყო პირ ვე ლად, ვი მე დოვ ნებთ, რომ მო მა ვალ ში ეს სეგ მენ ტიც 
გა აქ ტი ურ დე ბა. პრო ექტს პატ რო ნაჟს უწევს გერ მა ნუ ლი ანი მა ცი უ რი სტუ-
დია „ჰან სტუ დი ა“.

გა მოცხა დე ბუ ლი გვაქვს სა ქარ თ ვე ლოს და მო უ კი დებ ლო ბის 100 წლის-
თა ვი სად მი მიძღ ვ ნი ლი სცე ნა რის გან ვი თა რე ბა. კონ კურ ს ში რვა პრო ექ-
ტი გა ი მარ ჯ ვებს. შე მო ვი და 25 გა ნაცხა დი. სა სი ხა რუ ლო ა, რომ სხვა დახ ვა 
თა ო ბის წარ მო მად გენ ლე ბის გან.

სცე ნა რის გან ვი თა რე ბა ზე მუ შა ო ბის დროს მათ ეყო ლე ბათ გა მოც დი ლი 
სკრიპ ტ დოქ ტო რი, ექ ნე ბათ ვორ ქ შო ფე ბი და შეხ ვედ რე ბი, რის შე დე გად, 
თუნ დაც ორი პრო ექ ტი თუ გა ა მარ თ ლებს, უკ ვე ძა ლი ან დი დი გა მარ ჯ ვე ბა 
იქ ნე ბა. თუმ ცა, და ნარ ჩე ნი მო ნა წი ლე ე ბიც საკ მა ოდ გა მოც დი ლე ბი იქ ნე-
ბი ან. ამი ტომ, ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლოვ ნად მი მაჩ ნია მუ შა ო ბის ეს სტი ლი, რო-
მე ლიც კი ნო ცენ ტ რ მა და ნერ გა.

ხომ არა ფე რი შეც ვ ლი ლა კი ნოს და ფი ნან სე ბის მხრივ?

წელს ცვლი ლე ბე ბი შე ვი და და ფი ნან სე ბის პო ლი ტი კა ში. მო ვა ხერ ხეთ და 
კა ნონ მ დებ ლო ბი დან კი ნო წარ მო ე ბა ზე მო გე ბის გა და სა ხა დი ამო ვი ღეთ, 
რაც ძა ლი ან დი დი ტვირ თი იყო რე ჟი სო რე ბის თ ვის. ამ ჟა მად ეკო ნო მი კის 
სა მი ნის ტ როს თან ერ თად ვმუ შა ობთ cash rebate‒ის სი ტე მის და ნერ გ ვა ზე. 
ეს გუ ლის ხ მობს კოპ რო დუქ ცი ით შექ მ ნი ლი პრო ექ ტე ბის თ ვის სა შე ღა ვა-
თო სის ტე მის ამოქ მე დე ბას. რო დე საც ფილ მი მზად იქ ნე ბა, სა ხელ მ წი ფო 
კი ნო კომ პა ნი ას და უბ რუ ნებს კვა ლი ფი ცი უ რი ხარ ჯე ბის 20 პრო ცენტს. 

სა ქარ თ ვე ლო, ამ მხრივ, საკ მა ოდ მიმ ზიდ ვე ლი ქვე ყა ნაა და ეს გა დაწყ-
ვე ტი ლე ბაც ხელს შე უწყობს სა ერ თა შო რი სო პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ე-
ლე ბას. ეს პრაქ ტი კა და ნერ გი ლია ევ რო პის რიგ ქვეყ ნებ ში. მა გა ლი თად, 
ბულ გა რეთ ში თუ ხორ ვა ტი ა ში, ფი ნან სუ რი წა ხა ლი სე ბის შე დე გად, კოპ-
რო დუქ ცი ე ბის მეშ ვე ო ბით, ქვეყ ნის ბი უ ჯეტ ი და ახ ლო ე ბით 30 მი ლი ო ნი 
ევ როთი ივსება. რო დე საც ამათუიმ ქვე ყა ნა ში დი დი წარ მო ე ბე ბი შე დის, 
ად გი ლობ რი ვი ინ დუს ტ რი აც ვი თარ დე ბა, რაც და მა ტე ბით ახალ სა მუ შაო 
ად გი ლებს აჩენს. ეკო ნო მი კის სა მი ნის ტ როს თან ერ თად მოწ ვე უ ლი გვყავ-
და „დისნეის“ ვი ცეპ რე ზი დენ ტი, რო მელ მაც ტრე ნინ გე ბი ჩაგ ვი ტა რა და 
აგ ვიხ ს ნა, თუ რო გორ მოხ და სამ ხ რეთ აფ რი კის კი ნო ინ დუს ტ რი ის გან ვი-
თა რე ბა მას შემ დეგ, რაც იქ დი დი ტე ლე სე რი ა ლე ბის გა და ღე ბა და იწყეს.

[ გი ორ გი რაზ მა ძე, ლე ლა ოჩი ა უ რი ]

მო ვა ხერ ხეთ და კა ნონ მ დებ ლო ბი დან 
კი ნო წარ მო ე ბა ზე მო გე ბის გა და სა ხა დი 
ამო ვი ღეთ
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კი ნო, რო მე ლიც გრძნობს დროს

ქარ თუ ლი კი ნე მა ტოგ რა ფი არ არის მსოფ ლიო კი ნოს ნა წი ლი. ის სა ინ ტე-
რე სო, თა ვის თა ვა დი და ორი გი ნა ლუ რი ა, თუმ ცა მკვეთ რად ლო კა ლუ რი. 
ქარ თ ველ რე ჟი სო რებს უყ ვართ ევ რო პუ ლი კი ნო, მაგ რამ არ ცდი ლო ბენ 
(წარსულზე თუ ვი ლა პა რა კეთ, ვიხ მა როთ სიტყ ვა „ვერ“) მას თან თა ვის გა-
ი გი ვე ბას. 

