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ცნობის
		 ფურცელი

konkursebi
1. 2019 წლის 20 ივნისს გამოცხადდა მოკლემეტრაჟიანი ანიმაციური ფილმის 2019 წლის წარმოების
დაფინანსების კონკურსი.
საკონკურსო ფონდი - 250 000 ლარი.
პროექტების შემოტანის ბოლო ვადაა 2019 წლის 10 სექტემბერი.
2. 2019 წლის 18 ივნისს გამოცხადდა დოკუმენტური ფილმის 2019 წლის წარმოების დაფინანსების
კონკურსი.
საკონკურსო ფონდი - 300 000 ლარი.
პროექტების შემოტანის ბოლო ვადაა 2019 წლის 5 აგვისტო.
3. 2019 წლის 12 ივნისს გამოცხადდა მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის 2019 წლის წარმოების
დაფინანსების კონკურსი.
საკონკურსო ფონდი - 300 000 ლარი.
პროექტების შემოტანის ბოლო ვადაა 2019 წლის 21 ივლისი.
4. 2018 წლის 24 დეკემბერს გამოცხადდა მცირებიუჯეტიანი სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის
2019 წლის წარმოების დაფინანსების კონკურსი
საკონკურსო ფონდი - 450 000 ლარი.
შემოსული 8 პროექტიდან საექსპერტო კომისიის რეკომენდაციით დაფინანსდა შემდეგი
3 პროექტი:
1. ,,ცხელი ზაფხული’’ – 149 652 ლარი;
2. ,,აღარ შემიძლია’’ – 149 707 ლარი;
3. ,,მშვენიერი ელენე’’ – 150 000 ლარი;
5. 2018 წლის 14 დეკემბერს გამოცხადდა სადებიუტო სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის
წარმოების 2019-2020 წლების წარმოების დაფინანსების კონკურსი.
საკონკურსო ფონდი - 1 100 000 ლარი.
შემოვიდა 32 პროექტი. პროექტები განსახილველად გადაეცა საექსპერტო კომისიას.
6. 2018 წლის 27 ნოემბერს გამოცხადდა სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის ქართულ-უცხოური
ერთობლივი წარმოების 2019 წლის დაფინანსების კონკურსი. საკონკურსო ფონდი - 1 180 000 ლარი.
შემოსული 11 პროექტიდან საექსპერტო კომისიის რეკომენდაციით დაფინანსდა შემდეგი
4 პროექტი:
1. „წვიმა ორ ნაპირზე“ - 300 000 ლარი
2. „ანტიკვარიატი“ – 300 000 ლარი
3. „ქარმა დაუბერა. ქალმა თავის აბრეშუმის ყელსახვევზე გაიფიქრა“ – 300 000 ლარი
4. „მთვარე მამაა ჩემი“ – 300 000 ლარი.
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filmwarmoeba
მოსამზადებელ პერიოდშია:
·· სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი „ვენეცია“ (პროდიუსერი - შპს „ნიკე სტუდიო“,
დირექტორი - რუსუდან ჭყონია, რეჟისორი - რუსუდან ჭყონია);
·· სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი „ველი“ (პროდიუსერი - შპს „პანსიონატი“, დირექტორი ნოდარ ნოზაძე, რეჟისორი - გიორგი ცქვიტინიძე);
·· სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი „ანატორი: მკვდრების სოფელი“ (პროდიუსერი შპს „სიბლერ ფროდაქშენი“, დირექტორი - შოთა ბაშარული, რეჟისორი - გიორგი
გოგიჩაიშვილი);
·· სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი „თხილი“ (პროდიუსერი - შპს „იბერიკა ფილმი“,
დირექტორი - ლევან კოღუაშვილი, რეჟისორი - ლევან კოღუაშვილი);
·· ქართულ-უცხოური ერთობლივი წარმოების სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის პრო
ექტი „ქარმა დაუბერა, ქალმა თავის აბრეშუმის ყელსახვევზე გაიფიქრა“ (პროდიუსერი ააიპ ”საქდოკ ფილმი’’, რეჟისორი - ალექსანდრე კობერიძე).

“ოთარის სიკვდილი”
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“ღორი“

“ბოსტანი კონფლიქტის ზონაში“

წარმოებაშია:
·· დოკუმენტური ფილმი „აზნაშ ლამან’’ (პროდიუსერი - შპს „ბი-აი -თი სტუდიო“ მარიამ ბიწაძე,
რეჟისორი - ნონა გიუნაშვილი);
·· ანიმაციური ფილმი „ფრენცის სასადილო“ (პროდიუსერი-ააიპ „სტუდია ჯიბის კაცი’’ ანა
ჩუბინიძე, რეჟისორი/ანიმატორი - ანა ჩუბინიძე);
·· სრულმეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმი „ხელოსანი თუ ხელოვანი’’ (პროდიუსერი - ფ/პირი
ნიკოლოზ აბრამაშვილი, რეჟისორი - გიორგი ცხვედიანი);

