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ფილმწარმოება
მოსამზადებელ პერიოდშია:
►

სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი „ზამთრისპირის სევდა“ (პროდიუსერი – შპს „Film
Asylum“, რეჟისორი – აკაკი შანშიაშვილი);

►

სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი „როცა 17 წლის ხარ“ (პროდიუსერი – შპს „ტერა
ინკოგნიტო ფილმს“, რეჟისორი – გიორგი მუხაძე);

►

სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი „დროებითი ჭერი“ (პროდიუსერი – შპს „ნათურა
ფილმი“, რეჟისორი – გიორგი ქობალია);

►

სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი „ვენეცია“ (პროდიუსერი – შპს „ნიკე სტუდიო“,
რეჟისორი – რუსუდან ჭყონია);

►

სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი „მოქალაქე წმინდანი“ (პროდიუსერი – შპს „არტიზმი“,
რეჟისორი – თინათინ ყაჯრიშვილი);

►

ქართულ-უცხოური წარმოების სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის პროექტი „ანტი
კვარიატი“ (პროდიუსერი – შპს „სინეტექი“, რეჟისორი – რუსუდან გლურჯიძე);

►

სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი „ანატორი: მკვდრების სოფელი“ (პროდიუსერი – შპს
„სიბლერ ფროდაქშენი“, რეჟისორი – გიორგი გოგიჩაიშვილი);

►

დოკუმენტური ფილმი „ოცნება კადილაკზე“ (შპს „პარაშუტი“, რეჟისორი – ელენე მიქაბერიძე);

►

სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი „წმინდა ელექტროენერგია“ (პროდიუსერი – შპს
„ზანგო სტუდია“, რეჟისორი – ვახტანგ კოტეტიშვილი);

►

სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი „ორმო“ (პროდიუსერი – შპს „ტერა ინკოგნიტო ფილმს“,
რეჟისორი – გიორგი ჩალაური);

►

სრულმეტრჟიანი მხატვრული ფილმი „მთვარე მამაა ჩემი“ (პროდიუსერი – შპს „ვაგონეტი“,
რეჟისორი – გიორგი ოვაშვილი);
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►

მოკლემეტრაჟანი მხატვრული ფილმი „უხერხემლო“ (პროდიუსერი – შპს „Film Asylum“,
რეჟისორი – გრიგოლ აბაშიძე);

„მცხუნვარე მზე“

„მშვენიერი ელენე“

გადაღების პერიოდშია:
►

სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი „პეპლების იძულებითი მიგრაცია“ – (პროდიუსერი
შპს „სტუდია-99“, რეჟისორი – ნანა (ნინო) ჯორჯაძე);

►

სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი „ველი“ (პროდიუსერი – შპს „პანსიონატი“, რეჟისორი –
გიორგი ცქვიტინიძე);

►

დოკუმენტური ფილმი „კავკასიონის ხუთი ხედი“ (პროდიუსერი – შპს „EcoFilms“, რეჟისორი –
ნიკა წიკლაური);

►

დოკუმენტური ფილმი „ბოლო ზარი“ (პროდიუსერი – შპს „ნათურა ფილმი“, რეჟისორი – ბესო
(გივი) ოდიშრია;

►

დოკუმენტური ფილმი „ატონალური გაბრწყინება“ (ააიპ „სპარკ“, რეჟისორი – ალექსანდრე
ქორიძე);

►

მოკლე მხატვრული ფილმი „ჩატვირთვა“ (პროდიუსერი – შპს „დიგითალ ქითჩენ ფილმსი“,
რეჟისორი – გიორგი წილოსანი);

►

მოკლემეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმი „ბერი“ (პროდიუსერი – შპს „ორნი“, რეჟისორი და
სცენარის ავტორი- სანდრო სულაძე, თინიკო ნადირაშვილი);

►

დოკუმენტური ფილმი „ღიმილიანი საქართველო“ (პროდიუსერი – შპს „1991 ფროდაქშენს“,
რეჟისორი და სცენარის ავტორი – ლუკა ბერაძე);

►

დოკუმენტური ფილმი „მუღამათი“ (პროდიუსერი – ი/მ თამთა გაბრიჩიძე, რეჟისორი და სცე
ნარის ავტორი – თამთა გაბრიჩიძე);

►

სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი „თხილი“ (პროდიუსერი – შპს „იბერიკა ფილმი“, რე
ჟისორი – ლევან კოღუაშვილი);
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►

მცირებიუჯეტიანი სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი „ინგა“; (პროდიუსერი – შპს „სიბლერ
ფილმსი“, რეჟისორი – დავით აბრამიშვილი);

►

სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი „ტერცო მონდო“ (პროდიუსერი – სს „ქართული ფილ
მი“, რეჟისორი – მერაბ კოკოჩაშვილი);

►

ანიმაციური ფილმი „კატოს სიზმრები“; (პროდიუსერი – შპს, „20 steps productions“ რეჟისორი –
ცოტნე რუსიშვილი);

►

სრულმეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმი „ფიქრი“ (პროდიუსერი - ფ/პირი გელა კანდელაკი,
რეჟისორი - გელა კანდელაკი);

პოსტ-პროდუქციის პერიოდშია:
►

სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი „სად მიდის ლიზა“ (პროდიუსერი – შპს „N&N“,რეჟისო
რი – ნანა ჯანელიძე);

►

მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი „ნათლობა იორდანეში“ (პროდიუსერი – შპს „სტუდია
99“, რეჟისორი – მიხეილ კვირიკაძე);

►

მოკლემტრაჟიანი მხატვრული ფილმი „შუშის კუნთი“ (პროდიუსერი – შპს „ნუში ფილმი“,
რეჟისორი – ვაჟა ჩაჩხიანი).