მი ზე ზე ბი დან გა მოვ ყოფ დი მთა ვარს ‒ არა უ ნი ვერ სა ლურ ენა სა და გა რე 
სამ ყა რო სად მი კარ ჩა კე ტი ლო ბის პრობ ლე მას. ქარ თუ ლი კულ ტუ რის და-
მა ხა სი ა თე ბე ლი ეს გა რე მო ე ბა ზე მოთ ქ მულ თან კა მა თის სურ ვილს ალ ბათ 
გა ა ნე ლებს. ოპო ნენ ტებს მეც და ვე თან ხ მე ბი, სა ზო გა დო ე ბა ში მიმ დი ნა რე-
ობს გარ კ ვე უ ლი ცვლი ლე ბე ბი, თუმ ცა კონ კ რე ტუ ლად ქარ თულ კი ნო ში 
კვლავ რჩე ბა გა რე სამ ყა რო ზე მსჯე ლო ბის, ანუ ფიქ რის პრობ ლე მა.

და სავ ლე თის თ ვის 2014-2015 წლე ბი ძა ლი ან რთუ ლი აღ მოჩ ნ და. რუ სე-
თის აგ რე სი ულ მა ფაქ ტორ მა მსოფ ლიო წეს რი გი და არ ღ ვი ა. ევ რო პის რი-
გი თი მო ქა ლა ქე ინ ფორ მა ცი უ ლი აგ რე სი ის ობი ექ ტი ა. მის ყო ველ დღი ურ 
კომ ფორტს სი რი ე ლი დევ ნი ლე ბის პრობ ლე მაც არ ღ ვევს. კითხ ვის ქვეშ 
დგას ევ რო კავ ში რის ერ თი ა ნო ბაც. ის ტო რი უ ლად, მსგავ სი გა რე მო ე ბე ბი 
ხე ლოვ ნე ბის თ ვის კარგ კა ტა ლი ზა ტო რად გა მოდ გე ბო და ხოლ მე. კი ნომ 
ჯერ კი დევ ვერ მო ას წ რო მიმ დი ნა რე მოვ ლე ნებ ზე რეფ ლექ სი ა, თუმ ცა 
ნიშ ნე ბი, რომ რა ღაც იც ვ ლე ბა, სა ხე ზე ა.

ამე რი კას ზე მოხ სე ნე ბე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი თით ქ მის არ შე ხე ბი ა. თუმ ცა 
სო ცი ა ლურ - კულ ტუ რუ ლი ძვრე ბი იქაც მი დი ნა რე ობს. „ტელევიზიის ოქ-
როს“ ხა ნა ში ჰო ლი ვუ დი პირ ვე ლად აღ მოჩ ნ და ეგ ზის ტენ ცი უ რი პრობ ლე-
მე ბის წი ნა შე. 

თუ უკა ნას კ ნელ წლებ ში შექ მ ნი ლი ფილ მე ბის უმ რავ ლე სო ბას გა დავ-
ხე დავთ, პირ ვე ლი, რაც თვალ ში მოგ ვ ხ ვ დე ბა, ქრო ნო მეტ რა ჟის ზრდა და 
სიქ ვე ლე ბის / სე რი ე ბის სიმ რავ ლე იქ ნე ბა. აუდი ტო რი ას, რო მელ საც ნე ბის-
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მი ე რი ფილ მის უკ ვე სმარ ტ ფონ ში ყუ რე ბის სა შუ ა ლე ბა აქვს, მოთხოვ ნი-
ლე ბაც გა ე ზარ და. რა საკ ვირ ვე ლი ა, ჰო ლი ვუდ მა ვერ და აკ მა ყო ფი ლა ახა-
ლი ტი პის მა ყუ რებ ლის შიმ ში ლის გრძნო ბა, რის გა მოც, ეს ნი შა უფ რო 
იაფ მა წარ მო ე ბამ ‒ სე რი ა ლებ მა ‒ და ი კა ვეს. აქე დან გა მომ დი ნა რე, ჰო-
ლი ვუ დის ხვა ლინ დე ლი დღე და მო კი დე ბუ ლი იქ ნე ბა მხატ ვ რუ ლი ხა რის-
ხის ამაღ ლე ბა ზე და არა სე რი უ ლი ფილ მე ბის რა ო დე ნო ბის გაზ რ და ზე.

მხატ ვ რუ ლი თვალ საზ რი სი თაც, ამე რი კუ ლი კი ნო არ უნ და იყოს მშვი-
დად. სხვა დას ხ ვა ტი პის შო უ ებ მა სა ნა ხა ო ბა ზე მოთხოვ ნი ლე ბა კრი ტი კულ 
ზღვრამ დე მი იყ ვა ნეს. იქ ნე ბა ეს Birdman, თუ „სასტუმრო გრანდ ბუ და პეშ-
ტი“ ‒ მათ ში მო მა ბეზ რებ ლად ბევ რი ბურ ლეს კუ რი კარ ნა ვა ლი ა, რაც სა ვა-
რა უ დოდ, ჭრელ და მრა ვალ ნა თუ რი ან სა ტე ლე ვი ზიო პა ვი ლი ონ თან კონ-
კუ რენ ცი ის შე დე გი ა. აქაც ჰო ლი ვუ დი და მარ ცხე ბის თ ვი საა გან წი რუ ლი. 

XX სა უ კუ ნი დან მო ყო ლე ბუ ლი „ოცნების ფაბ რი კის“ უპი რა ტე სო ბა იყო 
მხატ ვ რუ ლი სა ხე ე ბის შექ მ ნის ოს ტა ტო ბა. ოპე რე ტებ საც იღებ დ ნენ და 
უში ნა არ სო მი უ ზიკ ლებ საც, თუმ ცა ვე რა ვინ იტყ ვის, რომ ამე რი კუ ლი მე-
ინ ს ტ რი მუ ლი კი ნო უდ რის „სასტუმრო ჰო ლი დე ის“ და არა „ყველაფერი 
ევას შე სა ხებს“.

რო გორც ცნო ბი ლი ა, ჰო ლი ვუ დის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, ევ რო პულ მა კი ნომ 
ჟან რუ ლო ბა ვერ მო ირ გო, ბევ რი მი ზე ზის გა მო. თუმ ცა, შე საძ ლო ა, იმი-
ტომ, რომ მშვი დად არას დ როს უცხოვ რი ა. ახ ლაც, რო დე საც დე და მი წა ზე 
ამ დე ნი ცხე ლი კე რა ა, რას გვთა ვა ზო ბენ ევ რო პე ლი რე ჟი სო რე ბი? სიმ შ ვი-
დეს, რო გორც სი ბე რის ნი შანს ‒ პა ო ლო სო რენ ტი ნოს „ახალგაზრდობაში“, 
მან კი ე რე ბას ‒ როი ან დერ სო ნის „მტრედი იჯ და ტოტ ზე, რო მე ლიც ყო ფი ე-
რე ბა ზე ფიქ რობ და ში“ და ერ თ გ ვარ გა მო სა ვალს, რო მე ლიც გა მო ი ხა ტე ბა 
კულ ტუ რა თა მეტ ინ ტეგ რა ცი ა ში ‒ მა ტეო გა რო ნეს „ზღაპართა ზღა პარ ში“.