მონტაჟდება:
·· მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი „სასტუმრო მირაჟი“ (პროდიუსერი - შპს „პანიკა
ფილმს’’ ანი კაშია, რეჟისორი - ანი კაშია);
·· მოკლემეტრაჟიანი ანიმაციური ფილმი „ყვავი’’ (პროდიუსერი - შპს 20 Steps Production,
დირექტორი - ვლადიმერ კაჭარავა, რეჟისორი/ანიმატორი - ალექსანდრე ქათამაშვილი);
·· მოკლემეტრაჟიანი ანიმაციური ფილმი „მიტოვებული სოფელი’’ (პროდიუსერი - ააიპ
„კვალი XXI” ცოტნე კალანდაძე, რეჟისორი/ანიმატორი - მარი კაპანაძე);
·· ქართულ-თურქული ერთობლივი წარმოების სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი „ხიდი“
(პროდიუსერი - სს „ქართული ფილმი“, რეჟისორი - ერეკლე ბადურაშვილი);
·· სამონტაჟო პერიოდშია მცირებიუჯეტიანი სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი “ზამთრის
დეპრესია” (პროდიუსერი - შპს ,,Film Asylum”, დირექტორი - ნიკა გუგუშვილი, რეჟისორი თამაზ ნარიმანიძე);
·· სამონტაჟო პერიოდშია სრულმეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმი „თორმეტი გაკვეთილი“
(პროდიუსერი - ააიპ „მაკ“ ჯერეჯი ჯეიმს გასკილ, რეჟისორი გიორგი მრევლიშვილი);
·· მცირებიუჯეტიანი სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი “ინგა” (პროდიუსერი - შპს
,,სიბლერ ფილმსი’’, დირექტორი - დავით აბრამიშვილი, რეჟისორი - დავით აბრამიშვილი);
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·· სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი „ბოსტანი კონფლიქტის ზონაში“ (პროდიუსერი - შპს
„სოლოსოლო“, დირექტორი - ბესიკ სოლომანაშვილი, რეჟისორი - ბესიკ სოლომანაშვილი);
·· სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი „ოთარის სიკვდილი’’ (პროდიუსერი - შპს „მაისის
ფერი“, დირექტორი - ევა ბლონდი, რეჟისორი - იოსებ ბლიაძე);
·· სრულმეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმი „და სხვები“ (პროდიუსერი - შპს „სტუდია 1,2,3,’’
გიორგი ტეტიაშვილი, რეჟისორი - დავით გურგულია);
·· სრულმეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმი „სინემანია“ (პროდიუსერი - შპს „აკრობატი’’,
დირექტორი - ვახტანგ კუნცევ-გაბაშვილი, რეჟისორი - ვახტანგ კუნცევ-გაბაშვილი);
·· ქართულ - უცხოური ერთობლივი წარმოების სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი
,,როგორ გავყიდოთ ომი’’ (პროდიუსერი - შპს ,,20 steps production’’, დირექტორი - ვლადიმერ
კაჭარავა, რეჟისორი - რუდოლფ ჰერცოგი);
·· სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი „მინდვრის ყვავილები“ (პროდიუსერი - „3003 ფილმ
ფროდაქშენ’’, მინდობილი პირი - თამარ თვარაძე, რეჟისორი - ლანა ღოღობერიძე);
·· სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი „რატომ ვართ ერთად“ (პროდიუსერი - შპს „სტუდია
ფონოგრამი’’ პაატა გოძიაშვილი, რეჟისორები - ილო ღლონტი და ლევან ღლონტი);
·· სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი „დრამერი“ (პროდიუსერი - შპს „პარაშუტი“ ელენე
მარგველაშვილი, რეჟისორი - კ. კალანდაძე);
·· მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი „უსაზღვროდ“ (პროდიუსერი და რეჟისორი ფიზიკური პირი ლუკა მგელაძე);
·· სრულმეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმი „ხე“ (პროდიუსერი - ააიპ „საქდოკ ფილმი“,
დირექტორი - სალომე ჯაში, რეჟისორი - სალომე ჯაში);
·· სრულმეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმი „მომავალი მომავლის შემდეგ“ (პროდიუსერი შპს ,,ბათუმის საავტორო ფილმების სტუდია”, დირექტორი - ზაზა ხალვაში, რეჟისორი სალომე და თამთა ხალვაშები);

“ფრენცის სასადილო”

“ზოლემია“
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“უარყოფითი რიცხვები“

·· სრულმეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმი ,,სატრფიალო. პასტორალი” (პროდიუსერი - შპს
“თთფილმი’’, დირექტორი - თამარ გურჩიანი, რეჟისორი - თინათინ გურჩიანი);
·· სრულმეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმი „მომთაბარე“ (პროდიუსერი - შპს ,,პანსიონატი“,
დირექტორი - ნოდარ ნოზაძე, რეჟისორი - ირაკლი მეტრეველი);
·· მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი ,,ერთი ჩვეულებრივი არაჩვეულებრივი დღე’’
(პროდიუსერი - შპს ,,არტ ფაბრიკა’’, დირექტორი - თამაზ ორაშვილი, რეჟისორი - გიორგი
შენგელაია);
·· ქართულ - უცხოური ერთობლივი წარმოების სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი
„ორმოცდასამი - 43’’ (პროდიუსერი - შპს „სინეტექი“, დირექტორი - რუსუდან გლურჯიძე,
რეჟისორი - დიმიტრი ცინცაძე);
·· სრულმეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმი ,,ისტორია საოჯახო ალბომიდან’’ (პროდიუსერი ააიპ ,,საქდოკ ფილმი”, დირექტორი - ანნა ძიაპშიპა, რეჟისორი - ანნა ძიაპშიპა);
·· სადებიუტო სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი „გაპიკოება“ (პროდიუსერი -ინდ/მეწარმე
გიო მგელაძე - კატმანდუ, რეჟისორი - გიორგი მგელაძე);
·· სრულმეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმი „ბაქანი გრეხილი ავეჯი’’ (პროდიუსერი - შპს
,,არტეფაქტ პროდაქშენი”, დირექტორი - ივანე არსენიშვილი, რეჟისორები - ნინო
ორჯონიკიძე და ივანე არსენიშვილი).
·· მოკლემეტრაჟიანი ანიმაციური ფილმი „შეყვარებული ბაყაყი“ (პროდიუსერი - შპს „ელიენ
ქინდ“, დირექტორი - გიორგი კვაჭაძე, რეჟისორი - ვალ ხარიტონაშვილი).
·· სრულმეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმი „ფიქრი“ (პროდიუსერი - ფ/პირი ირაკლი
ბაღათურია, რეჟისორი - გელა კანდელაკი).
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“ჩაისუნთქე-ამოისუნთქე“

“შინდისი“

დასრულდა:
·· დოკუმენტური ფილმი „წრე’’ (პროდიუსერი - ინდ/მეწარმე რატი რეხვიაშვილი, რეჟისორი ალექსანდრე რეხვიაშვილი);
·· მოკლემეტრაჟიანი ანიმაციური ფილმი „ზოლემია’’ (პროდიუსერი - ინდ/საწარმო „ქეთევან
ჯანელიძე“, მხატვარი/ანიმატორი - ნინა სამანიშვილი);
·· სრულმეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმი „დევნილი“ (პროდიუსერი - შპს „ნალი“ ირაკლი
სოლომანაშვილი, რეჟისორი - ირაკლი სოლომანაშვილი);
·· მოკლემეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმი „დაკარგული რვანახევარი“ (პროდიუსერი - შპს
„ნალი“, დირექტორი - ირაკლი სოლომანაშვილი, რეჟისორი - ვახო ვარაზი);
·· მცირებიუჯეტიანი მხატვრული ფილმი “ღორი” (პროდიუსერი - შპს ,,საქართველოს
კინოსაინვესტიციო ჯგუფი”, დირექტორი - ირაკლი ჩიკვაიძე, რეჟისორი - გიგა ლიკლიკაძე);
·· მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი ,,როცა პეპლები იწყებენ ფრენას’’ (პროდიუსერი
- შპს ,,საქართველოს კინოსაინვესტიციო ჯგუფი’’, დირექტორი - ირაკლი ჩიკვაიძე,
რეჟისორი - ბექარ ჯგუბურია);
·· სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი „შინდისი“ (პროდიუსერი - შპს „თავისუფალი
კინოსტუდია“, დირექტორი - ედმონდ მინაშვილი, რეჟისორი - დიმიტრი ცინცაძე);
·· სადებიუტო სრულმეტრჟიანი მხატვრული ფილმი „უარყოფითი რიცხვები“ (პროდიუსერი შპს „მაგნეტ ფილმს“, დირექტორი - დავით ისაკაძე, რეჟისორი - უტა ბერია);
·· სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი „ჩემი სახლი ტყის პირას“ (პროდიუსერი - შპს „ნუში
ფილმი“, დირექტორი - თეკლე მაჭავარიანი, რეჟისორი - თამარ შავგულიძე);
·· მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი „გადასასვლელი“ (პროდიუსერი - შპს „Film Asylum”,
დირექტორი - ვაკო კირკიტაძე, რეჟისორი - თაზო ნავერიანი);
·· მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი „მეხდაკრული“ (პროდიუსერი - შპს „Film Asylum”,
დირექტორი - ნიკოლოზ გუგუშვილი, რეჟისორი - გიორგი ქობალია);
·· მოკლემეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმი „როგორ გავხდე ქართველი“ (პროდიუსერი - შპს
„ებც ფილმ სტუდიო“ გიორგი ჯეჯია, რეჟისორი - ნათია არაბული-ვეგერი);

