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ევა გვრი ტიშ ვი ლი

ჯო ნა თან ლარ სო ნის BOHO DAYS

დემეტრე სამხარაძე

ზიგფრიდ კრაკაუერი (1889-1966)
„ფილმის ბუნება. ფიზიკური რეალობის რეაბილიტაცია“
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ჯო ნა თან ლარ სო ნის BOHO DAYS

	 3 gv. 

შემოქმედებითი წვა, რაიმე გენიალურის შექ
მნის სურვილი, აუხდენელი ოცნებები, დაძაბული
ურთიერთობები,კონფლიქტისამყაროსთან,მატე
რიალურიკრიზისიდახელოვნებისგანდაცლილი
სამყარო.

2021 წელს,რეჟისორმალინ მანუელ მირანდამ
გადაწყვიტა მსოფლიოს ყურადღება კვლავ ჯონა
თანლარსონისკენმიემართადამისიტრაგიკული
ცხოვრებისამბავიეჩვენებინა,ბიოგრაფიულიმიუ
ზიკლითTick,Tick...Boom.

ალბათ,გაჩნდებაკითხვავინააჯონათანლარ
სონი?

ჯონათან ლარსონი  ამერიკელი კომპოზიტო
რი,ლირიკოსიდადრამატურგი,რომელმაცმნიშ
ვნელოვანიცვლილებებიშეიტანაბროდვეისმიუ
ზიკლების სტილში, რომლის ხანმოკლე ცხოვრე
ბა მუსიკასა და წარმატების მიღწევის დაუღალავ
მცდელობას უკავშირდება. 1996 წელს, როდესაც
მისიროკმიუზიკლიRentბროდვეიზეიდგმებოდა,
პრემიერისწინადღეს,35წლისასაკში,გარდაიც
ვალადა მემკვიდრეობად  შემოქმედებადატოვა,
რომელმაცმომავალშიბევრიადამიანისმსოფლ
მხედველობაზეიქონიაგავლენა.

Tick,Tick...Boomასეჰქვიალარსონისნახევ
რადავტობიოგრაფიულმიუზიკლს,რომელიცმისი
შემოქმედებითიბრძოლისშესახებმოგვითხრობს,
1990წელს,ექვსიწლითადრე,სანამRentერთერ
თი ყველაზე გავლენიანი ნამუშევარი გახდებოდა
ბროდვეისისტორიაში.

კინოსურათი ჯონათან ლარსონის სცენარის
ადაპტაციაადაარაზუსტიბიოგრაფიულინამუშე
ვარი.რათქმაუნდა,ისტორიულხაზშიარისრამ
დენიმეცვლილებადაგამოტოვებულიარამდენიმე
მნიშვნელოვანიეპიზოდი.

როგორცფილმისდასაწყისში მაგიური ხმა ამ
ბობს   „მოვლენები, რომლებიც ხდება, მართა

ლია,იმმომენტებისგარდა,რომლებიცჯონმათა
ვადგამოიგონა“.

ფილმი, ჯვარედინი მონტაჟის საშუალებით,
დროის სხვადასხვა მონაკვეთში განვითარებულ
ფაქტებსასახავს.პირველნაწილშიუკვეწარმა
ტებული,ბროდვეისკომპოზიტორი ავტობიოგრა
ფიულმიუზიკლსწარუდგენს საზოგადოებას, Tick,
Tick...Boomდათხრობაწარსულშიინაცვლებს.

1990წლისნიუიორკი.29წლისლარსონიცდი
ლობს შექმნას მიუზიკლი, რომელიც კაშკაშა
ბროდვეისკენგზასგაუხსნის. ისსრულპანიკაშია,
რადგან30წლისიუბილეახლოვდებადა პირვე
ლიფუტურისტულიროკმიუზიკლისSuperbiaდას
რულებასცდილობს,რომელიც,მისიმოლოდინით,
მომავალიწარმატებისსაფუძველიიქნება.

ერთიშეხედვითუდარდელიკომპოზიტორი,ეგ
ზისტენციალურკრიზისშია,ფიქრობს,დარჩესსაქ
მისადასაკუთარითავისერთგული,თუ„გაყიდოს“
ხელოვნება.დიადიმიზნებით შეპყრობილი,კარ
გავს რეალურდა ძვირფას ურთიერთობებს ადა
მიანებთან.ბედნიერებისთვისდამაჯერებელიალ
ტერნატიული გზების ძებნა მხოლოდ ამძაფრებს
მის ამბოხს, რადგან  წარმატება შეუძლებელი
ჩანს,მცდელობებიკი,მისგანუფროდაუფრომეტ
მსხვერპლსმოითხოვს.

ჯონსჯერკიდევსჯერა,რომხელოვნებასშეუძ
ლიაშეცვალოსსამყაროდაჯიუტადარუსწორებს
თვალს რეალობას, რომელსაც მისი საუკეთესო
მეგობარი იღებს როგორც მოცემულობას და მა
ღალანაზღაურებადი სამსახურის გამო ნამდვილ
ხელოვნებაზეოცნებასთმობს.ლარსონიკი,ჯიუ
ტად წერს სიმღერებს, ყველა პასუხისმგებლობას
გაურბის და რაც მთავარია, წარუმატებლობა არ
აჩერებს. შემდგომი წარმატების მთავარი იარა
ღიცალბათსწორედშეუვალისურვილებია,რასაც
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გარშემომყოფთაუნდობლობავერაფერსაკლებს.
„წერეის,რაციცი“დალარსონიცასეიქცევა.

მთავარიპრობლემა,რომელიცაწუხებსდრო
ა. ცხოვრებამ ხომ ასე უბრალოდ ჩაიარა  მალე
30ის გახდება. ჯერ გენიალური არაფერი შეუქმ
ნია,წლებიკიასემალეგარბიან.Tick,Tick...Boom
და ახალგაზრდობა ხელიდან ეცლება, Tick, Tick...
Boomდა საუკეთესო მეგობარი ხელოვნებას ჰყი
დის, Tick, Tick... Boomდა პრემიერის წინა ღამეს
კვდება.

მომავალი წარმატების მოლოდინში ცხოვრება
გადის,მთავარია,იცხოვროაქდაახლადაიყოსა
უკეთესო.

ლინმანუელმირანდასდიდიმიუზიკლისშექმ
ნისიდეამაშინგაუჩნდა,როდესაცპირველადნახა
ლარსონისმიუზიკლიRent.აქედანდაიწყოასეთი
მიუზიკლის შექმნის აკვიატება. შეიძლება ითქვას,
რომ მირანდას კარიერაც  ლარსონის  გარშემო
ტრიალებსდა მის შემოქმედებაზედიდგავლენას
ახდენს.