►

მოკლე მხატვრული ფილმი „აუზი“ (პროდიუსერი – შპს „ტერა ინკოგნიტო ფილმს“, რეჟისო
რი – სალომე ლაცაბიძე);

►

მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი „ჰაერი ლურჯი აბრეშუმია“ – (პროდუიუსერი – შპს
„სტუდია კედარი“, რეჟისორი – ირინე ჟორდანია);

►

მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი „ტოტოს უკანასკნელი დღეები“ – (პროდიუსერი – შპს
„ბი აი თი სტუდიო“, რეჟისორი – თორნიკე ტიკარაძე);

►

ანიმაციური ფილმი „განდეგილი“ (პროდიუსერი – შპს „შემოქმედებითი საწარმოო გაერთი
ანება ლირა ფროდაქშენი“, რეჟისორი – დათო კიკნაველიძე);

►

ანიმაციური ფილმი „ჩაკრულოს მოძებნა“; (პროდიუსერი – შპს „ვოქსელ“ რეჟისორი –
თეიმურაზ სიხარულიძე);

►

სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი „დიდი შესვენება“ (პროდიუსერი – შპს „მილიმეტრ
ფილმი“, რეჟისორი – დათა ფირცხალავა);

►

ქართულ-უცხოური წარმოების სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის პროექტი „სიჩუმის
დარღვევა“ (პროდიუსერი – შპს „თეიქს ფილმი“, რეჟისორი – ელენე ნავერიანი);

►

დოკუმენტური ფილმი „მაღლა თაზოა“ (პროდიუსერი – შპს. ს.ს.ს., რეჟისორი – თორნიკე
ბზიავა);
5

ფილმწარმოება

►

მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი „მცხუნვარე მზეზე“ (პროდიუსერი – შპს „ტერა ინკო
გნიტო ფილმს“, რეჟისორი – ნუცა წიქარიძე);

►

სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი „მშვენიერი ელენე“ (პროდიუსერი – შპს „ვაგონეტი“,
რეჟისორი – გიორგი ოვაშვილი);

►

დოკუმენტური ფილმი „აღდგომა“ (პროდიუსერი – ააიპ „ნიკადოკ ფილმი“, რეჟისორი –
ნიკოლოზ ბეჟანიშვილი);

„პაპანაქება“

„რას ვხედავთ როდესაც ცას ვუყურებთ“

►

დოკუმენტური ფილმი „ჩემი მეზობელი“ (პროდიუსერი – ააიპ „კავშირი ოპიოდოკი“ რეჟისო
რი – მარადია ცაავა);

►

ანიმაციური ფილმი „ფრენცის სასადილო“ (პროდიუსერი-ააიპ „სტუდია ჯიბის კაცი“, რეჟისორ/
ანიმატორი – ანა ჩუბინიძე);

►

ქართულ-უცხოური წარმოების სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის პროექტი „წვიმა ორ
ნაპირზე“ (პროდიუსერი – შპს „ბათუმის საავტორო ფილმების სტუდია“, რეჟისორი – ზაზა
ხალვაში);

►

მცირებიუჯეტიანი სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი „აღარ შემიძლია“ (პროდიუსერი –
შპს „პარაშუტი“, რეჟისორი – ეკატერინე ჭელიძე);

►

სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი „ბოსტანი კონფლიქტის ზონაში“ (პროდიუსერი – შპს
„სოლოსოლო“, რეჟისორი – ბესიკ სოლომანაშვილი);

►

სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი „რატომ ვართ ერთად“ (პროდიუსერი – შპს „სტუდია
ფონოგრამი“, რეჟისორები – ილო ღლონტი, ლევან ღლონტი);

►

სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი „დრამერი“ (პროდიუსერი – შპს „პარაშუტი“, რეჟისო
რი – კონსტანტინე კალანდაძე);

►

მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი „უსაზღვროდ“ (პროდიუსერი და რეჟისორი –
ფიზიკური პირი ლუკა მგელაძე);
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►

სრულმეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმი „მომავალი მომავლის შემდეგ“ (პროდიუსერი – შპს
„ბათუმის საავტორო ფილმების სტუდია“, რეჟისორი – სალომე და თამთა ხალვაში);

►

სრულმეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმი „სატრფიალო პასტორალი“ (პროდიუსერი – შპს
„თთფილმი“, რეჟისორი – თინათინ გურჩიანი);

►

სრულმეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმი „მომთაბარე“ (პროდიუსერი – შპს „პანსიონატი“,
რეჟისორი – ირაკლი მეტრეველი);

►

მოკლემეტრაჟიანი ანიმაციური ფილმი „შეყვარებული ბაყაყი“ (პროდიუსერი – შპს „ელიენ
ქინდ“, რეჟისორი – ვალ ხარიტონაშვილი);

►

სადებიუტო სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი „გაპიკოება“ (პროდიუსერი -ინდ/მეწარმე
გიო მგელაძე - კატმანდუ, რეჟისორი - გიორგი მგელაძე)

დასრულდა
●

დოკუმენტური ფილმი „რესპუბლიკა“ (პროდიუსერი – ააიპ „ოპიოდოკი“, რეჟისორები – ხვიჩა
ემირიძე, თინათინ ემირიძე);

●

სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი „რას ვხედავთ, როდესაც ცას ვუყურებთ?“ („ქარმა
დაუბერა, ქალმა თავის აბრეშუმის ყელსახვევზე გაიფიქრა“); (პროდიუსერი – ააიპ საქდოკ
ფილმი“, რეჟისორი – ალექსანდრე კობერიძე);

●

მოკლე მხატვრული ფილმი „მეზობელი“ (პროდიუსერი – შსგ „მეტრო ფილმ ფროდაქშენი“,
რეჟისორი – დათო ბორჩხიძე);

●

მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი „სამშოლოსათვის და სტალინისათვის“ (პროდიუსე
რი – ი/მ მარიამ ჯინჭარაძე, რეჟისორი – ნიკა გაბუნია);

●

მოკლე მხატვრული ფილმი „გუშაგები“ (პროდიუსერი – შპს „ორნი“, რეჟისორი – სანდრო
სულაძე);

●

მცირებიუჯეტიანი სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი „ცხელი ზაფხული“ (პროდიუსერი –
შპს „შვიდკაცა“, რეჟისორი – გია ბარაბაძე);

●

ქართულ-უცხოური წარმოების სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის პროექტი „სამურაი
დასვენების ჟამს“ (პროდიუსერი – შპს „ალამდარი“, რეჟისორი – ლევან თუთბერიძე);