7

erovnuli kinocentris axali direqtori

ეროვნულ კინოცენტრს ახალი დირექტორი ყავს. საქართველოს განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის მინისტრის – მიხეილ ბატიაშვილის ბრძანების საფუძველზე ამ
თანამდებობაზე 2019 წლის 2 მაისს დაინიშნა გაგა ჩხეიძე.
ეროვნული კინოცენტრის დირექტორის სამუშაო პოზიცია ვაკანტური მას შემდეგ გახდა, რაც
ყოფილმა დირექტორმა – ზურაბ მაღალაშვილმა უფლებამოსილების ვადის ამოწურვამდე
ცოტა ხნით ადრე თანამდებობის დატოვების შესახებ განაცხადა.
2019 წლის 4 აპრილს საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის
სამინისტრომ გამოაცხადა კონკურსი კინოცენტრის ახალი დირექტორის შესარჩევად.
შეიქმნა მინისტრის საკონსულტაციო საბჭო, რომელმაც კანდიდატებთან გასაუბრების შემდეგ
საკუთარი რეკომენდაციები წარუდგინა მინისტრს.
გაგა ჩხეიძე 2005 – 2008 წლებში ერთხელ უკვე იკავებდა ეროვნული კინოცენტრის დირექტორის
თანამდებობას. ბოლო 19 წლის განმავლობაში კი იგი თბილისის საერთაშორისო
კინოფესტივალს ხელმძღვანელობდა. ასვე, გაგა ჩხეიძის სამუშაო ბიოგრაფია მოიცავს
აკადემიურ საქმიანობას და ბერლინში, კინოსა და ვიდეოხელოვნების ინსტიტუტ „არსენალში“
მუშაობის 9 წლიან პერიოდს.
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კანის საერთაშორისო კინოფესტივალი
ეროვნული კინოცენტრი კანის კინობაზრობაზე წელს მეთორმეტედ იყო წარმოდგენილი.
პავილიონში ინდუსტრიული კუთხით მუშაობდნენ ეროვნული კინოცენტრის საერთაშორისო
დეპარტამენტის უფროსი – დავით ვაშაძე, “ევრიმაჟში” საქართველოს წარმომადგენელი –
თამარ ტატიშვილი და “შემოქმედებითი ევროპის” მედია პროგრამის მენეჯერი – ლევან
ლომჯარია.
წელს კანის კინოფესტივალზე 55 წლის შემდეგ დაბრუნდა ელდარ შენგელაიას და თამაზ
მელიავას ფილმი “თეთრი ქარავანი”, რომელიც ფესტივალის საკონკურსო პროგრამაში
1964 წელს მონაწილეობდა. “თეთრი ქარავანი” აჩვენეს სექციაში Cannes Classics, მილოშ
ფორმანის, ოლივერ სტოუნისა და სხვა ლეგენდარული რეჟისორების ფილმებთან ერთად.
ჩვენების დაწყებამდე ელდარ შენგელაიამ კანის კინოფესტივალის წითელ ხალიჩაზე მსახიობ
იმედო კახიანთან ერთად გაიარა, რომელიც ფილმში ერთ-ერთ მთავარ როლს ასრულებს.
სექციაში “რეჟისორთა ორკვირეული” შედგა წარმოშობით ქართველი შვედი რეჟისორის –
ლევან აკინის ფილმის მსოფლიო პრემიერა. “და ჩვენ ვიცეკვეთ” ქართული კომპანიის
Takes Film და შვედური კომპანიის French Quarter Film კოპროდუქციაა. ფილმს დადებითი
გამოხმაურება მოჰყვა როგორც კინოკირიტიკოსების, ასევე მედიისა და მაყურებლის
მხრიდან.
კანის კინოფესტივალის რეზიდენციის პროგრამაში Cinefondation მონაწილეობდა გიორგი
სიხარულიძე. ახალგაზრდა რეჟისორმა დამსწრე საზოგადოებას წარუდგინა მისი ახალი
სრულმეტრაჟიანი ფილმის პროექტი “პანოპტიკონი”.
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Producers Network 7 დღიან კურსს მასპინძლობდა, სადაც პროდიუსერებს შესაძლებლობა
ჰქონდათ კოლეგებთან ერთად ემუშავათ მათ პროექტებზე. პროგრამის მონაწილეებს შორის
იყო ქართველი პროდიუსერი ლადო ჩიხრაძე პროექტით “ქორწილი ჩემს ქუჩაზე” (რეჟისორი
შოთა გამისონია).
Market Screening-ზე საერთაშორისო კინოფესტივალების წარმომადგენლებსა და
დისტრიბუტორებს წარუდგინეს უტა ბერიას ფილმი “უარყოფითი რიცხვები”. ფილმზე მუშაობა
ახლახანს დასრულდა.
საქართველოს სტენდზე მნიშვნელოვანი შეხვედრები შედგა სანდენსის, ტოკიოს,
ლოკარნოს, ვარშავის, კარლოვი ვარისა და ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალების
წარმომადგენლებთან. პარალელურად, აქტიურად ხდებოდა საქართველოს, როგორც
გადასაღები ქვეყნის პოპულარიზაცია.
19 მაისს კანის კინოფესტივალის სტუმრებისთვის ტრადიციულად გაიმართა ქართული
წვეულება.
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დიტო ცინცაძის ფილმს შანხაის საერთაშორისო კინოფესტივალზე 2
ჯილდო გადასცეს
23 ივნისს გაიმართა აზიაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კინომოვლენის – შანხაის
საერთაშორისო კინოფესტივალის დაჯილდოვების ცერემონია. ფესტივალის ჟიურის
მთავარი ჯილდოს მფლობელი გახდა დიტო ცინცაძის ფილმი “ჩაისუნთქე-ამოისუნთქე”. ამავე
ფილმში შესრულებული ქალის საუკეთესო როლისთვის კი პრიზი გადაეცა მსახიობ სალომე
დემურიას.
“ჩაისუნთქე-ამოისუნთქე” ეროვნული კინოცენტრის მხარდაჭერით შექმნილი ფილმია. იგი
საქართველოს, შვედეთისა და რუსეთის კოპროდუქციაა. ფილმის მსოფლიო პრემიერა
შანხაიში 22 ივნისს შედგა.
აღსანიშნავია, რომ შანხაის კინოფესტივალზე ასევე აჩვენეს თინათინ ყაჯრიშვილის ფილმი
“ჰორიზონტი”. დისტრიბუტორებისთვის გამართულ დახურულ ღონისძიებაზე კი დიტო
ცინცაძის ფილმი “შინდისი” აჩვენეს.