ფილმშილარსონის  როლს ენდრიუ გარფილ
დიასრულებსდაკომპოზიტორისქარიზმა,ოდნავი
სიუხეშედაწარმატებისსურვილიზუსტადდამეტყ
ველადგადმოსცა. მსახიობისვოკალურიმონაცე
მებიუხეში,„დაუმუშავებელი“ხმაალბათსწო
რედისიყო,რაცრეჟისორსსურდა.

ყველაფრისმიუხედავად,ჩემთვისკინოსურათი
სიღრმეს მოკლებული და ემოციებისგან დაცლი
ლიაღმოჩნდა.მართალია,მუსიკალურიდაქორე
ოგრაფიული ნომრებიფილმის ძირითად ნაწილს
შეადგენენ, მაგრამ ეპიზოდებსა და მოვლენების
განვითარებას დინამიკა აკლია, ნელი თხრობა,
ზოგიერთი ხაზისა და მოვლენის ზედაპირულობა
კინოსურათს მხატვრულ ხარისხსა და „ფერებს“
უკარგავს.

ბუნებრივია, ლინ მანუელ  მირანდას სრული
თავისუფლება ჰქონდა, ლარსონისცხოვრებადა
შემდგომიამბავი ისეაესახადამოეთხრო, რო
გორც სურდა, თავისი რეჟისორული ხედვით გა
ეგრძელებინა მოვლენები.ფილმისფინალიცადა
ამგვარი,საერთოგადაწყვეტაცმისი„თავისუფალი
თემა“დაარჩევანიიყო.ცხადია,შეეძლოყველა
ფერი, რაც უნდოდა და როგორც უნდოდა, ისეთ
მხატვრულ ფორმაში მოექცია, შეეძლო, ისტორი
ისთვისნებისმიერიწერტილისდასმადაისერთი
ტიტრითადაRentისპირველიაფიშითდაასრულა.

არცმესმის,რატომარშესძინარეჟისორმადას
კვნითმონაკვეთსმეტიდრამატიზმიანმეტიკონკ
რეტიკა.მაშინ,როდესაცკინოსურათიბიოგრაფი
ულელემენტებსშეიცავსდაცნობილიარეალური
ისტორიისშემდგომიგანვითარება,რასაჭიროიყო
ფილმისღიაფინალითდასრულება,რაც,ჩემიაზ
რით,მხოლოდარალოგიკურმცდელობადდარჩა.

2022წელს,„ოსკარის“94დაჯილდოებაზე Tick,
Tick...Boomორნომინაციაშიაწარდგენილისა
უკეთესო მონტაჟი და საუკეთესო მსახიობი კაცი.
ენდრიუგარფილდსმამაკაცისსაუკეთესოროლის
ნომინაციაში კონკურენციასდენზელვაშინგტონი
(The Tragedy of Macbeth), ბენედიქტ ქამბერბაჩი
(ThePowerof theDog),უილსმიტი (KingRichard)
დახავიერბარდემი(BeingtheRicardos)გაუწევენ.
საკამათოა, საერთო ფონის გათვალისწინებით,
რამდენად შეძლებს გარფილდი ლარსონის რო
ლისშესრულებისთვის„ოსკარის“მოპოვებას,რო
ცაწლისფავორიტებისხვებიარიან.ვნახოთ,რა
იქნება.

ევა გვრი ტიშ ვი ლი
კინომცოდნეობისIIIკურსისსტუდენტი
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ზიგფრიდ კრაკაუერი (1889-1966)

„ფილმის ბუნება. ფიზიკური რეალობის რეაბილიტაცია“

გერმანელი კინოკრიტიკოსის, პუბლიცისტისა
დამასობრივიკულტურისსოციოლოგის,ზიგფრიდ
კრაკაუერისნაშრომს„ფილმისბუნება“,მიუხედა
ვადმასშიარსებულიარაერთისადავომოსაზრე
ბისა, კინოს თეორიის სფეროში ყველაზე მნიშვ
ნელოვან ნაშრომად მიიჩნევენ და მსჯელობისას
ხშირად ეყრდნობიან აღნიშნული სფეროს ისეთი
ავტორიტეტები, როგორებიც არიან ბრიტანელი
რეჟისორი, კინოსისტორიკოსიდათეორეტიკოსი
პოლრიტა,იტალიელისცენარისტიდა კინოკრი
ტიკოსიგვიდოარისტარკოდაფრანგიკინომცოდ
ნე,რეჟისორიდაკინოსთეორეტიკოსი,ფრანგული
სინემატეკისადასაფრანგეთისუმაღლესიკინემა
ტოგრაფიული  განათლების დამფუძნებელი ჟან
მიტრი.

წიგნიშედგებაშესავალინაწილის,სამიგანყო
ფილებისადაეპილოგისგან.შესავალიფოტოგრა
ფიას ეძღვნება (კრაკაუერს ფოტოგრაფია კინოს
საფუძვლად მიაჩნია). პირველ განყოფილებაში
(„საერთო დახასიათება“) მოცემულია კინოს,რო
გორცხელოვნებისზოგადიდახასიათება.

მეორე განყოფილებაში („სფეროები და ელე
მენტები“) ავტორიმსჯელობსკინოშიისტორიული
დაფანტასტიკურიმოვლენებისასახვისპრობლე
მების, აქტიორული ხელოვნების, დიალოგების,
ხმისადა მუსიკის მნიშვნელობის, აგრეთვე, მაყუ
რებელთა მხრიდანფილმის აღქმასთანდაკავში
რებულისაკითხებისშესახებ.

მესამე განყოფილება („კომპოზიცია“) ეძღვნება
ფილმის სიუჟეტისა და კომპოზიციის პრობლემა
ტიკას.იქვეავტორიგვთავაზობსექსპერიმენტული
და დოკუმენტური ფილმების, აგრეთვე, ლიტერა
ტურული ნაწარმოებების საფუძველზე შექმნილი
ფილმებისმისეულდახასიათებას.

წიგნიმთავრდებაეპილოგით(„ჩვენიდროისკი
ნო“),რომელშიცავტორიაყალიბებსზოგადდასკ
ვნებსდაცდილობსკინოსსოციოლოგიურითვისე
ბებისფორმულირებას.

კრაკაუერი დასაწყისშივე სვამს შეკითხვას:
„რასეძღვნებაესწიგნი?“დათავადვეპასუხობს:
„მხოლოდ ჩვეულებრივ, შავთეთრ კინოს, რო
მელიც ფოტოგრაფიისგან იშვა. ჩემი საკვლევი
ობიექტის შეზღუდულობის მიზეზი ცხადია: კი
ნოუაღრესადრთულიმოვლენაა, იმისთვის,რომ
მის არსს ჩავწვდეთ, უმჯობესია დროებით მაინც
გვერდით გადავდოთ ამ მოვლენების ნაკლებად
მნიშვნელოვანი ინგრედიენტები და ვარიანტები“.
იქვე დასძენს: „…ლუმიერების მოკლემეტრაჟია
ნი ფილმებიდან ფელინის „კაბირიას ღამეებამ

დე“, „ერის დაბადებიდან“ „დაუმარცხებლამდე“
და „ჯავშნოსანი პოტიომკინიდან“ „პაიზამდე“ კი
ნემატოგრაფისყველამნიშვნელოვანისიტყვაშავ
თეთრი ფილმებითდა ტრადიციულიფორმატით
ითქვა“.