●

ერთობლივი ქართულ-თურქული სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი „ხიდი“ (პროდი
უსერი – სს „ქართული ფილმი“, რეჟისორი – ერეკლე ბადურაშვილი);

●

მცირებიუჯეტიანი სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი „ზამთრის დეპრესია“; (პროდიუსერი – შპს „Film Asylum“, რეჟისორი – თამაზ ნარიმანიძე);

7

სცენარისა და პროექტის განვითარება
განვითარების პროცესშია:
►

„მეზობლებს სძინავთ“ – (საპროდიუსერო კომპანია – შ.პ.ს „პარაშუტი“, სცენარის ავტორი –
კონსტანტინე კალანდაძე, კეკო ჭელიძე.);

►

„შემთხვევით ტყეში გამოვიარე“ – (საპროდიუსერო კომპანია – ააიპ „ტის სტრიტ ჰერთს მი“,
სცენარის ავტორი – ანა ციმინტია.);

►

„ძაღლი უხმოდ ყეფს“ – (საპროდიუსერო კომპანია – შ.პ.ს „ნუში ფილმი“, სცენარის ავტორი –
ვაჟიკო ჩაჩხიანი.);

►

„მეათე მოწმე“ – (საპროდიუსერო კომპანია – შ.პ.ს. „Its STUDIO“, სცენარის ავტორი – გიგა
ლიკლიკაძე.);

►

„ნახევრად მოგონილი ამბავი“ – (საპროდიუსერო კომპანია – „მილიმეტრ ფილმი“, სცენარის
ავტორი – ირინე ჟორდანია, ირინე ჯავახიძე, დავით უჯმაჯურიძე.);

►

„თარჯიმანი“ – (საპროდიუსერო კომპანია – შ.პ.ს „ა.კ.ა ფილმს“, სცენარის ავტორი – ანა
ხაზარაძე.);

►

„ხანძარი“ – (საპროდიუსერო კომპანია – შ.პ.ს „ფილმ Asylum“, სცენარის ავტორი – გიორგი
ქობალია.);

►

„მამა აბრამის ბატკანი“ – (საპროდიუსერო კომპანია – შ.პ.ს „ვაგონეტი“, სცენარის ავტორი –
გიორგი ოვაშვილი);

►

„ნება“ – (პროდიუსერი – ინდ/მეწარმე „გიორგი ქობალია“, სცენარის ავტორი – გიორგი (ლაშა)
ცქვიტინიძე.);

►

„ქალაქის ხმაური“ – (საპროდიუსერო კომპანია – შპს „თეიქს ფილმ“, რეჟისორი – პაპუნა
მოსიძე, სცენარის ავტორი – პაპუნა მოსიძე, ალექსანდე ნავერიანი);

►

„საჩუქარი“ – (საპროდიუსერო კომპანია – შპს „ბენეფაქტორი“, რეჟისორი – ზაზა მერაბიშვილი,
სცენარის ავტორი – ზაზა მერაბიშვილი);

„ფრენცის სასადილო“

„ჩატვირთვა“
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►

„ვაშლი და ისარი“ – (საპროდიუსერო კომპანია – შპს „20 steps productions“, რეჟისორი –
ალექსანდრე ცაბაძე – სცენარის ავტორი – არჩილ ქიქოძე, ალექსანდრე ცაბაძე);

►

„ნენე“ – (საპროდიუსერო კომპანია – შპს „20 steps productions“, რეჟისორი – მარიამ ხაჭვანი,
სცენარის ავტორი – მარიამ ხაჭვანი);

►

„კაი ბიჭები“ – (საპროდიუსერო კომპანია – შპს „20 steps productions“, რეჟისორი – გიორგი
თავართქილაძე, სცენარის ავტორი – გიორგი თავართქილაძე);

►

„ცრემლსადენი გაზი“ – (საპროდიუსერო კომპანია – შპს „1991 ფროდაქშენს“, რეჟისორი –
უტა ბერია, სცენარის ავტორი – უტა ბერია);

►

„ის“ – (საპროდიუსერო კომპანია – შპს „New wave“, რეჟისორი – გაბრიელ რაზმაძე – სცენარის
ავტორი – ლევან ცერცვაძე);

►

„თავადის ქალი“ – (საპროდიუსერო კომპანია – შოს „ტერა ინკოგნიტა ფილმს“, რეჟისორი –
მარგო ზუბაშვილი – სცენარის ავტორი – მარგო ზუბაშვილი);

►

„ქალაქის ეკრანი“ – (საპროდიუსერო კომპანია – შპს „აქტმედია“, რეჟისორი – თამარ
მშვენიერაძე, სცენარის ავტორი – თამარ მშვენიერაძე);

►

„მჩხიბავი“ – (საპროდიუსერო კომპანია – შპს „ბი აი თი სტუდიო“, რეჟისორი – ანა კვიჭიძე,
სცენარის ავტორი – ანა კვიჭიძე);

►

„ბიჭის მოლოდინში“ – (საპროდიუსერო კომპანია – შპს „სვანეთის კინო სტუდია“, რეჟისორი –
მარიამ ხაჭვანი, სცენარის ავტორი – მარიამ ხაჭვანი);

►

„გაკოტრება“ – (საპროდიუსერო კომპანია – ააიპ „მიკროკოსმოსი“, რეჟისორი – სალომე
ჯაში – სცენარის ავტორი – სალომე ჯაში);

►

„რუსთაველის ქვეყანა“ – (საპროდიუსერო კომპანია – ააიპ „საავტორო ფილმების სტუდია“,
რეჟისორი – ზურაბ ინაშვილი, სცენარის ავტორი – ზურაბ ინაშვილი);

►

„ვიდინოთ“ – (საპროდიუსერო კომპანია – შპს „საქდოკ ფილმი“, რეჟისორი – სოფიო მედოიძე –
სცენარის ავტორი – სოფიო მედოიძე);

►

„არავინ იცის ხვალ რა მოხდება“ – (საპროდიუსერო კომპანია – შპს „მილიმეტრ ფილმი“,
რეჟისორი – ვაჟა ზუბაშვილი – სცენარის ავტორი – ვაჟა ზუბაშვილი);