დოკუმენტური ფილმი “სანამ მამა დაბრუნდება” პერუში დააჯილდოვეს
მარიამ გულბიანის დოკუმენტური ფილმი “სანამ მამა დაბრუნდება” პერუში დააჯილდოვეს. მან
საუკეთესო დოკუმენტური ფილმის ჯილდო მიიღო კინოფესტივალზე Festival de cine Al Este.
ფილმის პრემიერა რამდენიმე თვის წინ შედგა ბრიტანეთში, შეფილდის დოკუმენტური
ფილმების საერთაშორისო ფესტივალზე.

გიორგი თავართქილაძის ფილმს ესპანეთში ჯილდო გადაეცა
გიორგი თავართქილაძის მოკლემეტრაჟიანი ფილმი “ცუდი ხალხი” მორიგი საერთაშორისო
ჯილდოს მფლობელი გახდა. “ცუდი ხალხი” დააჯილდოვეს კატალონიაში, ფესტივალზე
Galacticat. Mostra de Cinema Fantàstic de Ponent.
კიდევ ერთი პრიზი ფილმმა მოიპოვა ლონდონში, Discover Film Festival-ზე. მას საუკეთესო
დრამატული ფილმის ჯილდო გადაეცა.
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რამდენიმე დღის შემდეგ “ცუდი ხალხი” ასევე აჩვენეს Palm Springs-ის საერთაშორისო
კინოფესტივალის საკონკურსო პროგრამაში.
“ცუდი ხალხი” 90-იანი წლების თბილისზე მოგვითხრობს. ფილმის სიუჟეტი ვითარდება
სამოქალაქო ომის დროს, როდესაც ორი დიდი ხნის მონატრებული მეგობარი
დაპირისპირებული ბანაკებიდან ერთმანეთს ხვდება.

მიშო ანთაძის ფილმი ჯონჯუს საერთაშორისო კინოფესტივალზე
მიშო ანთაძის სრულმეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმის აზიური პრემიერა შედგა კორეაში,
ჯონჯუს საერთაშორისო კინოფესტივალზე, სადაც იგი NETPAC Award-ით დააჯილდოვეს.
„მოსავალი“ ქართულ-ამერიკული კოპროდუქციაა. ფილმის პროდიუსერია ნათია გულიაშვილი.
მოვლენები კახეთში ვითარდება. ამ აგრიკულტურულად მდიდარი მიწის მაცხოვრებლები
შეპყრობილნი არიან ვირტუალური მოსავალის მოპოვების ციებ-ცხელებით. “მოსავალი”
ჩუმი დაკვირვებაა ადამიანის, ლანდშაფტისა და ტექნოლოგიის ურთიერთკავშირზე
კრიპტოვალუტის ეპოქაში.

საერთაშორისო კინოფესტივალი “ახალგაზრდობა”
2 ივნისს კიევში საზეიმოდ დაიხურა საერთაშორისო კინოფესტივალი “ახალგაზრდობა”
(Molodist).
ფესტივალზე წარმოდგენილი იყო გიგიშა აბაშიძის სადებიუტო სრულმეტრაჟიანი ფილმი
“მეზობლები”, რომელმაც ჟიურის სპეციალური აღნიშვნა (Special Mention) დაიმსახურა.
აღსანიშნავია, რომ ჟიურის ერთ-ერთი წევრი იყო თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალის
დირექტორი ნინო ანჯაფარიძე.
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ფაჯრის საერთაშორისო კინოფესტივალი
თეირანში, ფაჯრის საერთაშორისო კინოფესტივალზე გაიმართა ვაჟიკო ჩაჩხიანის ფილმის
აზიური პრემიერა. “ბამბის ნაყინი” წარმოდგენილი იყო სექციაში Eastern Vista.
აღდგენილი კლასიკის სექციაში გაიხსენეს ლეგენდარული ქართველი რეჟისორის – გიორგი
დანელიას ფილმი “დავდივარ მოსკოვის ქუჩებში”. ფესტივალზე ასევე აჩვენეს ზაზა ხალვაშის
ფილმი “ნამე”.
აღსანიშნავია, რომ წელს ფესტივალის ჟიურის შემადგენლობაში იყო რეჟისორი რუსუდან
გლურჯიძე, კრეატიურლი პროდიუსერების ვორქშოპზე კი მასტერკლასი ჩაატარა ეროვნული
კინოცენტრის ყოფილმა დირექტორმა, პროდიუსერმა ზურაბ მაღალაშვილმა.