ავტორიშავთეთრკინოსდაუფარავადანიჭებს
უპირატესობას ფერადთან შედარებით  და აცხა
დებს: „გამოცდილებამ გვიჩვენა, რომ ბუნებრივი
ფერებიიმსახით,როგორცმათკინოკამერააფიქ
სირებს,ასუსტებსრეალისტურეფექტს,რომელსაც
აღწევსშავთეთრიკინო“.

კინემატოგრაფის დინამიკური განვითარების
შეუქცევადიპროცესისხაზგასასმელადკრაკაუერი
ამბობს:„ფილმი,რომლისშესახებაცდღესყველა
ლაპარაკობს, შესაძლოა, ხვალ აღარავის ახსოვ
დეს  კინემატოგრაფი ხარბად ჭამს თავის შვი
ლებს“.

ფართოდ განიხილავს კინოს სწრაფად განვი
თარებად ტექნიკურ სიახლეებს და იქვე არცთუ
უსაფუძვლოდ დასძენს: „სამწუხაროდ, როგორც
ვიცით,ტექნიკურისიახლეყოველთვისროდიგა
ნაპირობებსპროდუქციისგაუმჯობესებას“.

ავტორი ავითარებს მოსაზრებას, რომლის თა
ნახმადაც კინოს განვითარების ეტაპებს ახასია
თებს წარსულთან მემკვიდრეობის კავშირი და
აღნიშნავს:„ყველათანამედროვეგამომსახველო
ბითიმსხვილიხედისათავესიღებსდ.უ.გრიფითის
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ფილმიდან: „მრავალი წლის შემდეგ“ (1908წ), სა
დაცპირველადიქნაგამოყენებულიდრამატიული
ეფექტისმიღწევისმიზნით…დღევანდელექსპერი
მენტულ კინოშიც  ცოტარამ არის მეტნაკლებად
ახალი. ყველაფერი, რაც დღეს არის მასში, შეგ
ვიძლია,20იანიწლებისფრანგული„ავანგარდის“
ფილმებშივნახოთ…“

კრაკაუერისმიერ„ავანგარდის“ხაზგასმითხსე
ნებადამისდამისიმპათიაგასაგებია,რადგანკრა
კაუერი სკეპტიკურად ეკიდება მკაფიო სიუჟეტის
მქონეფილმებს,რომელთაშესახებაცქვემოთვი
საუბრებთ.

კრაკაუერი წუხილს გამოთქვამს, რომ ხში
რად მაყურებელი აღფრთოვანებულია ისეთი
„სიახლით“,რაცსინამდვილეშისულაცარწარმო
ადგენს სიახლეს, იგი წერს: „ძველფილმებსრე
გულარულად უჩვენებდნენ ნიუიორკის, პარიზის,
ლონდონისადა სხვა ქალაქებისფილმოთეკებში,
მათინახვისშესაძლებლობებირომუფროფართო
იყოს,მაყურებელი„ახალტალღად“ასეიოლადარ
ჩათვლიდაიმას,რაცუკვედიდიხანიაარსებობს“.
თუმცააქვეარუარყოფს,რომ„იშვიათად,მაგრამ
მაინცწარმოიქმნებაჭეშმარიტად„ახალიტალღე
ბი“დაამისაშკარამაგალითადიტალიურნეორეა
ლიზმსასახელებს.

კრაკაუერი კინოს ისტორიაში განსაკუთრებულ
როლს მიაკუთვნებს ფოტოგრაფიას, კინემატოგ
რაფისსაფუძვლადსწორედფოტოგრაფიასმიიჩ
ნევსდააღნიშნავს: „ფილმიარსებითადფოტოგ
რაფიის განვითარებაა და ამიტომ აშკარად არის
დამოკიდებული ჩვენ გარშემო არსებულ ხილულ
სამყაროზე“.

იგი კინოს ამოძრავებულ ფოტოს უწოდებს.
ვრცლადმსჯელობსფოტოგრაფიისშესახებდასა
მართლიანადაღნიშნავს,რომმან(ფოტოგრაფიამ)
გაამდიდრა, როგორც მეცნიერება, ისე ხელოვნე
ბა.ფოტოკამერასსინამდვილისასახვისუბადლო
საშუალებად მიიჩნევს (კინოსთვისაც ეს ფუნქცია
მიაჩნია უმთავრესად), თუმცა ერთგვარ წინააღ
მდეგობაში მოდის საკუთარ თავთან, როცა ვერ
უარყოფს, რომ ფოტოკამერის შესაძლებლობათა
განვითარებამფოტოგრაფიასაცმისცასაშუალება,
შეალამაზოსანდაამახინჯოსრეალობა.

კრაკაუერივრცლადმსჯელობსპოზიტივისტური
ესთეტიკის შესახებ. პოზიტივისტები ცხოვრებისე
ული მოვლენების მეცნიერულ ახსნას გვთავაზო
ბენ.მათიმსოფლმხედველობასრულთანხმობაში
იყომეცნიერულტექნიკურპროგრესთან.ფოტოგ
რაფიის დაბადება პრონოლოგიურად დაემთხვა
პოზიტივიზმის პოპულარობის პიკს, რამაც ფო
ტოგრაფიის,როგორცრეალობისპირუთვნელიამ
სახველისმნიშვნელობაგაზარდა.პოზიტივისტური
ფილოსოფიისერთერთიუმნიშვნელოვანესიწარ
მომადგენელი, ფრანგი ფილოსოფოსი, ხელოვ

ნებისადალიტერატურისთეორეტიკოსი, ავტორი
ცნობილწიგნისა„ხელოვნებისფილოსოფია“იპო
ლიტტენიამბობდა:„მემსურსვიხილოობიექტები
ისეთი,როგორებიცარიანანიქნებოდნენ,თუნდაც
მეამქვეყნადსაერთოდარვყოფილიყავი“.

პოზიტივისტები მიიჩნევდნენ, რომ ხელოვნე
ბისნაწარმოებებშიუმთავრესიაარათემატიკაან
ფანტაზიისმასშტაბები,არამედხილულისამყაროს
ზუსტიაღწერა.