►

„უოლდენი“ – (საპროდიუსერო კომპანია – შპს „შემოქმედებითი საწარმოო გაერთიანება
ლირა პროდაქშენი“, რეჟისორი – გურამ მეგრელიშვილი, სცენარის ავტორი – გურამ
მეგრელიშვილი);
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დასრულდა:
●

„ქალები“ – (საპროდიუსერო კომპანია – შპს „ნიუდოკფილმი“, რეჟისორი – თათია
ახალშენიშვილი – სცენარის ავტორი – ანა ბურდული);

●

„ლელა“ – (საპროდიუსერო კომპანია – ააიპ „ახალგაზრდა ხელოვანთა საერთაშორისო
გაერთიანება“, რეჟისორი – დავით ჭიკაძე – სცენარის ავტორი – ირინე გელაშვილი);

●

„ორ კედელს შორის“ – (საპროდიუსერო კომპანია – შპს „ანიდუდა“, რეჟისორი – შალვა
შენგელი – სცენარის ავტორი – შალვა შენგელი, ალექსანდრე ქურხული);

●

„რიკოშეტი ანუ ფრაგმენტები გამვლელთა ცხოვრებიდან“ – (საპროდიუსერო კომპანია – ააიპ
„ჯი-ეფ-ემ ფილმბრიჯი“, სცენარის ავტორი – ბესო ოდიშარია);

●

„რაც ღმერთს სწამდა“ – (საპროდიუსერო კომპანია – შპს „მიდი ფილმი“, რეჟისორი -მარინე
გულბიანი, სცენარის ავტორი – მარინე გულბიანი) – 15 000 ლარი;

●

„ოჯახი“ – (საპროდიუსერო კომპანია – შპს „მალჰოლანდ ფილმსი“, სცენარის ავტორი –
მარიამ ბექაური.);

●

„მეორეხარისხოვანი როლი“ – (საპროდიუსერო კომპანია – შ.პ.ს „ზაზა ფილმს“, სცენარის
ავტორი – ანა ურუშაძე.);

●

„შაუმიანი“ – (საპროდიუსერო კომპანია – შპს „ზანგო სტუდია“, სცენარის ავტორი – თორნიკე
გოგრიჭიანი.);

●

„ლაო – კოლხური მისია“ – (საპროდიუსერო კომპანია – შ.პ.ს „ბათუმის საავტორო ფილმების
დამოუკიდებელი სტუდია“, სცენარის ავტორი – ზაზა ხალვაში, ამირან დოლიძე.);

●

„მკვდრების ზღვა“ – (საპროდიუსერო კომპანია – შ.პ.ს „ბი-აი-თი სტუდია“, სცენარის ავტორი –
ანი კვიჭიძე.);

●

„მატახერია – ვარსკვლავის მსგავსი“ – (საპროდიუსერო კომპანია – შ.პ.ს „ეითი დაბლიუდი“,
სცენარის ავტორი – თამარ შავგულიძე„);

„გუშაგები“

„კავკასიონის ხუთი ხედი“
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●

„დაბადება“ – (პროდიუსერი – შპს „ნიუდოკფილმ“, რეჟისორი -სანდრო ნავერიანი, სცენარის
ავტორი -სანდრო ნავერიანი);

●

„მოხუცი და სხვა“ – (საპროდიუსერო კომპანია – შპს „ფიური ფილმვორქს“, რეჟისორი –
ნოდარ მარშანიშვილი, სცენარის ავტორი – ნოდარ მარშანიშვილი, ლევარ ცერცვადძე);

●

„წმინდა მარიამი სამოგზაუროდ მიდის“ – (საპროდიუსერო კომპანია – შპს „ტერა ინკოგნიტა
ფილმსი“, რეჟისორი – მარიამ ნატროშვილი, სცენარის ავტორი – მარიამ ნატროშვილი);

●

„შავ ფერს მიღმა“ – (საპროდიუსერო კომპანია – შპს „კავკასიური ფილმოდრომი“, რეჟისო
რი – თამარ ქარუმიძე, სცენარის ავტორი – თამარ ქარუმიძე);

●

„ეპიზოდები მხატვრის ცხოვრებიდან“ – (საპროდიუსერო კომპანია – შპს „Film Asylum“,
რეჟისორი – ლევან შუბაშვილი, სცენარის ავტორი – არჩილ შუბაშვილი);

●

„ლელა“ – (საპროდიუსერო კომპანია – ააიპ „ახალგაზრდა ხელოვანთა საერთაშორისო
გაერთიანება“, რეჟისორი – დავით ჭიკაძე – სცენარის ავტორი – ირინე გელაშვილი);

●

„ქალები“ – (საპროდიუსერო კომპანია – შპს „ნიუდოკფილმი“, რეჟისორი – თათია
ახალშენიშვილი – სცენარის ავტორი – ანა ბურდული);

ანიმაციური ფილმის დასრულებული პროექტები:
●

„სოხუმი“ – (საპროდიუსერო კომპანია – შპს „20 steps productions“, რეჟისორი – მამუკა
ტყეშლაშვილი, სცენარის ავტორი – მამუკა ტყეშელაშვილი);

●

„მგელი ტატე“ – (საპროდიუსერო კომპანია – შპს „ეი-ბი-ჯგუფი“, რეჟისორი – ლილი დადიანი,
სცენარის ავტორი – ლილი დადიანი);

●

„ერთი კაცის ნამღერი“ – (საპროდიუსერო კომპანია – ააიპ „საქართველოს საზოგადოებ
რივ-საგანმანათლებლო მოძრაობა – კვალი XXI, რეჟისორი – პაატა შენგელია, სცენარის
ავტორი – მარიამ კანდელაკი);

●

„ქაღალდის თვითმფრინავი“ – (საპროდიუსერო კომპანია – შპს „ანიმატორი“, რეჟისორი –
თამთა მანაგაძე, სცენარის ავტორი – მინდია არაბული);

●

„რუ“ – (საპროდიუსერო კომპანია – შპს „ბასტი-ბუბუ“, რეჟისორი – ირინე გელაშილი, სცენარის
ავტორი – სალომე ბენიძე);
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საქართველო ბერლინის 71-ე საერთაშორისო კინოფესტივალზე
პანდემიის გამო, ბერლინის 71-ე საერთაშორისო კინოფესტივალი ჩვეული ფორმატით არ
გამართულა. 1-5 მარტს მოეწყო ევროპული კინოს ვირტუალური ბაზრობა Industry Event, ონლაინ
შედგა შერჩეული ფილმების პრემიერები, ხოლო 9-20 ივნისს ზაფხულის გამოშვების (Summer
Special) ფარგლებში ფესტივალის ორგანიზატორები გეგმავენ ბერლინალეს პროგრამის
ჩვენებას ფართო აუდიტორიისთვის.