რუდლოფ ჰერცოგის ფილმის პრემიერა ედინბურგის კინოფესტივალზე
22-23 ივნისს ედინბურგის საერთაშორისო კინოფესტივალზე შედგა რუდოლფ ჰერცოგის
ფილმის პრემიერა.
“როგორ გავყიდოთ ომი” ეროვნული კინოცენტრის მხარდაჭერით შექმნილი ფილმია და იგი
საქართველო-ირლანდიის კოპროდუქციაა.
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“სინედოკ თბილისი”
8-დან 13 მაისის ჩათვლით მეშვიდედ გაიმართა დოკუმენტური ფილმების საერთაშორისო
ფესტივალი “სინედოკ თბილისი”. წელს ფესტივალმა მაყურებელს შესთავაზა ახალი სლოგანი “დააკავშირე ფიქრები” და თემატურად დაყოფილი სექციები. ექვსდღიანი ფესტივალის
ფარგლებში შედგა 50-ზე მეტი დოკუმენტური ფილმის ჩვენება და საინტერესო დისკუსიები
ფილმების ავტორებთან. ასევე, მოეწყო ტრენინგები და მასტერკლასები.
წარმოდგენილ ფილმებს შორის ჯილდოები ასე გადანაწილდა:

საერთაშორისო კონკურსი
•
•
•

საუკეთესო ფილმი – „დედაჩემის გაუჩინარება“, რეჟისორი: ბენიამინო ბარეზე;
Current Time TV-ს ჯილდო – „მამაჩემი დედაჩემის ძმაა“, რეჟისორი: ვადიმ ილკოვი;
ჟიურის სპეციალური აღნიშვნა – „თაფლის მიწა“ რეჟისორები: ლიუბომირ სტეფანოვი და
თამარა კოტევსკა;

Focus Caucasus
•
•
•
•

საუკეთესო ფილმი – „ჭრილობა“, რეჟისორი: არტურ სუკიასიანი;
საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჯილდო – „სანამ მამა დაბრუნდება“,
რეჟისორი: მარი გულბიანი;
ჟიურის განსაკუთრებული აღნიშვნა – „მისი საკუთარი ცხოვრება“, რეჟისორი: თამარა
მშვენიერაძე;
MAC Georgia-Shuki Movida-ს ჯილდო – „მისი საკუთარი ცხოვრება“, რეჟისორი: თამარა
მშვენიერაძე;
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CinéDOC- Young
•

საუკეთესო ფილმი – იენს პედერსენის ფილმი „ცხოვრება სანაპიროა“ (მაყურებლის
რჩეული ფილმი);

“სინედოკ თბილისი” პირველი საერთაშორისო დოკუმენტური კინოფესტივალია სამხრეთ
კავკასიაში, რომლის მიზანიც არის კრეატიული დოკუმენტური კინოს პოპულარიზაცია.

უკრაინული კინოს ფესტივალი „უკრაინა ფოკუსში“
2019 წლის 2 მაისს თბილისში საზეიმოდ გაიხსნა უკრაინული კინოს ფესტივალი. ღონისძიების
ფარგლებში კინოთეატრ “ამირანში” მოეწყო თანამედროვე უკრაინული ფილმების
ჩვენება. სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმების პრემიერების გარდა, ფესტივალის
ორგანიზატორებმა აუდიტორიას შესთავაზეს ოდესის საერთაშორისო კინოფესტივალის
მოკლემეტრაჟიანი ფილმების პროგრამა. ფესტივალზე ასევე წარმოდგენილი იყო საბავშვო
ფილმები, მოეწყო ვორქშოპები და მასტერკლასები.
ფესტივალის ორგანიზატორები იყვნენ კომპანია FX Film Georgia და JS Films.
ღონისძიება გაიმართა უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს, კინოს საკითხებში
უკრაინის სახელმწიფო სააგენტოს, საქართველოში უკრაინის საელჩოს, თბილისის
მერიის, საქართველოს ეროვნული კინოცენტრისა და ოდესის საერთაშორისო
კონოფესტივალის მხარდაჭერით.
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ბათუმის საერთაშორისო კინოფესტივალის პრესკონფერენცია
ეროვნულ კინოცენტრში მედიისა და კინოინდუსტრიის წარმომადგენლთათვის გაიმართა
ბათუმის საავტორო ფილმების საერთაშორისო ფესტივალის პროგრამის პრეზენტაცია.
პრესკონფერენციას დაესწრნენ ეროვნული კინოცენტრის დირექტორი გაგა ჩხეიძე,
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს კულტურის
დეპარტამენტის უფროსი - ნანა დოლიძე, ფესტივალის დირექტორი გიორგი გოგიბერიძე,
ფესტივალის მენეჯერი ზვიად ელიზიანი და ინდუსტრიული პროგრამის (“ალტერნატიული
ტალღა”) ორგანიზატორები - ლაშა ხალვაში და თინათინ ყაჯრიშვილი.
პროგრამის პრეზენტაციის გარდა პრესკონფერენციაზე განიხილეს ფესტივალის ჟიურის
შემადგენლობა, კინოჩვენებების ლოკაციები და ინდუსტრიული პლატფორმის ფარგლებში
დაგეგმილი ვორქშოფები.

“ოქროს პეპელა”
29 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით თბილისმა უკვე მეცხრედ უმასპინძლა საბავშვო ფილმების
საერთაშორისო ფესტივალს “ოქროს პეპელა”. პროექტის მიზანია აღმოაჩინოს, წაახალისოს
და საზოგადოებას გააცნოს კინოხელოვნების მოყვარული ნიჭიერი ბავშვები და მათი
შემოქმედება. აგრეთვე, გამარჯვებულები წარადგინოს საერთაშორისო კინოფორუმებსა და
ფესტივალებზე.
ფესტივალის მონაწილეები არიან 18 წლამდე ასაკის მოზარდები, როგორც საქართველოდან,
ასევე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან.
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წელს „ოქროს პეპელას“ ისტორიაში უცხოური ფილმების რეკორდული რიცხვი დაფიქსირდა.
სულ ფესტივალზე წარმოდგენილი იყო 92 ფილმი, აქედან 47 უცხოური და 45 ქართული.
ფილმებს აფასებდა პროფესიონალებისგან შემდგარი ჟიური, რომელსაც ხელმძღვანელობდა
კინოკრიტიკოსი ლუდმილა საენკოვა – მელნიცკაია (ბელარუსი).ა.

ქართული კინოს დღეები რომში
16-18 ივნისს რომში გაიმართა ქართული კინოს დღეები. ღონისძიებას ორგანიზებას უწევდნენ
საქართველოს საელჩო იტალიის რესპუბლიკაში, საქართველოს განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის სამინისტრო და ეროვნულ კინოცენტრი. ასევე, პროექტს მხარს
უჭერდა სახელმწიფო პროგრამა “საქართველო-ევროპა”.
ღონისძიების ფარგლებში რომის კინოს სახლში (Casa del Cinema) აჩვენეს შემდეგი ქართული
ფილმები:
•

“მანდარინები” (რეჟისორი ზაზა ურუშაძე)

•

“ცისფერი მთები”
შენგელაია)

•

“ნატვრის ხე” (რეჟისორი თენგიზ აბულაძე)

•

“შემთხვევითი პაემნები” (რეჟისორი ლევან
კოღუაშვილი)

•

“ჩემი ბებია” (რეჟისორი კოტე მიქაბერიძე)