თუმცა ამ პოზიციას ყველა არ იზიარებდა. მას
სერიოზულიწინააღმდეგობაშეხვდაარამხოლოდ
მხატვართა,არამედთვითფოტოგრაფთამხრიდა
ნაც,რომლებიცმიიჩნევდნენ,რომხელოვნებაგა
ცილებითმეტია,ვიდრესინამდვილისფერწერული
თუფოტოგრაფიულიასახვა.ნამდვილიხელოვნე
ბაარსებულიმასალისმხატვრულინტერპრეტაცი
ასმოითხოვს.

ფოტოგრაფთა შორის თანდათან გამოიკვეთა
„მხატვარფოტოგრაფთა“ ფენა. მხატვარმაფო
ტოგრაფებმაფოტოგრაფიატექნიკურისიახლიდან
ხელოვნებისდარგადაქციეს.კრაკაუერისამართ
ლიანადაღნიშნავს,რომმეოცესაუკუნეშიცკიგა
ყოფილიიყოსაზოგადოებრივიაზრიიმისშესახებ,
უნდაჩაითვალოსთუარაფოტოგრაფიახელოვ
ნებად.ავტორიარერიდებაამსაკითხთანდაკავ
შირებით საკუთარი პოზიციის დაფიქსირებას და
აცხადებს,რომმისიაზრითფოტოგრაფიახელოვ
ნებაა, რადგან იგი „რეალობის კოპირებას კი არ
ახდენს, არამედ მას სახეცვლილად წარმოგვიდ
გენს,რადგანსამგანზომილებიანიობიექტისიბრ
ტყეზეგადმოაქვს“.

კვლავ წინააღმდეგობა  რეალობის ზუს
ტი ასახვის მომხრე კრაკაუერი, პარალელურად
(თუმცაცოტაარიყოს,გაუბედავად),სინამდვილის
„სახეცვლილიასახვისა“დაფოტოგრაფისშემოქ
მედებითიინიციატივასმხარდამჭერიცაა.

წიგნში ავტორი მსჯელობს კინოს სხვადასხვა
ტექნიკური მხარის შესახებ, რომელთა შორისაც
განსაკუთრებულიყურადღებისღირსად მონტაჟს
მიიჩნევს,თუმცაკვლავდაგამუდმებითიმეორებს,
რომკინოსსაწყისებიფოტოგრაფიაშია.

 წიგნის ავტორი გამოკვეთილი, ჩამოყალიბე
ბული სიუჟეტის წინააღმდეგია, რაც, მისი აზრით,
კინემატოგრაფის,როგორც სინამდვილის ასახვის
საშუალების შემაფერხებელია და თეატრალურ
მემკვიდრეობასწარმოადგენს.

კრაკაუერის აზრით, ფილმი მაშინ ასრულებს
თავისდანიშნულებას,როცამასშიასახულიაფიზი
კურირეალობა.მაგრამიგიმსჯელობასაღრმავებს
და სამართლიანად აღნიშნავს, რომ რეალობაში
მრავალიმოვლენაა,რომელსაცჩვენჩვეულებრივ
ვერაღვიქვამთ,კამერაკიმათ„იჭერს“.

	 6 gv. 
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გამომსახველობით საშუალებათა ნებისმიერი
სხვა სისტემისგან განსხვავებით, კინო აფიქსი
რებსდაინახავსმოვლენებს,რომლებიცდიდხანს
არგრძელდებამაგალითად,ქუჩაშიშეკრებილი
ხალხი,უნებლიე,ბუნებრივიჟესტებიდაა.შ.„ხალხი
ლუმიერებისფილმებს იმიტომ აქებდა,რომმათ
შიქარშიფოთოლთარხევაიყონაჩვენები“  ამ
ბობსკრაკაუერი.მისიაზრით,იმისშესაფასებლად,
რამდენადშეესაბამებაფილმიკინოესთეტიკისკა
ნონებს, უნდა განისაზღვროს რამდენადღრმად
წვდებადაასახავსიგიჩვენგარშემოარსებულრე
ალურსამყაროს.

 როგორცზემოთაღვნიშნე,კრაკაუერისიუჟე
ტის საკითხში სკეპტიკოსია. იგი აღნიშნავს, რომ
ლუმიერი დროულად მიხვდა, სიუჟეტზე, სცენარ
ზედაფუძნებულიკინომისისაქმეარიყოდამისი
აპარატისდანიშნულებასცხოვრებისაღბეჭდვადა
მისი ეკრანზე ჩვენება წარმოადგენდა. თუმცა მან
(ლუმიერმა)გადაიღო „გაწუწულიმებაღე“,რომ
ლითაცმსოფლიოკინოკომედიასდაუდოსათავე,
მაგრამსიუჟეტურიფორმალუმიერებისთვისზო
გადადდამახასიათებელიმაინცვერგახდა.

კრაკაუერი ლუმიერების შემოქმედებით ღირ
სებადიმგარემოებებსთვლის,რომ„ლუმიერების
ობიექტივი ნამდვილად სამყაროს უცქერდა. ავი
ღოთუკვდავიფირები–„ფაბრიკიდანმუშებისგა
მოსვლა“და„მატარებლისჩამოდგომა“.

ავტორილუმიერს მელიესს უპირისპირებს. მე
ლიესი ძირითადად სიუჟეტურ ფილმებს იღებდა
დათავდაპირველადდიდწარმატებებსაცმიაღწია.
თუმცამოგვიანებითბაზრისმოთხოვნებსადაკონ
კურენციასვერგაუძლოდაგაკოტრდა.კინემატოგ
რაფიულმა საზოგადოებამ კარგა ხნით მიივიწყა.
სიცოცხლისუკანასკნელიპერიოდიმიუსაფარმო
ხუცთათავშესაფარშიგაატარა.მელიესისწარმა
ტებისშესახებმსჯელობისასკრაკაუერისრულიად
სამართლიანადასკვნის,რომ„მელიესიპასუხობ
დამათმოთხოვნებს,ვისაცლუმიერისფოტოგრა
ფიულირეალიზმიაღარაკმაყოფილებდა“.თუმცა
იქვე წერს, რომ მელიესი თეატრის რეჟისორად
დარჩა,რასაცხარვეზადუთვლის.

ავტორის მიაჩნია, რომ რენატი კასტელანის
„რომეოდაჯულიეტა“დაორსონუელსის„ოტელო“
შექსპირის ნიჭიერ ეკრანიზაციებს წარმოადგე

ნენ,მაგრამესმაინცარარისნამდვილიკინო,
რადგანსიუჟეტიაშკარადგარედანარისთავს
მოხვეულიდაარასახავსფიზიკურრეალობას.

კრაკაუერი კატეგორიულად აცხადებს, რომ
შექსპირის ტრაგედიების ეკრანიზაცია კინოს
ღირსებასვერმატებს,რადგან„კინოდატრა
გედია ერთმანეთს ვერ ეთვისებიან. ეს დებუ
ლება ფორმალური ესთეტიკისთვის მიუღებე
ლია, მაგრამ გამომდინარეობს ჩემი საწყისი
პოზიციიდან“.