მას შემდეგ, რაც 1993 წელს თემურ ბაბლუანის ფილმს „უძნართა მზე“ ბერლინის საერთაშორისო
კინოფესტივალზე „ვერცხლის დათვი“ გადაეცა, ფესტივალის მთავარ კონკურსში ქართული
სრულმეტრაჟიანი ფილმი არ შერჩეულა. თითქმის 30 წლიანი პაუზის შემდეგ კი ბერლინალეს
მთავარ სელექციაში ალექსანდრე კობერიძის ფილმის მსოფლიო პრემიერა გაიმართა. ფილმი
საქართველო-გერმანიის კოპროდუქციაა და მისი სახელწოდებაა „რას ვხედავთ, როდესაც ცას
ვუყურებთ?“. ფილმში მთავარ როლებს ასრულებენ გიორგი ბოჭორიშვილი, ანა ქარსელაძე,
ოლიკო ბარბაქაძე, გიორგი ამბროლაძე და ვახტანგ ფანჩულიძე.
ფილმის ჩვენება ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალზე 1 და 3 მარტს შედგა და მას
არაერთმა გავლენიანმა საერთაშორისო გამოცემამ შესანიშნავი რეცენზიები მიუძღვნა. მათ
შორის იყვენ: Screen International, Variety, IndieWire, Deadline და სხვ. ფილმი გაიყიდა არაერთ
ქვეყანაში. კინოფესტივალის გამარჯვებულების გამოვლენამდე 5 წუთით ადრე კი ცნობილი
გახდა, რომ ფილმს „რას ვხედავთ როდესაც ცას ვუყურებთ?“ კინოკრიტიკოსთა საერთაშრისო
ასოციაციის (ფიპრესი) ჯილდო გადაეცა.
აღსანიშნავია, რომ ბერლინალეს წლევანდელ გამოშვებაში წარმოდგენილი იყო სალომე ჯაშის
დოკუმენტური ფილმი „მოთვინიერება“. ბერლინში ფილმი აჩვენეს ფესტივალის მნიშვნელოვან
სექციაში „ფორუმი“. „მოთვინიერება“ შვეიცარია-გერმანია-საქართველოს კოპროდუქციაა.
ასევე, ბერლინის კინოფესტივალის ვირტუალურ კინობაზრობაზე წარმოდგენილი იყო კიდევ 2
ქართული ფილმი: თათია სხირტლაძის დოკუმენტური ნამუშევარი ლეგენდარული ქართველი
ქალი მოჭადრაკეების შესახებ „დიდება დედოფალს“ და დეა კულუმბეგაშვილის არაერთი
საერთაშორისო ჯილდოს მფლობელი ფილმი „დასაწყისი“.
ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალზე ეროვნულმა კინოცენტრმა წელს უკვე მეთექვ
სმეტედ წარადგინა საქართველოს პავილიონი, სადაც ინდუსტირული კუთხით მუშაობდა
ეროვნული კინოცენტრის გუნდი კინოცენტრის დირექტორის – გაგა ჩხეიძის ხელმძღვანელობით.
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ეროვნული კინოცენტრის კინოექსპორტის დეპარტამენტმა ორგანიზება გაუწია საქართველოს
ვირტუალური პავილიონის მოწყობას, რათა პავილიონის საერთაშორისო ვიზიტორებს
საშუალება ჰქონოდათ გაცნობოდნენ ინფორმაციას თანამედროვე ქართული კინოინდუსტრიის
შესახებ. განახლდა კატალოგი, სადაც აისახა ინფორმაცია მიმდინარე კინოპროექტების და
ქართული კინომემკვიდრეობის ახლახანს აღდგენილი ნიმუშების შესახებ.
კინოცენტრის ბერლინალეზე აკრედიტებული
თანამშრომლები დაესწრნენ 20-მდე მნიშვნე
ლოვან და საინტერესო ვირტუალურ შეხვედრას
კინოფესტივალების პროგრამერებთან, გაყიდ
ვების აგენტებთან, დისტრიბუტორებთან, კინოინ
სტიტუციების წარმომადგენლეთან და პროდი
უსერებთან. შეხვედრების თემები იყო: პანდე
მიის დროს გაჩენილი გამოწვევები და მათი
გადალახვის გზები, კოპროდუქციების შექმნა და
გრანტების მოპოვება, პროექტების განვითარება,
გამოცდილებისა და იდეების გაზიარება, კინო
თეატრების გახსნის პერსპექტივა, ციფრული მარ
კეტინგი და თანამედროვე კინოინდუსტრია, პან
დემიის პირობებში კინოფესტივალების გამარ
თვის ფორმები და სხვ.
აღსანიშნავია, რომ სამომავლო თანამშრომლო
ბის მიზნით გაიმართა მოლაპარაკებები ისეთი
კინოფესტივალების წარმომადგენლებთან რო
გორებიცაა: კანის, ბერლინის, სან-სებასტიანის,
ტრენტოს, კარლოვი ვარის და შეფილდის კინო
ფესტივალები.
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დეა კულუმბეგაშვილის ფილმი „დასაწყისი“
დეა კულუმბეგაშვილის სადებიუტო სრულმეტრაჟიანი ფილმი „დასაწყისი“ ტრიესტეს საერთა
შორისო კინოფესტივალის გამარჯვებული და საუკეთესო ფილმის ჯილდოს მფლობელი გახდა.
დაჯილდოვების ცერემონია ონლაინ მიმდინარეობდა და მას ტრიესტეს კინოფესტივალის
სამხატვრო ხელმძღვანელები – ნიკოლეტა რომეო და ფაბრიციო გროზოლი უძღვებოდნენ.
ფესტივალის მთავარი ჯილდო საუკეთესო ფილმისთვის წარადგინა ჟიურის წევრმა პაოლო
ბერტოლინმა, რის შემდეგაც დაჯილდოვების ცერემონიას თბილისიდან ონლაინ შეუერთდა დეა
კულუმბეგაშვილი.