(რეჟისორი

ელდარ

16 ივნისს ღონიძიება გაიხსნა კონცერტით, სადაც ქართველი მუსიკოსები ასრულებდნენ
ცნობილ ნაწარმოებებს ქართული კინოფილმებიდან, 18 ივნისს კი კოტე მიქაბერიძის ფილმს
“ჩემი ბებია” მუსიკალურ თანხლებას უწევდა რეზო კიკნაძის ტრიო.
კინო პროგრამის გარდა, რომში ასევე მოეწყო ქართული კინოპოსტერების, ისტორიული
ფოტომასალისა და წერილების გამოფენა, რომელიც დაკავშირებულია ქართველი და
იტალიელი კინემატოგრაფისტების მეგობრობასთან.
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ქართული ფილმების რეტროსპექტივა ბოსტონში
23-26 მაისს ბოსტონის სახვითი ხელოვნების მუზეუმში გაიმართა ქართული ფილმების
რეტროსპექტივა. ღონისძიების მხარდამჭერები იყვნენ : საქართველოს კინემატოგრაფიის
ეროვნული ცენტრი, საქართველოს საელჩო ამერიკის შეერთებულ შტატებში და Ballets Russes
Arts Initiative. რეტროსპექტივა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს – 26 მაისს მიეძღვნა.
ქართული ფილმები ბოსტონში აჩვენეს შემდეგი პროგრამით:
•

“ჩემი ბედნიერი ოჯახი” (რეჟისორები: ნანა ექვთიმიშვილი და სიმონ გროსი)

•

“აღსარება” (რეჟისორი: ზაზა ურუშაძე)

•

“ხიბულა” (რეჟისორი: გიორგი ოვაშვილი)

•

“ჩვენი სისხლი ღვინოა” (რეჟისორი: ემილი რეილსბექი)

•

“სავარძელი” (რეჟისორი: ელდარ შენგელაია)

ქართული ფილმების რეტროსპექტივა პოლონეთში
5-7 აპრილს პოლონეთმა უმასპინძლა ქართული ფილმების რეტროსპექტივას. ღონისძიება
სახელწოდებით “გამარჯობა კინო” მრავალფეროვან კინოპროგრამას მოიცავდა.
კინოჩევენებებზე პოლონური და ინგლისური სუბტიტრებით წარმოდგენილი იყო შემდეგი
ფილმები: “საშიში დედა“, “დედე“, „ნამე“, “არაჩვეულებრივი გამოფენა“, “აპრილის სუსხი“,
“ჯიბის კაცი“, “გაიღიმეთ“, “შავი თუთა“და “მამაჩემის უხილავი ხელი“.
კინოჩვენებების გარდა, ღონისძიების ფარგლებში ეწყობოდა დისკუსიები. ვარშავაში
იმყოფებოდნენ ანა ჩუბინიძე და თორნიკე ბზიავა. დამსწრე საზოგადოებას შესაძლებლობა
ჰქონდა კითხვები დაესვა ქართველი რეჟისორებისთვის.
“გამარჯობა კინო” ვარშავაში წელს უკვე მესამედ გაიმართა.
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ეროვნული პრემიერები
11 აპრილს საქართველოს კინოთეატრებში გამოვიდა ნინო ჟვანიას ფილმი “აღლუმი”.
ფილმის მსოფლიო პრემიერა რამდენიმე თვის წინ შედგა ტორონტოს საერთაშორისო
კინოფესტივალზე, ხოლო ევროპულ პრემიერას უმასპინძლა როტერდამის საერთაშორისო
კინოფესტივალმა.
10 და 11 აპრილს გაიმართა კიდევ ერთი ქართული ფილმის პრემიერა. არაერთი
საერთაშორისო ჯილდოს მოპოვების შემდეგ, მარიამ გულბიანის დოკუმენტური ფილმი “სანამ
მამა დაბრუნდება” აჩვენეს კინოთეატრ “ამირანში” და ეროვნული არქივის კინოდარბაზში.

vizitebi
კარლოვი ვარის კინოფესტივალის დირე
ქტორის სამუშაო ვიზიტი საქართველოში
ეროვნული კინოცენტრის მოწვევით, საქართველოში
სამუშაო ვიზიტით ჩამოვიდა კარლოვი ვარის
კინოფესტივალის დირექტორი - კარელ ოხი. ვიზიტის
მთავარი მიზანი იყო ფესტივალისთვის ქართული
ფილმების შერჩევა, შესაბამისად, რამდენიმე დღის
მანძილზე კარელ ოხი დაესწრო არაერთი ახალი
ქართული სრულმეტრაჟიანი დოკუმენტური და
მხატვრული ფილმის ჩვენებას.
კარელ ოხი კარლოვი ვარის კინოფესტივალის დირექტორის თანამდებობას 2010 წლიდან
იკავებს, მანამდე იგი ფესტივალის პროგრამერი და სელექციის კომიტეტის წევრი იყო.
კარლოვი ვარის კინოფესტივალი ა-კლასის, უმაღლეს კატეგორიას მიეკუთვნება. იგი
ჩეხეთში 1946 წლიდან იმართება და ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის წამყვან
კინოღონისძიებად ითვლება.
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“მზის გოგონები” საქართველოში გადაღებებისას გაწეული კვალიფიციური
ხარჯის 20%-ზე მეტს იბრუნებს
ევა ჰუსონის “მზის გოგონები” კიდევ ერთი ფილმი გახდა, რომელიც საქართველოში
გადაღებებისას გაწეული ხარჯის 20%-ზე მეტს იბრუნებს. ფილმის ნახვის შემდეგ
გადაწყვეტილება სპეციალურმა კომისიამ მიიღო შემდეგ კრიტერიუმებზე დაყრდნობით:
1. ფილმი დასრულდა და პრემიერა შედგა;
2. საქართველოს მოქალაქე დასაქმდა მნიშვნელოვან პოზიციებზე (მთავარი როლი,
რეჟისორი, სცენარისტი, კომპოზიტორი და ა.შ.);
3. ფილმში დაფიქსირებულია ქართული ელემენტები;
4. პოსტ პროდუქცია განხორციელდა საქართველოში;
5. დისტრიბუცია და ფესტივალები;
5 კრიტერიუმიდან ფილმმა 3 მათგანი დააკმაყოფილა, შესაბამისად, წარმოებისას გაწეული
კვალიფიციური ხარჯის 20 %-თან ერთად, დამატებით მიიღო 3%!
„მზის გოგონები“ საფრანგეთის, საქართველოს და ბელგიის კოპროდუქციაა. 2018 წელს
ფილმის მსოფლიო პრემიერა შედგა კანის საერთაშორისო კინოფესტივალზე.
“მზის გოგონების” ჩვენება კინოს სახლის კინოდარბაზში გაიმართა საქართველოს
კინოაკადემიის მხარდაჭერით.
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“ხელოვნება სკოლაში” - შემაჯამებელი ღონისძიება
პროექტი „ხელოვნება სკოლაში“ აერთიანებს კულტურის სამ მნიშვნელოვან სფეროს და
მოიცავს შემდეგ პროგრამებს: „სკოლა მუზეუმში,“ „სკოლა თეატრში“ და „კინო სკოლაში“. იგი
„ახალი სკოლის“ მოდელის ფარგლებში მაისიდან საპილოტე რეჟიმში ხორციელდება და
მასში საქართველოს 67 სკოლაა ჩართული. საპილოტე ეტაპის ფარგლებში პროექტით უკვე
ისარგებლა ათასობით მოსწავლემ.
20 ივნისს საქართველოს ეროვნული მუზეუმი მასპინძლობდა შემაჯამებელ ღონისძიებას,
რომელიც გაიმართა პროექტის მონაწილე მოზარდებისთვის. ღონისძიებას ასევე დაესწრნენ
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს, ეროვნული
კინოცენტრისა და ეროვნული მუზეუმის წარმომადგენლები.
სკოლის მოსწავლეები გაეცნენ ეროვნული მუზეუმის საგანმანათლებლო ტურს,
დაჯილდოვდნენ სხვადასხვა კონკურსში მონაწილეობისათვის, ბოლოს კი სპეციალურად
მათთვის გაიმართა თანამედროვე ქართული ანიმაციური ფილმების ჩვენება.