მისიაზრით,ის,რაცგამოდგებათეატრისთ
ვის, უმეტეს შემთხვევაში სრულიად გამოუსა
დეგარიაკინოსთვის.

როგორცუკვეაღვნიშნეთ,კრაკაუერისმსჯე
ლობაბევრსაკითხშიაწინააღმდეგობრივი,მი
სიარაერთიდებულებაკისაკამათოა.

აი, ამის ერთერთიაშკარადადასტურება 
კრაკაუერი, ერთი მხრივ „ფოტოგრაფიული“,
რეალობისზუსტადამსახველიკინოსმომხრეა,
მეორემხრივ აღფრთოვანებულია„ექიმკა
ლიგარის კაბინეტით“, რომელიც მთლიანად
დეკორაციებშიაგადაღებულო,ხოლოეიზენშ
ტეინისრეალიზმს ეჭვქვეშ აყენებს (აცხადებს,
რომ ეიზენშტეინი საკუთარი ფანტაზიისამებრ
ცვლის გარემოს), მაშინ, როცა ეიზენშტეინი
სწორედ რეალობის ამსახველ, დოკუმენტურ
მასალასეყრდნობა.

იგი უშვებს ფაქტობრივ შეცდომებსაც. კერ
ძოდ,აცხადებს,რომეიზენშტეინმათავდაპირ
ველად(მაგ:„ჯავშნოსანპოტიომკინში“)უარყო
კინოს თეატრალიზება (რასაც დადებით მოვ

5 gv.
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ლენად თვლის), მაგრამ „ალექსანდრე ნეველსა“
და„ივანემრისხანეში“თეატრსდაუბრუნდა.

არადა, როგორც წიგნის შესახებ მსჯელობისას
აღნიშნავსროსტისლავ იურენევი (ს.ეიზენშტეინის
შესახებ ორ ტომად  გამოცემული ფუნტამენტური
მონოგრაფიისავტორი),ეიზენშტეინმა„ჯავშნოსან
პოტიომკინის“ თავდაპირველი სცენარი, სახელ
წოდებით„1905წელი“,უარყოარათეატრალურო
ბის, არამედ ისტორიული მასალის გადატვირთუ
ლობისგამო…

გარდაამისა, იურენევიწერს:„კრაკაუერმასა
თანადოდ ვერ დააფასა შინაგანი მონოლოგის
თეორია, რომელიც 30იანი წლების დასაწყისში
ეიზენშტეინმააღმოაჩინა,მოგვიანებითკიინგმარ
ბერგმანის,ალენრენეს,აკირაკუროსავასდამე
ოცესაუკუნისსხვაუდიდესიოსტატებისერთერთ
მთავარშემოქმედებითხერხადიქცა“.

კრაკაუერიახდენსლუისბუნუელისციტირებას:
„მემოვითხოვ,რომფილმმარაღაცაღმომაჩენი
ნოს“დაგადადისმსჯელობაზეიმისშესახებ,რომ
კინოშისაჭიროაისეთინივთიერებისათუმოვლე
ნებისასახვა,რომელთაყოველდღიურცხოვრება
შიშენიშნვაანმთლიანობაშიაღქმაერთიშეხედ
ვითშეუძლებელია.

ასეთობიექტებსიგიორჯგუფადყოფს:მცირეე
ბადდადიდებად(იგულისხმებაფიზიკურისიმცირე
დასიდიდე).

„მცირეთა“აღსაქმელადგანსაკუთრებულმნიშ
ვნელობასანიჭებსგრიფიტისმიერაღმოჩენილდა
დამკვიდრებულმსხვილხედს,რაცმცირესაგნების
ანდეტალებისაღქმასმართლაცუწყობსხელს.

 „დიდების“ ჯგუფში იგი ბუნების პეიზაჟებსადა
ხალხის მასას გამოყოფს და მათ გადასაღებათ
უფრო მისაღებ ხერხად საერთო ხედს მიიჩნევს.
თუმცა იქვე წერს,რომდიდიობიექტების სრულ
ყოფილი ასახვისთვის უბრალოდ საერთო ხედით
გადაღება საკმარისი არ არის და საჭიროა სხვა
დასხვახედისშეჯერება.

 ავტორი საგანგებოდ მსჯელობს კინოში ისეთ
მოვლენათა ასახვის შესახებ, რომლებიც სულის
შემძვრელადმოქმედებენმაყურებელზემკვლე
ლობა,ძალადობა,სტიქიურიუბედურებადაა.შ.

მაგ:ფილმში „შოტლანდიისდედოფალმარიას
სიკვდილითდასჯა“, ჯალათითავსჰკვეთსდედო
ფალს,შემდეგმოკვეთილთავსმაღლაასწევსდა
ამ ყველაფერს მაყურებელი ხედავს. აღნიშნავს,
რომკონემატოგრაფიამგვარმოვლენათაასახვას
დიდყურადღებასაქცევს,რადგანესაინტერესებს
მაყურებელსდაძლიერფსიქოლოგიურზემოქმე
დებასახდენსმის(მაყურებლის)ცნობიერებაზე.

კრაკაუერიარუარყოფს,რომშესაძლოა,ფიზი
კურირეალობაიმფორმითაისახოს,როგორციგი
ამათუიმინდივიდსწარმოუდგენია,თავისიკონ
კრეტული ფსიქიკური მდგომარეობიდან გამომ

დინარედა,თავისი,„რეალისტობის“მიუხედავად,
ამგვარ ქმედებას სულაც არ თვლის არაკინემა
ტოგრაფიულხერხად.

ანთვალსაზრისითიგიიშველიებსეიზენშტეინის
„ოქტომბერს“,რომელშიცმასისეგზალტაციააასა
ხული.

ცალკე გამოყოფს კინოში მსახიობის ფუნქცი
ას. იგი თვლის, რომ „კინომსახიობს უნიკალური
მდგომარეობააქვსგანსაზღვრული–იგიინსცენი
რებული და არაინსცენირებული ცხოვრების მიჯ
ნაზე იმყოფება“, ხოლო კინომსახიობის მისია კი,
კრაკაუერის აზრით, მაშინ არის შესრულებული,
თუკიჩვენმისთამაშში„თამაშს“ვერვხედავთდა
გვეჩვენება, რომ ვუყურებთ ერთერთ ჩვეულებ
რივ,არაინსცენირებულეპიზოდსპერსონაჟისფი
ზიკური,რეალურიცხოვრებიდან.