„დასაწყისი“ ასევე აჩვენეს როტერდამის საერთაშორისო კინოფესტივალზე. ფილმი წარ
მოდგენილი იყო სექციაში Limelight, რომელიც გამორჩეულ, საერთაშორისო ჯილდოების
მფლობელ ფილმებს აერთიანებს. „დასაწყისის“ ჩვენება შედგა 4 თებერვალს და იგი ონლაინ
ხელმისაწვდომი იყო 72 საათის მანძილზე.
„დასაწყისი“ დეა კულუმბეგაშვილის სადებიუტი სრულმეტრაჟიანი ნამუშევარია. ფილმი 2020
წელს კანის საერთაშორისო კინოფესტივალის ოფიციალურ სელექციაში შეირჩა. კორონავი
რუსის პანდემიის გამო, კინოფესტივალი არ ჩატარდა ტრადიციული ფორმით, თუმცა „დასაწყისი“
მოგვიანებით კანში მაინც აჩვენეს ფესტიავლის სპეციალური გამოშვების ფარგლებში.
„დასაწყისი“-ს ჩრდილოეთ ამერიკული პრემიერა შედგა ტორონტოს საერთაშორისო კინო
ფესტივალზე, სადაც ფილმს გადაეცა კინოკრიტიკოსთა საერთაშორისო ასოციაციაციის
(FIPRESCI) ჯილდო. ფილმის მსოფლიო პრემიერა კი გაიმართა სან-სებასტიანის საერთაშო
რისო კინოფესტივალზე. სან-სებასტიანში ფილმი 4 ჯილდოს მფლობელი გახდა: ფესტივალის
მთავარი პრიზი „ოქროს ნიჟარა“, საუკეთესო რეჟისორის ჯილდო (დეა კულუმბეგაშვილი),
საუკეთესო მსახიობი ქალის ჯილდო (ია სუხიტაშვილი) და ჟიურის სპეციალური პრიზი საუკე
თესო სცენარისთვის (დეა კულუმბეგაშვილი, რატი ონელი).
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სალომე ჯაშის დოკუმენტური ფილმი „მოთვინიერება“
სალომე ჯაშის დოკუმენტური ფილმის მსოფლიო პრემიერა შედგა სანდენსის საერთაშორისო
კინოფესტივალზე. ფილმი სახელწოდებით „მოთვინიერება“ წარმოდგენილი იყო დოკუმენტური
ფილმების საკონკურსო პროგრამაში (World Cinema Documentary Competition).

სანდენსის საერთაშორისო კინოფესტივალი ამერიკის შეერთებულ შტატებში საავტორო კინოს
უდიდესი ფესტივალია, რომელიც ყოველწლიურად 40 000-ზე მეტ სტუმარს მასპინძლობს.
მოგვიანებით „მოთვინიერება“ აჩვენეს საერთაშორისო კინოფესტივალ Cinéma du Réel-ის
მთავარ კონკურსში, სადაც ფილმმა დაიმსახურა სპეციალური აღნიშვნა ფესტივალის ახალ
გაზრდა ჟიურისგან. ამავე პერიოდში „მოთვინიერება“ შეიძინა ცნობილმა ბრიტანულმა სადის
ტრიბუციო კომპანიამ Dogwoof.
აღსანიშნავია, რომ „მოთვინიერება“ დაჯილდოვდა საუკეთესო დოკუმენტური ფილმის
ჯიდლთი უკრაინაში ადამიანის უფლებების საერთაშორისო კინოფესტივალზე და მექსიკაში,
კინოფესტივალზე Festival Internacional de Cine UNAM.
ფილმი ასევე აჩვენეს კანადაში, დოკუმენტური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალზე Hot
Docs Canadian International Documentary Festival.
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მარიამ კაპანაძის ანიმაციური ფილმი “მიტოვებული სოფელი”
მარიამ კაპანაძის სადებიუტო ანიმაციურ ნამუშევარს ამჯერად ტოკიოს ფოტოგრაფიის მუზეუმმა
უმასპინძლა.ფილმის ჩვენება გაიმართა იებისუს ხელოვნებისა და ალტერნატიული ხედვის
საერთაშორისო ფესტივალის ფარგლებში. ფესტივალი 1995 წლიდან არსებობს და იგი წელს
5-21 თებერვალს ჩატარდა.

„მიტოვებული სოფელი“ პირველად იაპონიაში 23 ნოემბერს ჰოკაიდოს ანიმაციური ფილმების
საერთაშორისო ფესტივალზე აჩვენეს, სადაც მას გადაეცა იაპონიის საგარაო საქმეთა
სამინისტროს ჯილდო. აღსანიშნავია, რომ ფილმი ასევე შერეულია პარიზის ანიმაციური
ფილმების საერთაშორისო კინოფესტივალის კონკურსში.
„მიტოვებული სოფელი“ შექმნილია კინოსტუდია „კვალი XXI„-ისა და „ქართული ფილმიაფხაზეთი“-ს ბაზაზე ეროვნული კინოცენტრის მხარდაჭერით. ფილმის პროდიუსერია მარიამ
კანდელაკი.
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მარი გულბიანის დოკუმენტური ფილმი ესპანეთში დააჯილდოვეს
ესპანეთში, ესპიელოს საერთაშორისო კინოფესტივალზე დაჯილდოვდა მარი გულბიანის
დოკუმენტური ფილმი „სანამ მამა დაბრუნდება“. ფილმს გადაეცა მედიის საერთაშრისო
ასოციაციის ჯილდო.

„სანამ მამა დაბრუნდება“ ეროვნული კინოცენტრის მხარდაჭერით შექმნილი ფილმია,
რომლის მსოფლიო პრემიერა შედგა ბრიტანეთში, შეფილდის დოკუმენტური ფილმების
საერთაშორისო კინოფესტივალზე.
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ქართული კინოპროექტები საზღვარგარეთის
ინდუსტრიულ პლატფორმებსა და კინობაზრობებზე
●

მარადია ცაავას დოკუმენტური ფილმის პროექტი „წყალს საზღვრები არ აქვს“ მონაწილეობდა
კინოფესტივალზე Cinéma du réel – Festival international du film documentaire, ინდუსტრიულ
პროგრამაში Paris Doc Works in Progress.