სულ უფ რო მე ტი ევ რო პე ლი რე ჟი სო რი ფილ მებს ინ გ ლი სურ ენა ზე იღებს. 
გო და რიც ემ შ ვი დო ბე ბა ენას, თუმ ცა კი ნოს გა მომ სახ ვე ლო ბით სე მი ო ტი-
კას, მის ფორ მა სა და სტრუქ ტუ რას. რო დე საც კი ნე მა ტოგ რა ფის უნი ვერ-
სა ლურ ენა ზე სა უბ რობ დ ნენ, ყო ველ თ ვის ხაზს უს ვამ დ ნენ სხვა დას ხ ვა 
სო ცი უმ ში გაზ რ დი ლი ადა მი ა ნე ბის თ ვის სა ერ თო ვი ზუ ა ლუ რი ნა რა ტი ვის 
მნიშ ვ ნე ლო ბას. ჩვენ დროს კი ენა თა ბა რი ე რი ნელ - ნე ლა ქრე ბა და რჩე ბა 
მხატ ვ რუ ლი სა ხე ე ბი, რო მელ თა მო ყო ლაც კვლავ შე უძ ლე ბე ლი ა. არა და, 
თით ქ მის ნე ბის მი ერ ქარ თულ ფილმს ძა ლი ან მარ ტი ვად მო ვუთხ რობთ 
მე გო ბარს, მით უფ რო, თუ კი მათ ში არ შეგ ვ ხ ვ დე ბა დრო და მხო ლოდ ამ-
ბე ბის აღ წე რით გა ვალთ ფონს.

კი ნო არის დრო და გა რე მო. ის არც ქარ თულ -აფხა ზუ რი ომი ა, არც ცი-
ხე ებ ში მძი მე მდგო მა რე ო ბა და არც სო ცი ა ლუ რი სი დუხ ჭი რე. „რაი“ ან 
„არტე“ აუცილებლად შექ მ ნი ან ფილ მებს სი რი ელ ბავ შ ვებ ზე. თუმ ცა ოცი -
-ოც და ა თი წლის შემ დეგ ამ პრობ ლე მა ზე ისევ აკი კა უ რის მი ა კის „ჰავრს“ 
უჩ ვე ნე ბენ, რად გან ის სავ სეა დრო ით. 

ამ ბავ თან ერ თად დრო ის ჩვე ნე ბა ქარ თუ ლი კი ნოს მომ დევ ნო გა მოწ ვე-
ვა ა, რომ ლის პრე ცე დენ ტიც უკ ვე (მართალია, ძვე ლი, მაგ რამ მა ინც) გვაქვს 
„ცისფერი მთე ბის“ სა ხით. სხვა თა შო რის, შარ შან ის კან ში უჩ ვე ნეს.

[ გი ორ გი რაზ მა ძე ]



„ფილმპრინტის“ რედაქცია
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ნათია 
კანთელაძე
აღმასრულებელი მენეჯერი
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პროფესია... 
მხატვარი, მაგრამ ჩემი პროფესიით, 
სამწუხაროდ, არასდროს მიმუშავია.
სამაგიეროდ მიმუშავია: 
კონსულტანტად; ვიტრინების 
დიზაინერად; რეკლამის, მარკეტინგის, 
საზოგადოებასთან ურთიერთობის 
მენეჯერად; ჟურნალისტად; 
ჟურნალის სილამაზის განყოფილების 
რედაქტორად და საბოლოოდ 
ჟურნალის აღმასრულებელ 
მენეჯერად 

მიყვარს... 
მიყვარს ძალიან ბევრი რამ, მაგრამ 
გამოვყოფ ჯინსებს, მოგზაურობას და 
სიცილს.

არ მიყვარს... 
უამრავი რაღაც, მაგრამ 
განსაკუთრებით ვერ ვიტან ტყუილს, 
უაზროდ დროის ხარჯვასა და 
ბადრიჯანს.

პირველი ნანახი ფილმი; 
ფილმი კინოთეატრში; 
ფილმი ‒ სიყვარული; 
ფილმი ‒ სტრესი;
ფილმი -აღმოჩენა...
კინოსადმი სიყვარული ზოგადად 
„ილუზიონის“ დამსახურებაა, მაგრამ 
კონკრეტულად სიყვარულიც, სტრესიც 
და აღმოჩენაც ‒ „არ დაიდარდო“ იყო. 
არასდროს დამავიწყდება, როგორ 
გამაღვიძა დედამ გვიან საღამოს და 
მაყურებინა.ორმაგად აღელვებული 
ვიყავი: დიდი გოგო გავხდი (9 საათზე 
აღარ მაძინებდნენ), რომელსაც კინო 
არანორმალურად შეუყვარდა!

პირველო წიგნი;
პირველი სპექტაკლი...
პირველი და დღემდე უსაყვარლესი 
წიგნი „პეპი გრძელი წინდა“, პირველი 
სპექტაკლი, რომელიც მახსენდება ‒ 
„ღია შუშაბანდი“.

მნიშვნელოვანი 
და საბედისწერო პიროვნება 
ყველაზე მნიშვნელოვანი პიროვნებები 
ჩემი მშობლები არიან, მაგრამ 
ბოლო 19 წლის განმავლობაში 
ელენემ ცოტათი დაჩრდილა. 
ოოო, საბედისწერო ‒ ვახო, ისეთი 
გადაწყვეტილებები მიმაღებინა, 
სულაც რომ აღარ ვაპირებდი, სულ 
ამირია გეგმები და თავგზა.☺

მუშაობა ‒ მარტო, 
თუ გუნდთან ერთად? 
მარტოც შემიძლია, მაგრამ გუნდთან 
ერთად უფრო მიყვარს. სულ 
მეხუმრებიან მეგობრები: „შენი სტიქია 
კოლექტივიზაციააო“ ☺

ყოფნა ‒ მარტო, თუ სხვებთან? 
სხვათა შორის, მოზარდობის 
პერიოდში მიყვარდა მარტო ყოფნა, 
მაგრამ ბოლო დროს... ჟრიამულში 
ტრიალს არაფერი ჯობია!