ავტორი მსჯელობს ჰოლივუდური „ვარს
კვლავობის“ შესახებაც და აცხადებს: „კინო
ვარსკვლავისინსტიტუტისდაფუძნებითჰოლივუდ
მა შემოსავლის ისეთივე უხვი წყარო აღმოაჩინა,
როგორიც, მაგალითად, ნავთობია. კინოვარსკვ
ლავთასისტემაარამხოლოდეკონომიკურადარის
მომგებიანი, არამედ მრავალი ამერიკელის სუ
ლიერ მოთხოვნებსაც პასუხობს“. ამ შემთხვევაში
კრაკაუერთან შეკამათება რთულია  ჰოლივუ
დისპრაქტიკამისიმოსაზრებისსაფუძვლიანობას
ადასტურებს.

ავტორს მიაჩნია, რომ კინოსთან მიმართებაში
სიტყვა„ხელოვნება“ფრთხილადუნდაგამოვიყე
ნოთ.მისიაზრით,ნამდვილიხელოვნებამხოლოდ
დოკუმენტურიკინოა.

ეხება ისტორიულდაფანტასტიკურიფილმების
გადაღების თავისებურებებს. მიიჩნევს, რომ ფან
ტაზია (თუნდაცთეატრალიზებული) არ ეწინააღმ
დეგებაკინოსარსს (კიდევერთიწინააღმდეგობა
მისკონცეფციაში).მსჯელობსმოძრაობისფორმე
ბის დევნისა (მაგ,მისდევენ ბოროტმოქმედს)და
ცეკვისშესახებდაკვლავხაზსუსვამსრეალურო
ბასთანმჭიდროკავშირისაუცილებლობას.

იგიარუარყოფსკინოშიმუსიკისათუსხვადასხ
ვახმათაგამოყენებას,მაგრამკატეგორიულადწი
ნააღმდეგიაკინოშიოპერისელემენტებისგამოყე
ნების,რადგანმიიჩნევს,რომოპერაეკრანზე–ეს
არისორისამყაროსშეჯახება,რაცორივემათგანს
აზიანებს.

გარკვეული  წინააღმდეგობებისა  თუ სადავო
დებულებების მიუხედავად, კრაკაუერის „ფილმის
ბუნება“სრულიადსამართლიანადითვლებაერთ
ერთუმნიშვნელოვანესკინომცოდნეობითნაშრო
მად.

დემეტრე სამხარაძე
კინომცოდნეობისIVკურსისსტუდენტი
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,,qarTuli Teatris enciklopedia~,,qarTuli Teatris enciklopedia~
gagrZeleba. ix. wina nomrebi (#5_#10,2017; #1_#10, 2018; #1_#10, 2019; #1_#6 2020; #1_#5 2021)

არ ჯე ვა ნი ძე მიხე
ილვოლფგანგისძე (19.
II.1973,თბილისი)–მსა
ხიობი.

1990დაამთავრათბი
ლისის  #2  რუსული
საშუალო სკოლა, 1994
– მ. ფანიაშვილის სახ.
ხელოვნების აკადემი
ის დრამისა და კინოს
ფაკტი (პედ. ნ. ბაგრა

ტიონგრუზინსკი). აქტიურად მონაწილეობდა სტუდენ
ტურსპექტაკლებში, სადიპლომოსპექტაკლიკი იყონ.
დუმბაძის„დიდრო“.

1993დანა.მუშაობასიწყებსმოზარდმაყურებელთა
ქართულთეატრში,სადაცშეასრულაშემდეგიროლები:

პასკუალე(გოლდონის„საპატარძლოაფიშით“,1994,
რეჟ.დ.საყვარელიძე);

შაქრო(გ.ნახუცრიშვილის„კომბლე“,1995)დაყვავი
(ნ.შვარცის„თოვლისდედოფალი“,1996,ორივესრეჟ.
გ.კიტია):„მოზარდმაყურებელთათეატრისშესანიშნავ
სპექტაკლში „თოვლის დედოფალი“  ძალიან პატარა
როლს  –  ყვავს განასახიერებდა. ეს იყორაღაც წარ
მოუდგენელი, უბრალოდ –  სპექტაკლი  სპექტაკლში!
მახსოვს,წარმოდგენამიდის,მიშაგამოჩნდადამთელი
დარბაზიგაირინდა.რაღაცმაგიააპირდაპირ–პუბლი
კახელშიეჭირა,მაყურებლისმთელიყურადღებამის
კენიყომიმართული.დაროცაგავიდასცენიდან,ყველა
მხოლოდიმასელოდებოდა,კიდევროდისგამოჩნდება,
როდისგამოვაოისევყვავი?(ლ.უზუნიანი,ж.„РК“,2018,
#2);

ლუკა(ჩეხოვის„დათვი“)და
ლომოვი (ჩეხოვის „ხელის თხოვნა“, ორივე – 1996,

რეჟბი:ნ.ფხაკაძედაგ.მიქაძე);
გამომძიებელი, მცველი (ძმ. გრიმების „ბრემენელი

მუსიკოსები“,1996,რეჟ.გ.კიტია);
2005დან ა.მუშაობსთავისუფალთეატრში:
მეფე (ნ.შვარცის„თოვლისდედოფალი“,2005,რეჟ.

გ.თოდაძე);
მიშა (ბ. გვაზავას „5 დღე უმუშევარი მსახიობების

ცხოვრებიდან“)და
ცხენი (ავ. ვარსიმაშვილის „ღმერთო, დაგვიფარე

ჩვენდაადამიანები!“,ორივე – 2007, რეჟ.ავ.ვარსი
მაშვილი);

დიუსელი(ჰაკეტისადაგუდრიჩის„ანაფრანკისდღი
ური“,2008,რეჟ.გ.თოდაძე);

ლოთი, არმენი, ექიმი (ავ. ვარსიმაშვილის „მექა
ნიკურიფორთოხალი“, 2011,რეჟ. ავ. ვარსიმაშვილი, ე.
ბერჯესისიდეისმიხედვით);

კერი (რ. ნეშის „წვიმის გამყიდველი“, 2012, რეჟ. ნ.
ლორთქიფანიძე).

2004დან ა.გრიბოედოვისთეატრშია:
ს.პოდსეკალნიკოვი(ნ.ერდმანის„თვითმკვლელი“,

2004,რეჟ.დ.მღებრიშვილი);

ალ.დიუმა(ავ.ცაგარლისადაგ.ყანჩელის„ხანუმა“,
29.X.2005,რეჟ.ავ.ვარსიმაშვილი);

სინიორ პომიდორი (ჯ. როდარის „ჩიპოლინო“,
23.X.2005,რეჟ.გ.თოდაძე);

კატაბეჰემოტი, მარკ კრისობოი (ბულგაკოვის
„ოსტატიდამარგარიტა“,25.XI.2006,რეჟ.ავ.ვარსიმაშ
ვილი);

კარაბასბარაბასი (ვ. ნიკოლავას „საშობაო ზღაპა
რი“,2007)და

კრისტოფერრენი (აგ.კრისტის„ინგლისურიდეტექ
ტივი“,3.V.2008,ორივესრეჟ.ვ.ნიკოლავა);