●

17-24 მარტს სოფიას საერთაშორისო კინოფესტივალი ტრადიციულად მასპინძლობდა
კოპროდუქციის მარკეტს Sofia Meetings. მარკეტზე წარმოდგენილი იყო ბესო სოლომანა
შვილის ფილმის პროექტი „ბოსტანი კონფლიქტის ზონაში“ (პროდიუსერები ვლადიმერ
კაჭარავა და ბესო სოლომანაშვილი).

●

ლუკა ბერაძის დოკუმენტური ფილმის პროექტი „ღიმილიანი საქართველო“ Cut Thru the
Noise Award-ის მფლობელი გახდა (პროდიუსერები – ნინო ჩიჩუა და ანა ხაზარაძე). პროექტი
წარმოდგენილი იყო კოპროდუქციის, ფონდების მოძიებისა და დისტრიბუციის პლატფორმაზე
East Doc Platform 2021.

●

ზაზა ხალვაშის ბოლო ნამუშევარი „ლოტო“ ვილნიუსის საერთაშორისო კინოფესტივალის
ინდუსტრიულ პროგრამაში შეირჩა. ფილმი საქართველო ლიეტუვის კოპროდუქციაა.

●

პროექტების განვითარების პლატფორმამ Docu Rough Cut Boutique იმ რჩეული პრო
ექტების სია გამოაქვეყნა, რომელთა წარდგენაც აგვისტოში, სარაევოს საერთაშორისო
კინოფესტივალის ინდუსტრიული დღეების ფარგლებში იგეგმება. 5 რჩეულ პროექტს შორის
შეირჩა ალექსანდრე ქორიძის ფილმის პროექტი Atonal Glow.
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40 წლის შემდეგ მაყურებელი სოსო ჩხაიძის მრავალსერიან მხატვრულ
ფილმს იხილავს სახელწოდებით „შვიდკაცა“
40 წლის შემდეგ დასრულდება სოსო ჩხაიძის მრავალსერიანი მხატვრული ფილმი „შვიდკაცა“–
ფილმზე რეჟისორი სოსო ჩხაიძე 1979 – 87 წლებში მუშაობდა ტელეფილმების სტუდიაში.

ფილმის მთავარი გმირი, ახალგაზრდა კინორეჟისორი აგროვებს მასალებს სადიპლომო
ფილმის გადასაღებად გურულ პოლიფონიურ სიმღერაზე. მაყურებელი თითქოს მასთან ერთად
მოგზაურობს და ეცნობა გურული ხალხური სიმღერის დიდოსტატებს. ფილმში ასახულია 80იანი წლების თბილისიც რეალური პერსონაჟებით.
სამწუხაროდ, სოსო ჩხაიძეს არ დასცალდა ფილმის დასრულება, მაგრამ მან მოასწრო გადაღება,
დამონტაჟება და გურიის ეპიზოდების ნაწილობრივი გახმოვანება. ეროვნული კინოცენტრის
ფინანსური მხარდაჭერით ფილმზე მუშაობა წელს საბოლოოდ დასრულდება და მაყურებელი
იხილავს შვიდსერიან სატელევიზო მხატვრულ ფილმს.
პოსტ-პროდუქციის პროცესს უძღვება პაატა გოძიაშვილი პროდიუსერ ნანა ზურაბიშვილთან
ერთად. დაგეგმილია შემდეგი სამუშაოების ჩატარება: არსებული მასალის აღდგენა, ხმის
გაწმენდა, ფერთა კორექცია, დიალოგების ნაწილის ჩაწერა, მონტაჟის დასრულება, მიქსინგი,
ტიტრებისა და სუბტიტრების დამზადება.
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„შერეკილები‟, „ერთი ნახვით შეყვარება‟, „მე-19 საუკუნის ქართული
ქრონიკა‟ და 1920-იანი წლების 8 ფილმი - გრძელდება ქართული
კინომემკვიდრეობის დაბრუნება-რექტავრაციის პროცესი
კინომემკვიდრეობაზე ზრუნვა ეროვნული კინოცენტრის ერთ-ერთი პრიორიტეტია. მიუხედავად
იმისა, რომ 2020 წელს პანდემიის გამო ვერ მოხერხდა რუსეთის ფილმსაცავ „გოსფილმო
ფონდიდან“ ფილმების საწყისი მასალების ჩამოტანა, ტექნიკური სამუშაოები (ფილმების
აღდგენა) არ შეჩერებულა.

ფილმების აღდგენა-რესტავრაციას ეროვნული კინოცენტრი საქართველოს ეროვნულ არქივთან
თანამშრომლობით ახორციელებს. 2021 წელს იგეგმება შემდეგი 8 ქართული ფილმის აღდგენა:
1. ივანე პერესტიანის „სურამის ციხე“
2. ივანე პერესტიანის „არსენა ჯორჯიაშვილი“
3. ამო ბეკ ნაზაროვის „მამის მკვლელი“
4. ნიკოლოზ შენგელაიას „გიული“
5. ზაქარია ბერიშვილის „იბრაჰიმი და გოდერძი“
6. გიორგი მაკაროვის „ქალი ბაზრობიდან“
7. მიხეილ გელოვანის „ახალგაზრდობა იმარჯვებს“
8. ლეო ესაკიას „ჰოლტზე“
რვავე ფილმი 1920-იანი წლების ეპოქას ეკუთვნის, რომელიც საინტერესო პერიოდია ქართული
კინოსთვის.
ამას გარდა, ეროვნული კინოცენტრი 2021 წელს აღადგენს ისეთი ლეგენდარული ქართვლი
რეჟისორების ფილმებს, როგორებიცაა:
● ელდარ შენგელაიას „შერეკილები“
● რეზო ესაძის „ერთი ნახვით შეყვარება“
● ალექსანდრე (საშა) რეხვიაშვილის „მე-19 საუკუნის ქართული ქრონიკა“
ქართული ფილმების საწყისი მასალების სამშობლოში დაბრუნდების პროცესი 2016 წელს
დაიწყო და დღემდე გრძელდება საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის
სამინისტროს მხარდაჭერით. ამ ეტაპზე რუსეთის ფილმსაცავ „გოსფილმოფონდი„-დან
ჩამოტანილია 60-მდე ფილმი, აქედან აღდგენილია 23. წლის ბოლომდე აღდგენილი ფილმების
რაოდენობა 34-ამდე გაიზრდება.
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ევრიმაჟი