მუშაობის პრინციპი
ზოგადად ძალიან მოწესრიგებული 
ვარ, მაგრამ ბევრი სიტუაცია 
გამოვცადე და ეტაპობრივად-ზე 
ჩამოვყალიბდი 

საზოგადოება და მე 
ვერც დიდი აქტიურობით დავიკვეხნი 
და არც ზედმეტ პასიურობას ვაკადრებ 
თავს ☺

პოლიტიკა და მე
ვთვლი, რომ დიდი კომპეტენტურობით 
არ გამოვირჩევი, მაგრამ საკუთარი 
აზრი, რაღა თქმა უნდა, გამაჩნია. 

მინდა... 
იმდენი რამე მინდა... მაგრამ, უპირველეს 
ყოვლისა, ჩემი საყვარელი ადამიანები 
იყვნენ ჯანმრთელად და კიდევ, 
ჩემმა შვილმა ისეთ საქართველოში 
იცხოვროს... აი, დღეს რომ გვშურს, 
ყველა იმ ქვეყანას რომ შურდეს! 
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პრო ფე სი ა... 
გა ნათ ლე ბით მხატ ვა რი ვარ. ბო ლო 
20 წე ლი ქა ღალ დ თან მაქვს საქ მე ‒ 
დი ზა ინს ვა კე თებ. 
ყვე ლა ზე დი დი პრობ ლე ბა ჩემ თ-
ვის არის დრო – არ მყოფ ნის, სულ 
მინ და ახა ლი რა ღა ცა ვის წავ ლო, 
და ვი ნა ხო, ვიგ რ ძ ნო. 

მიყვარს... 
გან სა კუთ რე ბით მიყ ვარს ბუ ნე ბა, 
მზე, მთვა რე, ჩე მი შვი ლე ბი. 
სა ინ ტე რე სო, შე მოქ მე დე ბი თი აზ-
როვ ნე ბის, არაზარ მა ცი, პო ზი ტი უ რი 
ხალ ხი. მიყვარს სიმართლე.

არ მიყ ვარს... 
ადა მი ა ნე ბი, რომ ლებ საც სხვე ბის 
მი მართ „მომხმარებლური“ და-
მო კი დე ბუ ლე ბა აქვთ. არ მიყვარს 
ზარმაცი ადამიანები. ვერ ვიტან 
ტყუილს.

პირველი ნანახი ფილმი; 
ფილმი კინოთეატრში; 
ფილმი ‒ სიყვარული; 
ფილმი ‒ სტრესი;
ფილმი -აღმოჩენა...
პირ ვე ლი ფილ მი ნამ დ ვი ლად არ 
მახ სოვს. პირ ვე ლი ფილ მი სიყ ვა-
რულ ზე იყო რუსი რე ჟი სორის სერ-
გეი სო ლო ვი ო ვის ფილ მი „ასი დღე 
ბავ შ ვო ბის შემ დეგ“, რომ ლის მთა ვა-
რი გმი რი ძა ლი ან მომ წონ და. 
პირ ვე ლი ფილ მი სექ ს ზე იყო 
„კალიგულა“. პირ ვე ლი ჰო რო რი 
იყო „ნათება“. აი, მა შინ ნამ დ ვი-
ლად შე მე შინ და, თან მარ ტო მე და 
ჩე მი ძმა ვი ყა ვით აგა რაკ ზე...

პირველო წიგნი;
პირველი სპექტაკლი...
პირ ვე ლი წიგ ნი არ მახ სოვს, რო მე ლი 
იყო. ბავ შ ვო ბა ში შემ თხ ვე ვით წა ვი-
კითხე სეი სო ნა გო ნის „სასთუმალთან 
ჩა ნა წე რე ბი“ და ჩემ ზე ძა ლი ან იმოქ-
მე და. ვხა ტავ დი ილუს ტ რა ცი ებს, 
ინს პი რი რე ბუ ლი ამ ნა წარ მო ე ბით. 
ახ ლაც მაქვს შე ნა ხუ ლი.

მნიშვნელოვანი 
და საბედისწერო პიროვნება 
ალბათ ჩემი პირველი მეუღლე, 
რომელმაც უზარმაზარი გავლენა 
მოახდინა ჩემს მომავალ 
ცხოვრებაზე.

მუშაობა ‒ მარტო, 
თუ გუნდთან ერთად? 
კო ლა ბო რა ცია მუ შა ო ბის პრო ცე სის 
ყვე ლა ზე უნი ვერ სა ლურ და წარ მა-
ტე ბულ ფორ მად მი მაჩ ნი ა. 

ყოფნა ‒ მარტო, თუ სხვებთან? 
მარ ტო მიყ ვარს ყოფ ნა, მაგ რამ 
დიდ ხანს, ალ ბათ, არა.

მუშაობის პრინციპი
ბევრს ვფიქ რობ, ვა ყა ლი ბებ იდე ას, 
ინ ს პი რა ცი ებს ვე ძებ და მე რე „ერთი 
ამოსუნთქვით“ ვა კე თებ. შე იძ ლე ბა 
ღა მეც გა ვა თე ნო. 

სა ზო გა დო ე ბა და მე
სულ პრო ტეს ტი მაქვს. უსა მარ თ-
ლო ბას ვერ ვი ტან. ვი ცავ უფ ლე ბებს 
და არ მე ში ნი ა, რას იტყ ვის ჩემ ზე 
სა ზო გა დო ე ბა.

პო ლი ტი კა და მე
ძა ლი ან აქ ტი უ რი ვარ, რო დე საც 
ვხე დავ მოვლენებს, რომ ლე ბიც არ 
მომ წონს. თუმ ცა, ძა ლი ან მღლის. ჩე-
მი არ არის. დროს მარ თ მევს. შემ დეგ 
ვფიქ რობ ‒ ყვე ლა ფერს ვერ შევ ც ვ-
ლი, მხო ლოდ ნერ ვე ბი მეშ ლე ბა და 
ჩემს საქ მეს უშ ლის. 

