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მისამართი: 
ვაჟა ფშაველას გამზირი N 1 / პეკინის ქ. N 40



20 ᲜᲝᲔᲛᲑᲔᲠᲘ 
18.00  ელისო —  

ნიკოლოზ შენგელაია 1928 (79’) (მუსიკით)

 
 (რეტროსპექტივის გახსნა)

24 ᲜᲝᲔᲛᲑᲔᲠᲘ 
16.00  საჯარო ლექცია — პოლიტიკური დღის 

წესრიგი და 1920-იანი წლების ქართული 
კინო — ირაკლი ხვადაგიანი 

18.00  არსენა ყაჩაღი —  
ვლადიმერ ბარსკი 1923 (65’)

26 ᲜᲝᲔᲛᲑᲔᲠᲘ 
ფილმს წარადგენს კინომცოდნე,  
რეჟისორი ირაკლი მახარაძე

18:00  ჯანყი გურიაში —  
ალექსანდრე წუწუნავა 1928 (176’)

27 ᲜᲝᲔᲛᲑᲔᲠᲘ 
16.00  საჯარო ლექცია — კინემატოგრაფის 

ადრეული წლები საქართველოში —  
ლაშა ბაქრაძე

18.00  სურამის ციხე — ივანე პერესტიანი 
1922 (65’)

19.30  მამის მკვლელი — ამო ბეკ-ნაზაროვი 
1923 (61’)

(რეტროსპექტივის დახურვა - ჩვენება ცოცხალი მუსიკის 
თანხლებით კინოთეატრ ამირანში)

1 ᲓᲔᲙᲔᲛᲑᲔᲠᲘ 
16.00  საჯარო ლექცია — კინოარქიტექტურა — 

ლევან კალანდარიშვილი

18.00  ახალგაზრდობა იმარჯვებს —  
მიხეილ გელოვანი 1928 (75’)

19.30  ნორჩი მფრინავი —  
ნიკოლოზ კახიძე 1928 (31’)

3 ᲓᲔᲙᲔᲛᲑᲔᲠᲘ 
16.00  საჯარო ლექცია — ლიტერატურა 

— მოდერნიზმსა და პროლეტარულ 
მწერლობას შორის — შოთა იათაშვილი

ფილმებს წარადგენს კინომცოდნე  
ლელა ოჩიაური

18.00  კრაზანა — კოტე მარჯანიშვილი 1928 (76’)

19.30  ამოკი (კანონი და მოვალეობა) —  
კოტე მარჯანიშვილი 1927 (60’) (მუსიკით)

4 ᲓᲔᲙᲔᲛᲑᲔᲠᲘ
18.00  ქალი ბაზრობიდან —  

გიორგი მაკაროვი 1928 (62’)

19.30  მათი სამეფო —  
მიხეილ კალატოზიშვილი,  
ნუცა ღოღობერიძე 1928 (20’)

8 ᲓᲔᲙᲔᲛᲑᲔᲠᲘ 
ფილმებს წარადგენს კინომცოდნე 
ლელა ოჩიაური

18.00  სამანიშვილის დედინაცვალი —  
კოტე მარჯანიშვილი 1926 (56’) 

19.00  გოგი რატიანი —  
კოტე მარჯანიშვილი 1927 (44’)

10 ᲓᲔᲙᲔᲛᲑᲔᲠᲘ 
ფილმს წარადგენს კინომცოდნე,  
რეჟისორი ირაკლი მახარაძე

18.00  უაილდ ვესტის მხედარი 
(ვინ არის დამნაშავე?) —  
ალექსანდრე წუწუნავა 1925 (104’) 

11 ᲓᲔᲙᲔᲛᲑᲔᲠᲘ 
ფილმებს წარადგენს კინომცოდნე  
ნინო მხეიძე
18.00   უკანასკნელ საათს —  

მიხეილ ჭიაურელი 1929 (47’)

19.00  საბა —  
მიხეილ ჭიაურელი 1929 (67’)

15 ᲓᲔᲙᲔᲛᲑᲔᲠᲘ 
16.00  H2S04 და  1920-იანი წლების სახელოვნო 

ჯგუფის პროგრამა —  
ირინე ჯორჯაძე

18.00  ჩემი ბებია —  
კოტე მიქაბერიძე 1929 (67’) (მუსიკით)  

17 ᲓᲔᲙᲔᲛᲑᲔᲠᲘ 
ფილმებს წარადგენს კინომცოდნე 
თეო ხატიაშვილი.

18.00  გიული —  
ნიკოლოზ შენგელაია 1927 (60’)

19.00  იბრაჰიმი და გოდერძი —  
ზაქარია ბერიშვილი 1927 (65’)

18 ᲓᲔᲙᲔᲛᲑᲔᲠᲘ 
18.00  ჰოლტზე —  

ლეო ესაკია 1928 (67’)

19 ᲓᲔᲙᲔᲛᲑᲔᲠᲘ 

18.00  არსენა ჯორჯიაშვილი —  
ივანე პერესტიანი 1921 (49’)