რუსუდან გლურჯიძის მხატვრული ფილმის პროექტმა „ევრიმაჟის“
დაფინანსება მოიპოვა
ევროპის საბჭოს კინოფონდ „ევრიმაჟის“ მორიგ, 162-ე სამუშაო სესიას სტრასბურგმა ონლაინ
ფორმატში უმასპინძლა. პროექტების განხილვისას რუსუდან გლურჯიძის მხატვრული ფილმის
პროექტს „ანტიკვარიატი“ იცავდა საქართველოს წარმომადგენელი „ევრიმაჟში“ ნინო კირთაძე.
„ევრიმაჟის“ გადაწყვეტილებით, 162-ე სამუშაო სესიაზე სულ 24 ფილმის პროექტი დაფინანსდა
5,822,000 ევროს ოდენობით. გამარჯვებულებს შორის მიშელ ჰაზანავიჩუსის და ძმებ დარ
დენების პროექტებთან ერთად შეირჩა რუსუდან გლურჯიძის მხატვრული ფილმის პროექტი
„ანტიკვარიატი“.
„ანტიკვარიატი“ ეროვნული კინოცენტრის კონკურსის გამარჯვებული პროექტია. იგი საქარ
თველო-ხორვატია-რუსეთის კოპროდუქციაა. პროექტმა „ევრიმაჟი“-სგან მიიღო დაფინანსება
150 000 ევროს ოდენობით.
საქართველო „ევრიმაჟის“ წევრი ქვეყანა 2011 წელს გახდა. ამ წლების მანძილზე კინოფონ
დის მიერ მხარდაჭერილია 16 ქართულ-უცხოური კოპროდუქცია, ქართული პროექტების დასა
ფინანსებლად კი გაცემულია 3 242 322 ევრო.
2019 წლის ივლისიდან „ევრიმაჟში“ საქართველოს წარმომადგენლის თანამდებობას ცნობილი
ქართველი რეჟისორი, სცენარისტი და მსახიობი ნინო კირთაძე იკავებს.
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ონლაინ კინოჩვენებები და სატელევიზიო პრემიერები
●

7 თებერვალს დიმიტრი ცინცაძის ფილმ „შინდისი“-ს სატელევიზიო პრემიერა გაიმართა
„რუსთავი 2“-ის ეთერში.

●

12 თებერვლიდან ესპანეთის კინოთეატრებში გამოვიდა ზაზა ურუშაძის ფილმი „ანტონი“.

●

Current Time Tv-ზე აჩვენეს თათია სხირტლაძის დოკუმენტური ფილმი „დიდება დედოფალს.
მისი ხილვა მაყურებელს 20 თებერვლამდე შეეძლო.

●

9 მარტს ARTE-მ უმასპინძლა ნინო ორჯონიკიძისა და ვანო არსენიშვილის ფილმ „გვირაბი“-ს
ჩვენებას.

22

ეროვნული კინოცენტრის კინოკლუბი
ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალის მონაწილე ქართული
ფილმების რეტროსპექტივა
ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალის საზეიმოდ გახსნის პარალელურად, ეროვნულმა
კინოცენტრმა მაყურებელს შესთავაზა ბერლინალეს მონაწილე ქართული ფილმების ონლაინ
რეტროსპექტივა. კინოფესტივალის მსგავსად, რესტოსპექტივა ორ ნაწილად დაიგეგმა –
მარტისა და ივნისის თვეებში.

მარტის თვის პროგრამა ასეთი იყო:
13 მარტი – უძინართა მზე
თემურ ბაბლუანის ფილმი „უძინართა მზე“ ის ფილმია, რომელმაც დამოუკიდებელ
საქართველოს პირველი და ჯერჯერობით ერთადერთი „ვერცხლის დათვი“ მოუტანა. ფილმი
1993 მონაწილეობდა ფესტივალის მთავარ კონკურსში დამოუკიდებელი საქართველოს
სახელით.
20 მარტი – იქ-ჩემთან
1992 წელს ზაზა ხალვაში ახალგაზრდა, ნიჭიერი რეჟისორი იყო, რომლისთვისაც ფილმი „იქჩემთან “ წარმატებული სტარტი აღმოჩნდა. ნამუშევარი წარმოდგენილი იყო სექციაში „ფორუმი“
და მას შემდეგ იგი არაერთ საერთაშორისო კინოფესტივალზე აჩვენეს.
27 მარტი – მზის ქალაქი
რეჟისორი და პროდიუსერი რატი ონელი 2017 წელს ბერლინალეზე წარსდგა დოკუმენტური
ფილმით „მზის ქალაქი„. იგი აჩვენეს სექციაში „ფორუმი„. ფილმს მიღებული აქვს არაერთი
პრესტიჟული საერთაშორისო ჯილდო.
ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალი მსოფლიოში ერთ-ერთი მთავარი კინომოვლენაა,
რომელიც კანისა და ვენეციის კინოფესტივალებთან ერთად, ევროპის წამყვან კინოფესტი
ვალთა სამეულში შედის. საქართველოს თანამშრომლობა ბერლინალესთან 35 წლიან
ისტორიას ითვლის და ამ წლების მანძილზე არაერთი ქართული ფილმი ღირსეულად წარსდგა
კინოფესტივალზე.
ბერლინალეს რეტროსპექტივის გარდა, ეროვნულ კინოკლუბში შაბათობით ტრადიციულად
მიმდინარეობდა ქართული ფილმების ონლაინ ჩვენებები. პროგრამაში იყო როგორც მხატ
ვრული, ასევე დოკუმენტური ფილმები: „სამი სახლი“, „დიდება დედოფალს“, „ბოროტმოქმედი“,
„სიმინდის კუნძული“, „თეთრი ქარავანი“, „ბედნიერების ღმერთი“, „ანას ცხოვრება“, „მოირა“ და
„დაუმთავრებელი სპექტაკლის ქრონიკა“.
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