მინ და...
ვი ყო ჯან მ რ თე ლი, ბედ ნი ე რი და 
ბევრი ვიმოგზაურო. ყველას, ვინც 
მიყ ვარს, მინ და იგივე ვუსურვო. 
მინ და სა ქარ თ ვე ლო მა ლე გან ვი-
თარ დეს, გახ დეს თა ნა მედ რო ვე 
დე მოკ რა ტი უ ლი სე კუ ლა რუ ლი სა-
ხელ მ წი ფო. 
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პრო ფე სი ა..
გა ნათ ლე ბით ვარ სის ტე მე ბის და 
ქსე ლე ბის ად მი ნის ტ რა ტო რი და 
პროგ რა მის ტი. ცო ტა ხანს ვი მუ შა ვე 
კი დეც პრო ფე სი ით. ფო ტოგ რა ფია 
ყო ველ თ ვის მომ წონ და, მარ თობ და, 
მავ სებ და და ის ფორ მა იყო, რო მელ-
შიც ყვე ლა ზე კარ გად ვა ხერ ხებ დი ჩე მ 
სამ ყა როს თან ურ თი ერ თე ბას. ჰო და, 
ვაქ ციე ჩემს პრო ფე სი ად და ერ თი 
წუ თი თაც არ მი ნა ნი ა. ☺ ♥ დი დი დრო 
გა ვი და მას შემ დეგ. ☺

მიყვარს... 
ყვე ლა ე ზე მე ტად  მარ თ ლაც მოგ ზა უ-
რო ბა მიყ ვარს, რო გორც ჩემს საყ ვა-
რელ ოჯახ თან   ისე მარ ტოც. ეს არა 
მხო ლოდ დას ვე ნე ბა ან შე მეც ნე ბის 
და ახა ლი შთა ბეჭ დი ლე ბე ბის მი ღე-
ბის სა შუ ა ლე ბა ა, არა მედ პრო ფე სი-
უ ლი მო ვა ლე ო ბაც, რომ მუ დამ ვი ყო 
ჩარ თუ ლი სამ ყა როს ცხოვ რე ბა ში, 
ვი ყო აქ ტუ ა ლუ რი ჩემს შე მოქ მე დე-
ბა ში.  ამა ში მუ სი კა, ლი ტე რა ტუ რა 
და კი ნოც მეხ მა რე ბა. ვარ ჩოგ ბურ-
თის დი დი გულ შე მატ კი ვა რი. ძა ა ა ა ა-
ლი ან მიყ ვარს ჩე მი შვი ლი ლუ კა! 

არ მიყ ვარს... 
უტაქ ტო ბა, ში ნა გა ნი უკულ ტუ რო ბა, 
არაპ რო ფე სი ო ნა ლიზ მი და პა მი-
დო რი.

პირველი ნანახი ფილმი; 
ფილმი კინოთეატრში; 
ფილმი ‒ სიყვარული; 
ფილმი ‒ სტრესი;
ფილმი-აღმოჩენა...
პირ ვე ლად  ნა ნა ხი ფილ მი ნამ დ-
ვი ლად არ მახ სოვს, და ბა დე ბი დან 
კი ნო თე ატ რ ში ვარ, მაგ რამ კი ნო 
რო გორც ხე ლოვ ნე ბა, ჩემ თ ვის ჯერ 
კი დევ ბო ლომ დე არგა ყი ნულ კი ნოს 
სახ ლ ში და იწყო, ად რე, თი ნე ი ჯე-
რო ბის ასაკ ში, რო დე საც ან ტო ნი ნი-
ო ნის, ბერ ტო ლუ ჩის, პა ზო ლი ნის, 
ბერ გ მა ნის, ალ მა დო ვა რის თუ ტარ-
კოვ ს კის რეტ როს პექ ტი ვებს ვეს წ-
რე ბო დით ‒ ვშთან თ ქავ დით ყვე ლა-
ფერს ‒ აბ სო  ლუ ტუ რად ყვე ლა ფერს. 

პირველო წიგნი;
პირველი სპექტაკლი...  
პირ ვე ლი წიგ ნი  მშვე ნივ რად ილუს-
ტ რი რე ბუ ლი ევ რო პუ ლი ზღაპ რე ბის 
კრე ბუ ლი იყო,  პუშ კი ნის ულა მა ზეს 
ზღაპ რებ თან ერ თად. 
მწე რა ლი: დოს ტო ევ ს კი. თე ატ-
რიც მიყ ვარს და მოგ ზა უ რო ბი სას 
ყო ველ თ ვის ვცდი ლობ ად გი ლობ-
რივ  სპექტაკლებს და ვეს წ რო.

მნიშვნელოვანი 
და საბედისწერო პიროვნება 
ლუ კა, ჩე მი შვი ლი.

მუშაობა ‒ მარტო, 
თუ გუნდთან ერთად? 
რო გორც მარ ტო ასე ვე გუნ დუ რად. 
სხვადასხვა ხიბ ლი აქვს და ორი ვე 
დიდ სი ა მოვ ნე ბას მა ნი ჭებს.

ყოფნა ‒ მარტო, თუ სხვებთან? 
სა ზო გა დო ე ბა ში ძა ლი ან მიყ ვარს 
ყოფ ნა, რო გორც ახ ლო ადა მი ა ნე-
ბის გა რე მოც ვა ში, ასე ვე სრუ ლი ად 
უცხო გა რე მო ში, სა დაც დაკ ვირ ვე-
ბის სა შუ ა ლე ბა გეძ ლე ვა. ამას თა ნა-
ვე მარ ტო ყოფ ნი სას ალ ბათ კი დევ 
უფ რო მეტ აღ მო ჩე ნას ვა კე თებ, 
უფ რო ღრმა ან ლიზს და თუნ დაც 
სიმ შ ვი დის სხვა ხა რისხს ვაღ წევ, 
რაც არ შე იძ ლე ბა არ გხიბ ლავ დეს.

მუშაობის პრინციპი
ბო ლო წუ თებ ში, ოღონდ „დედ ლა ი-
ნი“ არას დროს გა მოგ რ ჩეს

სა ზო გა დო ე ბა და მე
ყველ გან შე მიძ ლია გარ კ ვე ულ დო-
ნე ზე ინ ტეგ რა ცი ა, რაც ურ თი ერ თო-
ბის სა შუ ა ლე ბას მაძ ლევს ამათუიმ 
კულ ტუ რის წარ მო მად გენ ლებ თან, 
თუმ ცა ბო ლომ დე ინ ტეგ რი რე ბუ ლი 
არა ს დროს ვარ. 