ძაღლი(ავ.ვარსიმაშვილის„ჩვენიკერისმფარველე
ბი“,29.XI.2008)და

ვაჭარი (პუშკინის „სალთან მეფის ზღაპარი“, 2009,
ორივესრეჟ.ავ.ვარსიმაშვილი);

მიკიტა გრიგორიჩი („დოსტოევსკი.ru“ – დოსტო
ევსკის „მკვდარი სახლის ჩანაწერების“  მიხედვით,
3.IV.2009,რეჟ.ან.ენუქიძე);

მოროზკო (ნ.ერდმანის„მოროზკო“,27.XII.2010,რეჟ.
ლ.ურბანავიჩუტე);

მიკიტანი  მენერსი (ა. გრინის „ალისფერი აფრები“,
25.XII.2011,რეჟ.ავ.ვარსიმაშვილი,ვ.ნიკოლავა);

ანტონი (ს. აკსაკოვის „ალისფერიყვავილის“ მოტი
ვებისმიხედვით,10.IV.2011,

ვაისკოპფი(ჯ.სობოლის„გეტო“,10.V.2010)და
იაიჩნიცა (ნ. გოგოლის„ქორწინება“, 15.IV.2011, სამი

ვესრეჟ.ავ.ვარსიმაშვილი);
დეკემბერი(ს.მარშაკის„თორმეტითვე“,28.XII.2012,

რეჟ.დ.პავლოვი);
გენერალი (ლ. ტოლსტოის  „ჰოლსტომერი. ცხენის

ისტორია“,14.IV.2012,რეჟ.ავ.ვარსიმაშვილი);
საველპროკოფისძედიკოი(ალ.ოსტროვსკის„ჭექა

ქუხილი“,20.XII.2012)და
კამილო (შექსპირის „ზამთრის ზღაპარი“, 4.X.2013,

ორივესრეჟ.ვ.ნიკოლავა);
მეორეგამომძიებელი(ავ.ვარსიმაშვილის„მაიაკოვ

სკი“,2013,რეჟ.ავ.ვარსიმაშვილი);

კრისტოფერრენი(„ინგლისურიდეტექტივი“)
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ვ. ს. კუზოვკინი (ტურგენევის „მდგმური“, 26.I.2014):
„На Грибоедовской сцене старикаотца Кузовкина
играет молодой, известный  своими яркими ролями
аптист Михаил Арджеванидзе. Знающим в жизни этого
подвижного,  черноволосого бородача, трудно поверить
в реалность таких изменений. На сцене появился
забитый,  будто крадущийся, чтобы не быть на виду,
горбящийсястарик–полноватый,снеуклюжейпоходкой
вразвалку. На лице стеснительная улыбка, густые седые
волосы, седые бровы. Это роль богата рознаобразными
оттенками и артист полностью исползовал их, раскрыв
удивительно многогранную человеческую натуру. Перед
намибыл человек с доброй улыбкой– кроткий, со всем
соглашающийся, затоптанный людьми, он старался быть
незаметным“ (В. Церетели). „მთავარი როლის შემსრუ
ლებელიმ.არჯევანიძე–თავისშესაძლებლობებსდა
უშურებლადიყენებსტრაგიკომიკურისახისგასააზრებ
ლად, ის მაყურებლი წინაშე წარსდგება ხან როგორც
ღარიბი მეზობლის – მესაკუთრე ივანოვის (გიორგი
თურქიაშვილი)კეთილშობილიამხანაგი,ხანშესახლე
ბულითავმდაბალი ადამიანი,რომელიცუმალიაზრებს
საკუთარიდამცირებისსრულსიღრმეს–იყოსდამნა
შავედანაშაულისჩადენისგარეშე.“(ვ.სარიშვილი).

მებაღე ნონანკური (ე. ლაბიშისა და მარკმიშელის
„ვოდევილი,ვოდევილი!“,24.IV.2015)და

ბალუ (რ. კიპლინგის „მაუგლის“ მოტივებზე, 2.I.2015,
ორივესრეჟ.ვ.ნიკოლავა);

სიმეონოვპიშჩიკი (ჩეხოვის „ალუბლის ბაღი“,
29.I.2015,რეჟ.ან.ენუქიძე);

ზემლიანიკა (გოგოლის „რევიზორი“, 29.X.2015, რეჟ.
ავ.ვარსიმაშვილი);

ზამუხრიშკინი (გოგოლის „მოთამაშეები“, 19.XI.2016,
რეჟ.გ.მარგველაშვილი);

კარლსონი (ა. ლინდგრენის „ყველაზე კარგი დაბა
დებისდღეანუკარლსონისსაახალწლოთავგადასავა
ლი“,26.XII.2016)და

თხუნელა(ჰ.ქ.ანდერსენის„ფრთებიცეროდენასთ
ვის“,27.XII.2017,ორივესრეჟ.ლ.უზუნიანი);

ჯადოქარიოზი (ლ.ფრენკის„მოგზაურობასაოცრე
ბათაქვეყანაში“,27.XII.2017,გამოყენებულიანაწყვეტები
ა.კუპრინისმოთხრობიდან„გოგლიმოგლი“)და

 ჟაკ ბარსელი (ლ. უზუნიანის „A la  შალიაპინი“,
14.X.2018,ორივესრეჟ.ლ.უზუნიანი)–„სპექტაკლიშა
ლიაპინის დაბადების 135 წლის იუბილეს მიეძღვნა.
ის, რაც ჩვენია, არ უნდა დავკარგოთ. არადა, ბევრმა
საერთოდარა იცის რა მასზედა მითუმეტეს, ის,რომ
შალიაპინი თბილისს მეორე სამშობლოდ მიიჩნევ
და... სცენაზე მოღვაწეობის 25 წლის იუბილე სწორედ
აქაღუნიშნიათ...უკვემსოფლიოშისახელგანთქმულმა
წარმოთქვა:„მედავიბადე2ჯერ:სიცოცხლით–ყაზან
ში,ხოლოშემოქმედებითად–საქართველოში.“მიუხე
ვადიმისა,რომთბილისისშემდეგმსოფლიოსარაერთ
წამყვან ქვეყანაში იცხოვრა, შალიაპინს შემოქმედები
თიკავშირისაყვარელქალაქთანარასდროსგაუწყვე
ტია...“ (შ.ლაბაძე).თვითა. კი ამ სპექტაკლზე წერდა:
„მონოსპექტაკლის შემთხვევაში... რეჟისორი ბუნებრი
ვად შენი პარტნიორი ხდება. ერთად ვაკლებდით და
ვამატებდითეპიზოდებს,ვცდილობდით,მაყურებლისთ
ვისმომღერლისცხოვრებისმაქსიმალურადსაინტერე
სოდაინფორმაციულიეპიზოდებიწარმოგვედგინა.მო
ნოსპექტაკლისათუთადმოსაპყრობია,მოსაბეზრებელი
რომარგახდეს.ამსპექტაკლისნახვისპროცესი,ერთ
გვარად,რელაქსაციაა–თანშალიაპინსუსმენდათან
ზოგადგანათლებასიძენ...“(ჟ.„გზა“,26.VI.2018);

პროხორ ხრაპოვი (მ. გორკის „ვასა ჟელეზნოვა“,
14.IX.2018,რეჟ.ს.მაისეევი);

მნიშვნელოვანიპირი(გოგოლის„შინელი“,15.II.2019,
რეჟ.ავ.ვარსიმაშვილი);

იაკინი (ბულგაკოვის  „ივან ვასილევიჩი“, 2021, რეჟ.
ნ.ჩიკვაიძე).

