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დიმიტრი ჯანელიძის სახელობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი

თეატრმცოდნეობის მიმართულება

- გიორგი ცქიტიშვილი - თეატრმცოდნე, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, პროფესორი,

ინსტიტუტის დირექტორი;

- თამარ ქუთათელაძე - თეატრმცოდნე, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, ინსტიტუტის

მეცნიერ-თანამშრომელი;

- მანანა ამაშუკელი - თეატრმცოდნე, თეატრის მუზეუმის სპეციალისტი.

1. ქართული თეატრის ისტორია (ტომი პირველი, სახელმძღვანელო)

მიუხედავად იმისა, რომ ქართული თეატრმცოდნეობის სხვადასხვა თაობის არაერთ

წარმომადგენელს შექმნილი აქვს მრავალი ნაშრომი, წიგნი, საჟურნალო თუ საგაზეთო

პუბლიკაცია, დღემდე არ არსებობს სისტემაში მოყვანილი, გათვალსაჩინოებული, კონკრეტული

ეპოქების, დრამატურგიული, რეჟისორული და სამსახიობო ხელოვნების მიხედვით

დალაგებული ქართული თეატრის ისტორია, დასაბამიდან დღემდე. იგი აუცილებელია,

როგორც სტუდენტებისათვის, ასევე პედაგოგებისთვის; აგრეთვე, ქართული თეატრის

ისტორიით დაინტერესებული სპეციალისტებისა თუ ფართო მკითხველისათვის; მისი არსებობა

გააადვილებს უცხოელ კოლეგებთან ჩვენს სამომავლო ურთიერთობასაც.

განზრახული გვაქვს, სამომავლოდ შევქმნათ ხუთტომეული (თუ მასალამ მოითხოვა,

შეიძლება მისი მოცულობა გაიზარდოს 7 ტომამდე). წიგნი იქნება ქართულ და ინგლისურ

ენებზე.

პირველ ტომში განთავსდება შემდეგი საკითხები:

ქართული თეატრის საწყისები,

ბერიკაობა,

ყეენობა,

სახიობა,

ერეკლე მეორის სამეფო კარის თეატრი (მეთვრამეტე საუკუნე).

ბუნებრივია, ტექსტს თან დაერთვება შესაბამისი ილუსტრაციები.
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2. „მიზანსცენა“ (დამხმარე სახელმძღვანელო)

მომავალი თეატრმცოდნეების აღსაზრდელად, აუცილებელია სათანადო სასწავლო

ლიტერატურა, რის აშკარა დეფიციტსაც მწვავედ განვიცდით. სპეციალობაში, - სათეატრო

კრიტიკისა და თეორიის მიმართულებით, ვგეგმავთ რამდენიმე კონკრეტული წიგნის შექმნას.

ვინაიდან თეატრი სინთეზური ხელოვნების დარგია, ამ წიგნებში თითოეულ შემავალ დარგსა

თუ ასპექტზე იქნება საუბარი, რაც სტუდენტსა და პედაგოგს სასწავლო პროცესში წაადგება

(თითოეული წიგნი დაეფუძნება ჩვენს უნივერსიტეტში მოქმედ სილაბუსებს, სათეატრო

კრიტიკისა და თეორიის მიმართულებით).

1. ამ სერიის პირველი წიგნი „მიზანსცენა“ (პირობითი სახელწოდება, დამხმარე

სახელმძრვანელო) შეეხება სპექტაკლის ამ უმნიშვნელოვანესი სეგმენტის აღწერას, გაშიფვრას,

გაანალიზებასა და შეფასებას. წიგნის დასაწყისში განიმარტება მიზანსცენის ცნება, შემდგომ

მისი ისტორია, ხოლო ძირითად მონაკვეთში გამოკვეთილი იქნება XX საუკუნის დიდი

ქართველი რეჟისორების მიერ (კ. მარჯანიშვილი, ს. ახმეტელი, მ. თუმანიშვილი, რ. სტურუა,

თ. ჩხეიძე, შ. გაწერელია და სხვ.), აგრეთვე პოსტკომუნისტურ პერიოდში განხორციელებული

და აღიარებული სპექტაკლების გამორჩეულად ღირსშესანიშნავი მაგალითები დასახელებულ

თემასთან დაკავშირებით.

2. ,,ექსპედიციები“ ან „ბერიკაობა-ყეენობა“ (პირობითი სახელწდება) (დამხმარე

სახელმძრვანელო)

ჩვენი უნივერსიტეტის მუზეუმში დაცულია უნიკალური ტექსტუალური, ფოტო და

ქრონიკალური მასალა, რომელიც დიმიტრი ჯანელიძის ხელმძღვანელობით მოქმედმა,

იმჟამინდელი თეატრალური ინსტიტუტის სამეცნიერო-კვლევითი სექტორის თეატრალური

სექციის ექსპედიციამ, საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში გასვლის შედეგად მოიპოვა.

საჭიროა ამ მასალის გაცნობა-შესწავლა და მისი სათანადო კონდიციამდე მიყვანა, რის

შედეგადაც ის გამოიცემა წიგნად და სასწავლო პროცესშიც იქნება გამოყენებული.

დასახელებული სამი წიგნი სავარაუდოდ გამოიცემა შემდეგი თანმიმდევრობით:

3. „მიზანსცენა“ (დამხმარე სახელმძღვანელო),

4. ,,ექსპედიციები“ ან „ბერიკაობა-ყეენობა“ (პირობითი სახელოწდება) (დამხმარე

სახელმძრვანელო),

5. ქართული თეატრის ისტორია (ტომი პირველი, სახელმძღვანელო).