პო ლი ტი კა და მე
„ია პას“ ☺

მინ და… 
მშვი დო ბა მთელ სამ ყა რო ში.   ფ
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პროფესია...
კომპიუტერული გრაფიკის 
სპეციალისტი, დიზაინერი 
(განათლება: თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
შრომის ფსიქოლოგიის 
ფაკულტეტი)

მიყვარს... 
ახალი გრაფიკული 
პროგრამების გარჩევა და მისი 
შესაძლებლობების აღმოჩენა, 
ველოსიპედი.

არ მიყვარს...
ზედმეტი „ბლა, ბლა, ბლა“

პირველი ნანახი ფილმი; 
ფილმი კინოთეატრში; 
ფილმი ‒ სიყვარული; 
ფილმი ‒ სტრესი;
ფილმი -აღმოჩენა...
„მილიონი წელი ჩვენს ერამდე“

პირველო წიგნი;
პირველი სპექტაკლი...
„დაჩის ზღაპრები“
„დარაბებს მიღმა გაზაფხულია“

მნიშვნელოვანი 
და საბედისწერო პიროვნება
ჯერ არ შევხვედრივარ 

მუშაობა ‒ მარტო, 
თუ გუნდთან ერთად? 
უფრო მარტო, მას შემდეგ რაც 
გუნდთან უკვე ყველაფერი 
გარკვეული და შეთანხმებულია

ყოფნა – მარტო, თუ სხვებთან?
მარტო ან ახლობლებთან

მუშაობის პრინციპი
ეტაპობრივად და გარკვეული 
თანმიმდევრობით

საზოგადოება და მე
პატივს ვცემ ☺

პოლიტიკა და მე
გადაწყვეტილებას ვიღებ 
საარჩევნო ყუთთან

მინდა...
ნორმალურ, მშვიდ, ჯანმრთელ 
ქვეყანაში ცხოვრება, სადაც 
პროფესიული ცოდნა და 
გამოცდილება დაფასებულია

ალექსი 
კახნიაშვილი
დიზაინერი
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პრო ფე სი ა... 
განათლებით ფილოსოფოს-
სოციოლოგი ვარ, პროფესიით 
‒ ფოტოგრაფი და არავითარ 
შემთხვევაში ‒ ფოტოხელოვანი. 
ძირითადად დოკუმენტურ 
ფოტოებს ვიღებ, დადგმული 
ფოტოები მიყვარს, თუმცა  
მხოლოდ მათი თვალიერება  
და არა გადაღება.

პირველი ნანახი ფილმი; 
ფილმი კინოთეატრში; 
ფილმი ‒ სიყვარული; 
ფილმი ‒ სტრესი;
ფილმი -აღმოჩენა...
ჩემი პირველი შთაბეჭდილება ბობ 
ფოსის All That Jazz-ია. რაც შეეხება 
სტრესს,კარგი იქნებოდა, Sophies 
Choice დღემდე რომ არ მქონდეს 
ნანახი.

პირველო წიგნი;
პირველი სპექტაკლი...
თეატრში ხშირად დავდივარ, 
თუმცა ისეთი შთაბეჭდილება, 
როგორიც რუსთაველის თეატრის 
მცირე დარბაზში გიზო ჟორდანიას 
სპექტაკლებიდან: „ანა ფრანკის 
დღიური“, „სამანიშვილის 
დედინაცვალი“, „ამაღამ მგონი, 

იქნება ქარი“ მივიღე, აღარასდროს 
გამმეორებია.
ბევრი საყვარელი ფოტოგრაფი 
მყავს, იმდენია, ჩამოთვლით 
თავს არ შეგაწყენთ. თუმცა 
ფოტოგრაფებზე როდესაც 
ვლაპარაკობ, პირველი გოგი 
ცაგარელი მახსენდება.

მუშაობა ‒ მარტო, 
თუ გუნდთან ერთად? 
საერთოდ მარტო მუშაობა მიყვარს. 
გუნდურობა ჩემს პროფესიას 
ისედაც არ ახასიათებს.

პოლიტიკა და მე
პოლიტიკას გვერდიდან 
ვაკვირდები და დოკუმენტად 
ვაქცევ.

საზოგადოება და მე
სოციალურად აქტიურს ჩემ თავს 
ვერ დავარქმევ. დამკვირვებლის 
როლში ყოფნას ვამჯობინებ, 
ალბათ ამიტომაც ავირჩიე 
ფოტოგრაფობა. ყურადღების 
ცენტრში ყოფნაც არ მიყვარს, 
მირჩევნია, სხვა მოვაქციო 
ჩემს ობიექტივში და ვაქციო 
ყურადღების ობიექტად.

ზინკა 
ბარნოვი
ფოტოგრაფი 
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პრო ფე სი ა... 
გა ნათ ლე ბით ქარ თუ ლი ენის 
 ფი ლო ლო გი ვარ. ამ სფე რო სა და მის 
მო ნა თე სა ვე თით ქ მის ყვე ლა პრო-
ფე სი ა ში მი მუ შა ვია. რომელიმე ამ 
პრო ფე სი ას რომ ავირ ჩევ დი, ად რე უ ლი 
ასა კი დან ვე ცხა დი გახ და – სა მი წლი სამ 
და მო უ კი დებ ლად ვის წავ ლე კითხ ვა და 
მას შემ დეგ არც შე მიწყ ვე ტი ა. ზე მოთ 
ჩა მოთ ვ ლილ საქ მი ა ნო ბა თა გან თავ-
თა ვის დრო ზე ყვე ლა დიდ სი ა მოვ ნე ბას 
მა ნი ჭებ და. თუმ ცა, ჩე მი გან სა კუთ რე-
ბუ ლი სიყ ვა რუ ლი მა ინც თარ გ მანს 
უკავ შირ დე ბა, რადგან ნამ დ ვი ლი 
შე მოქ მე დე ბი თი პრო ცე სია და დიდ 
სი ა მოვ ნე ბას მა ნი ჭებს... და რე დაქ-
ტი რე ბა. სა ერ თოდ, რო დე საც ტექსტს 
ვკითხუ ლობ, ყურ ში აუცი ლებ ლად მეს-
მის მი სი რიტ მი, და თუ ეს რიტ მუ ლო ბა 
და ირ ღ ვა, კითხ ვას ვწყვეტ, და ვიწყებ 
ტექ სის სწო რე ბას ‒ რიტ მის აღ დ გე ნას.