ჟურნალ “ფილმ პრინტის” ახალი ნომრის პრეზენტაცია
ეროვნულმა კინოცენტრმა გამართა ჟურნალ „ფილმ პრინტის“ ოცდამეორე ნომრის
პრეზენტაცია, რომელსაც დაესწრნენ კინოსექტორისა და კინოცენტრის პარტნიორი
ორგანიზაციების წარმომადგენლები.
„ფილმ პრინტის“ ახალი ნომერი აჯამებს 2018 წლის მნიშვნელოვან კინომოვლენებს. ჟურნალში
მიმოხილულია წლის განმავლობაში ჩატარებული საერთაშორისო კინოფესტივალები და
გამოქვეყნებულია რეცენზიები ახალ ქართულ ფილმებზე.
„ფილმ პრინტის“ ახალი ნომრის რედაქტორია კინომცოდნე ლელა ოჩიაური.
21
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1 ივნისი - ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე
ეროვნული კინოცენტრისა და საქართველოს კინოაკადემიის ორგანიზებით, კინოს სახლის
ლურჯ დარბაზში გაიმართა თანამედროვე ქართული საბავშვო ანიმაციური ფილმების
ჩვენება. ღონისძიებაზე აჩვენეს შემდეგი ფილმები:

•
•
•
•
•

„ჯიბის კაცი“ – რეჟისორი ანა ჩუბინიძე
„ჯინო“ – რეჟისორი დათო კიკნაველიძე
„ფრანი“ – რეჟისორი ლადო სულაქველიძე
„მეთევზე და გოგონა“ – რეჟისორი მამუკა ტყეშელაშვილი
„პომიდორი“ – რეჟისორი პეტრე თომაძე

წარმოდგენილი ფილმების უმეტესობა ეროვნული კინოცენტრის მხარდაჭერით არის
შექმნილი და უკვე არაერთი ჯილდოს მფლობელია სხვადასხვა საერთაშორისო
კინოფესტივალზე.

კინოჩვენებები ეროვნული არქივის კინოდარბაზში
ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის წილხვდომილობის დღესასწაულთან დაკავშირებით, 16-19
მაისს ეროვნული არქივის კინოდარბაზში გაიმართა კინოჩვენებები.
ღონისძებას ერთობლივად უწევდნენ ორგანიზებას საქართველოს განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის სამინისტრო, ეროვნული კინოცენტრი და ეროვნული არქივი.
ფილმები შემდეგი პროგრამით იყო წარმოდგენილი:

•
•
•
•
•
•

„ამბროსი ხელაია“ – რეჟისორი ლევან ახობაძე
„გაბრიელ ქიქოძე“ – საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზია „ერთსულოვნება“ „გრიგოლ
ფერაძე“ – საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნება”
„ექვთიმე“ – რეჟისორი ანდრო ჭიაურელი
„ღირს არს ჭეშმარიტად“ – რეჟისორი ოთარ ლითანიშვილი
„პონტო, შავი, შავი ზღვა“ – რეჟისორი ნოდარ ბეგიაშვილი
„გალობის რაინდები“ – რეჟისორი ნანა ჯანელიძე

22

sxva proeqtebi

ანდრო ჭიაურელის დოკუმენტური ფილმის ჩვენება ექვთიმე თაყაიშვილის
შესახებ
10 მაისს საქართველოს კინოაკადემიის კინოდარბაზში გაიმართა ანდრო ჭიაურელის
დოკუმენტური ფილმის ჩვენება.
ფილმი “ექვთიმე” შეიქმნა საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და
სპორტის სამინისტროს დაკვეთითა და ეროვნული კინოცენტრის მხარდაჭერით. იგი
ქართველი საზოგადო მოღვაწის – ექვთიმე თაყაიშვილის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის
შესახებ მოგვითხრობს, რომელიც წმინდა სინოდის სხდომამ წმინდანად შერაცხა.
ფილმის დაწყებადე ექვთიმე თაყაიშვილის შესახებ ისაუბრა ანდრია პირველწოდებულის
სახელობის ქართული უნივერსიტეტის რექტორმა სერგო ვარდოსანიძემ.
ღონისძიება საქართველოს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის წილხვდომილობის დღე
სასწაულს მიეძღვნა.