კლიმი (ავ. ვარსიმაშვილის „სიყვარულის ხეივნები,
ი. ბუნინის მოთხრობათა ციკლის „ბნელი ხეივნების“
მიხედვით,2021,რეჟ.ავ.ვარსიმაშვილი.

გრიბოედოვისთეატრისსამხატვროხელმძღვანელი
ავ.ვარსიმაშვილი:

„ახსენებთუარა  მიხეილარჯევანიძისსახელსადა
გვარს,მაშინვეთვალწინწარმოგიდგებანათელი,ღი
მილიანი ადამიანის სახე.და ის ზუსტად ასეთია, ჩვენი
ძვირფასი, ოქროს მიშა, რომელიც თეატრში  ყველას
უყვარს.მეისმიყვარსროგორცადამიანიდაროგორც
მსახიობი,რომელსაცაგერუკვე15წელიათითქმისყვე
ლაჩემსსპექტაკლშივაკავებ,არამარტორუსულ,არა
მედ ქართულ სცენაზე და ფილმებშიც. მუშაობისას ის
ისევეკომფორტულია,როგორცცხოვრებაში–უმაღლე
სიპროფესიონალი,ცდილობსგამოიცნოს,გაიგოსშენი
ჩანაფიქრიდამაშინვეშეასრულოს“(ж.„РК“,2018,#2).

ფილმოგრაფია:
„სტალინი live“ (რეჟ. გრ. ლიუბიმიროვი), „ჯართო

სანი“ (რეჟ.ნ. გიუნაშვილი), „იდიოტოკრატია“ (რეჟ. ავ.
ვარსიმაშვილი), „რაც ყველაზე ძალიან გიყვარს  2“
(რეჟ.რ.რამიშვილი).

ლიტ.: ბ ე ზ ი რ გ ა ნ ო ვ ა  ი., Жить на сцене, ж. „Русский 
клуб“, 2009,#8; წ ე რ ე თ ე ლ ი  ვ., Горький  привкус чужого хлеба, 
იქვე, 2014, #2; Будем работать, იქვე, 2018,#2; ს ა რ ი შ ვ ი ლ ი  ვ., 
Несмешная комедия  – „Нахлебник“  на сцене  Грибоедовского,  г. 
„Аргументы и факты“ II.2014, #7; ლ ა ბ ა ძ ე   შ., ხმა, რომელმაც 
მსოფლიო სცენაზე თბილისიდან დაიქუხა..., ჟ. „გზა“, 26.VI.2018.


     თეა ქაშაკაშვილი

კამილო(„ზამთრისზღაპარი“)
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ჩვენიმადლიერებისდარბაზი

საბედნიეროდ,გრძელდებაამდარბაზშიახალახალიწევრებისმიღება.
ამჯერად,ესენიარიანჩვენიახლომეგობრებიდაძვირფასიკოლეგებიგრიბოედოვისსახელოვანითეატრიდან:
თეატრისსამხატვროხელმძღვანელი,რეჟ.ავთოვარსიმაშვილი,
თეატრისმუზეუმისგამგე,ქნიინნაბეზირგანოვა,
თეატრისლიტერატურულინაწილისგამგე–ნინოშადურიზარდალიშვილი.

კეთილიიყოსმათიფეხიჩვენსდარბაზში.

შემჩნეულიშეცდომებისგასწორება:

დურუჯი#5(149)2021

გვ.9,სვ.II,ზემოდანმე15სტ.:უნდაიყოს–პ.ფომენკოდაარაფ.ფომენკო;
გვ.10,სვ.II,ქვემოდანმე3სტ.:უნდაიყოს–„ვიაზოპურიხა“დაარა„ვიაზონურიხა“,შესაბამისადჩასასწორებელია

11გვ.გვარიფოტოსურათისწარწერაზე;
გვ.11,სვ.I,ქვემოდანმე10სტ.:უნდაიყოს„ხლესტაკოვი“დაარა„ხლესტიკოვი“.

მხოლოდმკითხველისდიდსულოვნებისიმედიგვაქვს...     გ. დ

რედაქციისგან:ღრმამწუხარებასგამოვთქვამთიმისგამო,რომსენაკ
შიგარდაიცვალააკაკიხორავასსახელობისადგილობრივიდრამატუ
ლითეატრისცნობილიმსახიობი–ბნიგიორგი(ჟორა)დამენია,რო
მელსაცდიდისიყვარულითადაპატივისცემით,სენაკისთეატრისბურჯს
უწოდებდნენ.მორიგნომერშიგთავაზობთმისიცხოვრებისადაშემოქ
მედებისადმიმიძღვნილსტატიას,რითაცვეთხოვებით  ამშესანიშნავ
მსახიობსადამოქალაქეს.

ავთოვარსიმაშვილი ინნაბეზირგანოვანინოშადურიზარდალიშვილი
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როგორცთავისდროზეითქვაიუსტიციისსამინისტროზე,კერძოდქნთეაწულუ
კიანზე,ფასდაუდებელდახმარებასგვიწევსსაგარეოსაქმეთასამინისტრო,კერძოდ,
ევროპისქვეყნებისდეპარტამენტი (დირექტორიქნინინობარათაშვილი),რომლის
დახმარებითაცუცხოეთში შესაძლებელიგახდა ქართული კულტურის ისეთიცნობი
ლიწარმომადგენლებისგამოძებნადადაკავშირება,როგორებიცარიან „მსოფლიო
სოპრანო“,ქნიიანოალიბეგაშვილი,შესანიშნავიბალერინა,საქართველოსსახალ
ხოარტისტი,ქნინათელაარობელიძედასხვა.

ჩვენიკონტაქტი,ცხადია,ისევგაგრძელდება,რადგანგამოძებნაერთია,ახლა,მთა
ვარია, უცხოეთში გამოქვეყნებული მასალების მოპოვება,რაშიც, არ მოგვებზრდება
ამისგამეორება,ფასდაუდებელსამსახურსგვიწევსევროპისქვეყნებისდეპარტამენტი
ქნინინობარათაშვილისხელმძღვანელობით.