მიყ ვარს...
მზე ‒ ისე მიყ ვარ ს ,  თა ნახ მა ვარ , ღა მეც 
არ ჩა ვი დეს! უცხო ქა ლა ქებ ში ფე ხით 
ბევ რი სი ა რუ ლი, ყვე ლი ყვე ლა ნა ი რი, 
ნე ბის მი ე რი ლი რი კუ ლი ჟან რის ხე ლოვ-
ნე ბა, ცა რი ელ ქა ლაქ ში მან ქა ნით ზო მი ე-
რად სწრა ფი მოძ რა ო ბა, კარგ ხა სი ათ ზე 
მყო ფი და ბედ ნი ე რი ოჯა ხის წევ რე ბის 
და მე გობ რე ბის ყუ რე ბა; სა უ კე თე სო 
 გან წყო ბა ზე მა ყე ნებს მრა ვალ ფე რო ვა ნი 
ჩა საც მე ლი; და ნე ბის მი ე რი ასა კობ რი ვი 
ჯგუ ფის ბავ შ ვე ბი ‒ ეს ისა ა,  რაც ყვე ლა-
ზე მე ტად მიყ ვარს, მათთან ერთად დრო 
რო გორ გა დის, ვერ ვხვდე ბი...
 
არ მიყ ვარს...
ფა რი სევ ლო ბა, ზო ზი ნი, უზ რ დე ლო ბა, 
ცუ დი მუ სი კა და თან ხმა მაღ ლა; რო-
დე საც კა მათ ში არ გუ მენ ტე ბი ყვი თე ლი 
პრე სი დან მოჰ ყავთ და ან სუ ლაც სა კუ-
თარ „გუმანს“ ეყ რ დ ნო ბი ან, მან ქა ნის 
მარ თ ვის ქარ თუ ლი მა ნე რე ბი ,ი ნერ-
ტუ ლო ბა, ბრმა მორ ჩი ლე ბა, ყალ ბი 
ფა სე უ ლო ბე ბის თაყ ვა ნის მ ცე მე ლი 
სა ზო გა დო ე ბა...

პირველი ნანახი ფილმი; 
ფილმი კინოთეატრში; 
ფილმი ‒ სიყვარული; 
ფილმი ‒ სტრესი;
ფილმი -აღმოჩენა...
პირ ვე ლი და ძა ლი ან შთამ ბეჭ და ვი იყო 
ჩემ თ ვის დის ნე ის მულ ტიპ ლი კა ცი უ-
რი ფილ მი „ბემბი“; ალ ბათ სა მი წლის 
ვი ყა ვი და მახ სოვ ს ,ი სე ვტი რო დი, 
და მამ შ ვი დე ბე ლი წა მა ლი დამ ჭირ და.
პირ ვე ლად კი ნო თე ატ რ ში,  მახ სოვს, 
დე დამ და მა მამ ძა ლით წა მიყ ვა ნეს 
კი ნო თე ატ რ ში ნამ ყო ფი არ ვი ყა ვი და 
ეზო ში გარ თო ბა მერ ჩივ ნა. ეს იყო 
ფილ მი „მილიონი წე ლი ჩვენს ერამ-
დე“ ,  რო მე ლმაც ისე თი წა რუშ ლე ლი 
შთა ბეჭ დი ლე ბა მო ახ დი ნა ჩემ ზე,  რომ 
მას შემ დეგ კი ნო თე ატ რი ჩე მი ერთ-ერ-
თი უსაყ ვარ ლე სი ად გი ლი გახ და.
ჩე მი პირ ვე ლი ფილ მი-სიყ ვა რუ ლი 
არის „მუსიკის ჰან გე ბი“, და ჩემ თ ვის 
დღემ დე გა მო უც ნობ ფე ნო მე ნად რჩე-
ბა,  თუ რო გორ შეძ ლო ჩემ მა უსაყ-
ვარ ლეს მა ბე ბი ამ ჩემ თან ერ თად ამ 
ფილ მ ზე 38-ჯერ წას ვ ლა. . . 
ფილ მი-სტრე სი ‒ ოღონდ ეს იყო და დე-
ბი თი სტრე სი ‒ 3D ფორ მა ტით ფილ მი 
დი დი მო ცეკ ვა ვე პი ნა ბა უ ში სა და მი სი 
და სის შე სა ხებ და მივ ხ ვ დი,  რომ პლას-
ტი კის ენა ძა ლი ან ახ ლო ბე ლია ჩემ თ ვის . 
ფილ მი-აღ მო ჩე ნა შე მიძ ლია და ვარ ქ ვა 
ფილმს „ვიღაცამ გუ გუ ლის ბუ დეს გა-
და უფ რი ნა“... მე მა შინ აღ მო ვა ჩი ნე, რომ 
ჩემ თ ვის ყვე ლა ზე მთა ვარ ფა სე უ ლო ბა-
ზე ‒ თა ვი სუფ ლე ბა ზე შე საძ ლე ბე ლია 
ასე სა დად , ა სე გულ წ რ ფე ლად ,  სიყ ვა-
რუ ლით, დახ ვე წი ლი იუმო რით, და თან 
სუ ლის შემ ძ ვ რე ლად თხრო ბა.

პირველო წიგნი;
პირველი სპექტაკლი...
პირ ვე ლი უსაყ ვარ ლე სი წიგ ნი ‒ „მერი 
პო პინ სი“  , რომ ლის მთა ვა რი გმი რის-
თ ვის მოგ ვი ა ნე ბით, პე და გო გო ბი სას 
ვცდი ლობ დი მი მე ბა ძა... შემ დე გი და 
უც ვ ლე ლად საყ ვა რე ლი წიგ ნია ჯე რომ ფ
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სე ლინ ჯე რის „თამაში ჭვა ვის ყა ნა ში“. 
მახ სოვ ს ,  ყ ველ გან ვე ძებ დი ჰოლ დენ 
კოლ ფილ დის მსგავს ბიჭ ს ,  რომ შემ ყ ვა-
რე ბო და და ბო ლოს ვი პო ვე...
პირ ვე ლი სპექ ტაკ ლი ‒ „კავკასიური 
ცარ ცის წრე“ ‒ 12 წლის ასაკ ში მოვ ხ ვ დი 
ამ სპექ ტაკ ლის პრე მი ე რა ზე, ჩე მი აღ ფ რ-
თო ვა ნე ბა და ირ გ ვ ლივ ბევ რი გულ წ რ ფე-
ლად აღ ფ რ თო ვა ნე ბუ ლი ადა მი ა ნი...