ჯიფონის კინოფესტივალზე წელს 3 ქართველი მოზარდი გაემგზავრება
წელს ჯიფონის საერთაშორისო კინოფესტივალი 49-ედ უმასპინძლებს მოზარდებს მთელი
მსოფლიოდან, საქართველო კი ფესტივალზე მეშვიდედ იქნება წარმოდგენილი.
13 მაისს ეროვნულ კინოცენტრში გაიმართა უკვე ტრადიციად ქცეული კონკურსი, რომლის
საფუძველზეც ის ქართველი მოზარდები შეირჩნენ, რომლებიც ჯიფონიში გაემგზავრებიან.
ფესტივალს დაესწრებიან:
• თამარ ტაბიძე (ბათუმი) +16
• თინათინ დოლიძე (ბათუმი) +13
• მარიამ გელაშვილი (გორი) +13
საბავშვო და ახალგაზრდული ფილმების
ფესტივალი „ჯიფონი” იტალიაში იმართება
1971 წლიდან. იგი მსოფლიოს ერთ-ერთი უდი
დესი საბავშვო კინოფესტივალია, რომელიც
ყოველწლიურად მასპინძლობს 50 ქვეყნის
3000-ზე
მეტ
მონაწილეს.
საქართველო
ჯიფონის კინოფესტივალის მსოფლიო ქსელის
წევრი ქვეყანაა.
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კინოაგენტების ტრენინგი თბილისში
1-6 აპრილს თბილისი მასპინძლობდა კინოაგენტების ტრენინგს SOFA – School of Film Agents.
ტრენინგში მონაწილეობდნენ კონკურსის საფუძველზე შერჩეული მონაწილეები შემდეგი
ქვეყნებიდან: ლიტვა, პოლონეთი, უნგრეთი, ისრაელი, უკრაინა და საქართველო.
პროექტის ხელმძღვანელია ნიკოლაი ნიკიტინი, ხოლო მხარდამჭერები - საქართველოს
განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო, საქართველოს
კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი, სააგენტო “აწარმოე საქართველოში” და
ევროკავშირის პროგრამა – “შემოქმედებითი ევროპა”.
გარდა მონაწილეებისთვის განკუთნილი პროგრამისა, კვირეულის ფარგლებში ჩატარდა
ორი საჯარო ღონისძიება:
•

აუდიო-ვიზუალურ სფეროში ტექნოლოგიების მწარმოებელი ლიდერი კომპანიის ARRI
MEDIA პრეზენტაცია;

•

ვროპის კავშირის სააგენტოს პრომოუშენის, ტრეინინგისა და ფესტივალების სექტორის
ხელმძღვანელის - სუნ-მი პეტენის პროგრამული პრეზენტაცია;

ღონისძიება დასრულდა ტრენინგის ფარგლებში განვითარებული პროექტების საჯარო
წარდგენით.

ქართული ენის დღე და ქართული ფილმის ჩვენება სანქტ-პეტერბურგში
14 აპრილს სანქტ-პეტერბურგში აღნიშნეს
ქართული ენის დღე. სპეციალურად ამ
თარიღისთვის გაიმართა მარიამ ხაჭვანის
სვანური ბალადის ჩვენება. არაერთი
საერთაშორისო
კინოფესტივალის
ჯილდოს
მფლობელი
“დედე”
სანქტპეტერბურგში ქართულ ენაზე აჩვენეს.
ღონისძიების
ორგანიზატრები
იყვნენ
ორგანიზაციის
„თერგდალეულები
პეტერბურგის ახალგაზრდა ქართველები”
წარმომადგენლები.
კინოსეანსზე დასწრება ნებისმიერ მსურველს შეეძლო.
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“ევრაზიადოკ-საქართველო” 2019
3-13 ივნისს თელავში გაიმართა “ევრაზიადოკ - საქართველოს” სცენარის განვითარების
რეზიდენცია. შერჩეული პროექტების ავტორებმა ტრენერებთან ერთად იმუშავეს
დოკუმენტური ფილმების პროექტებზე. პარალელურად, ყოველ საღამოს იმართებოდა
კინოჩვენებები, სადაც მონაწილეებს შესაძლებლობა ჰქონდათ ენახათ დოკუმენტური კინოს
საუკეთესო ნამუშევრები.
“ევრაზიადოკ-საქართველოს” 2019 წლის გამოშვების მონაწილეები არიან:

1. მაკა გოგალაძე პროექტით „რაც თავი მახსოვს“
2. მარიამ ხაჭვანი პროექტით „ფული სამოთხეში“
3. თამარ გოლავა პროექტით „პატივი უკანასკნელ გზაზე“
4. თიკო ნადირაშვილი პროექტით „დროის მანქანა“
5. ბუკა ღვაბერიძე და ანდრო ჭიჭინაძე პროექტით „ჰომო საკერი“
6. ელენე მიქაბერიძე პროექტით „ოცნება კადილაკზე”
რეზიდენციას გაუძღვნენ ფრანგი რეჟისორი და პროდიუსერი ვლადიმირ ლეონი და
ქართველი დოკუმენტალისტი მარიამ ჭაჭია.
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შემოქმედებითი პროექტების ბაზრობა 2019
შემოქმედებითი ევროპის საქართველოს დესკმა, საქართველოს განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის სამინისტროსა და საქართველოში ევროკავშირის დელეგაციის
მხარდაჭერით “ფაბრიკაში” გამართა ღონისძიება “შემოქმედებითი პროექტების ბაზრობა
2019”.
ღონისძიება გახსნა საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის
მინისტრის პირველმა მოადგილემ მიხეილ გიორგაძემ. ღონისძიების სტუმრებმა
დაათვალიერეს ბაზრობა და პირადად გაიცნეს პროგრამის “შემოქმედებითი ევროპა”
ბენეფიციარები.
ბაზრობაზე წარმოდგენილი იყო პროგრამის გამარჯვებული ყველა პროექტი, მათ შორის “კინო
სკოლაში”, რომელსაც ეროვნული კინოცენტრი მეექვსე წელია საქართველოს განათლების,
მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსთან ერთად წარმატებით ახორციელებს.

grantebi da industriuli programebi
•

გიორგი გოგიჩაიშვილისა და დავით აბრამიშვილის კინოპროექტმა “ინგა” მოიპოვა
“ევრიმაჟის” დაფინანსება - 60 000 ევრო.

•

ლევან კოღუაშვილმა ფილმის პროექტით “გურია” მიიღო ჰუბერტ ბალსის ფონდის სცენარის
განვითარების გრანტი;

•

რუსუდან ჭყონიას ფილმის პროექტმა “ვენეცია” მოიპოვა ნორვეგიის კინოინსტიტუტის
დაფინანსება;

•

გიორგი ვარსიმაშვილმა პროექტით “ლიზა ბოზია” მონაწილეობა მიიღო Torino Film Lab-ის
სცენარის განვითარების პროგრამაში;
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ეროვნული კინოცენტრის მხარდაჭერით შექმნილი ფილმების შესახებ უზუსტობის
აღმოჩენის ან დამატებითი ინფორმაციის ფლობის შემთხვევაში, შეგიძლიათ
დაგვიკავშირდეთ და მოგვაწოდოთ ინფორმაცია შემდეგ ელექტონულ მისამართზე info@gnfc.ge.

საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი
ზ. გამსახურდიას სანაპირო #4
თბილისი 0105, საქართველო
ტელ: +995 32 299 92 00
ფაქსი: +995 32 299 91 02
info@gnfc.ge
www.gnfc.ge
www.filmcommission.ge