მნიშვნელოვანი 
და საბედისწერო პიროვნება
ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი პი როვ ნე-
ბა ჩემ თ ვის იყო და არის  ჩე მი დე და. 
ცხოვ რე ბის მან ძილ ზე ჩე მი ყვე ლა 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა 
მხო ლოდ მი სი უაღ რე სად პო ზი ტი უ-
რი,  მ შ ვი დო ბი ა ნი და ძა ლი ან ბრძნუ ლი 
რჩე ვე ბით მაქვს მი ღე ბუ ლი...
სა ბე დის წე რო ადა მი ა ნი ჩემ თ ვის არის 
ჩე მი ქმა რი, ერ თი უბ რა ლო მი ზე ზით ‒ 
არც ისე თი პა ტა რა ვი ყა ვი, რო დე საც 
შე მიყ ვარ და და ამ სიყ ვა რულ მა სრუ-
ლი ად შემ ც ვა ლა,  ჩემზე თვალ სა ჩი ნოდ 
აღ მ შე ნებ ლუ რი გავ ლე ნა იქო ნი ა.

მუშაობა ‒ მარტო, 
თუ გუნდთან ერთად? 
მუ შა ო ბა მარ ტოც მიყ ვარს და გუნ დ თა-
ნაც. მახ სოვ ს ,  სო ხუ მის და ცე მის დღეს 
იმ სა სო წარ კ ვე თილ უსუ სუ რო ბას თან 
და სა პი რის პი რებ ლად მე და ნი ნო კირ-
თა ძე (მაშინ ორი ვე გა ზეთ „კავკასიონში“ 
ვმუ შა ობ დით) დავ წყ ვილ დით და ერ თად 
მო ვი ა რეთ ყვე ლა სა ელ ჩო. ჩვენ გან სა უ-
კე თე სო გუნ დი შედ გა,  რად გან ელ ჩე ბის 
კა ბი ნე ტებ ში შეღ წე ვას მე უზ რუნ ველ ვ ჰ-
ყოფ დი ჩე მი შე უ პო ვა რი ხა სი ა თით, ნი ნო 
კი იმ დროს უკ ვე სა უ კე თე სოდ ფლობ და 
უცხო ენებს და თარ ჯი მა ნის გა რე შე ეს 
სპონ ტა ნუ რი ინ ტერ ვი უ ე ბი ელჩებისგან 
იოლად მო ვი პო ვეთ . . . 

ყოფნა – მარტო, თუ სხვებთან?
გან მარ ტო ე ბა დღის გან მავ ლო ბა ში ალ-
ბათ ყვე ლას სჭირ დე ბა,  და არც მე ვარ 
გა მო ნაკ ლი სი. ისე კი, ადა მი ა ნებ თან 
ურ თი ერ თო ბა ძა ლი ან მომ წონ ს ,  ხალ ხ-
მ რავ ლო ბაც მიყ ვარს.

მუშაობის პრინციპი
მუ შა ო ბას ეტა პობ რი ვად თუ ვა ხერ ხებ, 
ხა რის ხი უკე თე სი გა მო დის ,  თუმ ცა 
ერ თ ბა შა დაც შე მიძ ლი ა; „ხვალ გა ვა-
კე თებ“, ‒ ამ სიტყ ვებს თით ქ მის არ 
ვამ ბობ.

საზოგადოება და მე
თა ვი სა ზო გა დო ე ბის საკ მა ოდ აქ ტი-
ურ წევ რად მი მაჩ ნია და მგო ნი ა,  რომ 
ნე ბის მი ე რი სა ჭირ ბო რო ტო სა კითხი 
პი რა დად მე ხე ბა და ჩე მი საქ მე ა. 

პოლიტიკა და მე
ამ ჯე რად პო ლი ტი კით ზო მა ზე მე-
ტად ვარ გა ტა ცე ბუ ლი,  რად გან ჩე მი 
აქ ტი უ რი ხა სი ა თი სხვა გა სა ქანს არ 
მაძ ლევს. წე სით კი, ჩე მი თა ვი აპო ლი-
ტი კურ ადა მი ა ნად მი მაჩ ნი ა, რად გან 
ნე ბის მი ე რი აგ რე სი უ ლი მუხ ტი მთრგუ-
ნავ ს ,  ბუ ნე ბით მშვი დო ბის მოყ ვა რე 
ვარ და შე მიძ ლია (ადრე შე მეძ ლო) 
ადა მი ა ნებს, მა თი კე თი ლი საწყი სის 
გა მო, ბევ რი რამ ვა პა ტიო და მა ინც 
მიყ ვარ დეს.

მინდა...
და მჯე რა,  რომ რო დეს მე ევ რო პა ში 
სრულ ფა სოვ ნად ინ ტეგ რი რე ბულ სა-
ქარ თ ვე ლო ში ვიცხოვ რებთ ‒ აი, ი სეთ-
ში, მა გა ლი თად, რო მე ლი მე ქარ თუ ლი 
ფილ მის პრე მი რა , ან ქარ თ ვე ლი მხატ ვ-
რის გა მო ფე ნა , ან წიგ ნის პრე ზენ ტა ცი ა,  
ჩ ვე უ ლებ რი ვად, ბერ ლინ ში,  პა რიზ ში , 
ამ ს ტერ დამ ში ან ლონ დონ ში რომ გა ი-
მარ თე ბა, მას თბი ლი სი დან და მთე ლი 
ევ რო პი დან ჩა სუ ლი ქარ თ ვე ლე ბი და 
უცხო ე ლი ადა მი ა ნე ბი,  ჟურ ნა ლის ტე ბი 
და კრი ტი კო სე ბი რომ და ეს წ რე ბი ან და 
ყვე ლას თ ვის აქ ტუ ა ლუ რი და გა სა გე ბი 
რომ იქ ნე ბა, სა ღა მოს კი სად მე კარგ 
კა ფე ში ვიმ ს ჯე ლებთ ამა ზე,  და ამით 
კი არ ვი ა მა ყებთ და ფე ის ბუქ ზე კი არ 
გა მოვ დებ თ , ა რა მედ ეს ერ თი ჩვე უ ლებ-
რი ვი,  მო რი გი ამ ბა ვი იქ ნე ბა...


