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rac miyvars

2020 წლის პანდემიის შედეგად სრულიად
შეიცვალა ჩვენი საარსებო გარემო და ისე
როგორც არასდროს, სახელოვნებო სივრცეც.
შესაბამისად
შეიძლება
ვივარაუდოთ,
რომ 26-საუკუნოვანი თეატრის ისტორიის
განვითარების მაგისტრალური ხაზი, კითხვის
ნიშნის ქვეშ დადგა. ამ დროის განმავლობაში
თეატრმა დიდი გარდატეხები განიცადა.
ადგილი,
რომელიც
განკუთვნილი
იყო
მსახიობსა და მაყურებელს შორის უშუალო
კომუნიკაციისთვის, დღესდღეობით აღარ
არსებობს. თეატრი, ეს ხომ ვიზუალურვერბალური აქტის თანაფარდობაა, ცდა
ახალი გარემოებების შექმნისა, რომელიც
ასე აღაფრთოვანებს მაყურებელს. კიბერ
სივრცეში რთულია აღქმა იმ ინტიმურობის,
რომელსაც
მაყურებელი
სპექტაკლის
ყურებისას შეიგრძნობს. ვერასდროს მიიღებ
ეკრანიდან იმავე სიამოვნებას, რასაც განიცდი
უშუალოდ
დარბაზში
ყოფნის
დროს.
ხელოვნებისეული ნაწარმოების აღქმისას,
ამჯერად უკვე, ბოლომდე ობიექტურები ვეღარ
ვიქნებით, რადგანაც სუბიექტი, როგორც
პიროვნება, წყვეტს ვიზუალურ-ვერბალური
აქტის თანაფარდობას. ტვინი გადმოგვცემს
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იმპულსებს - რა მოგვწონს სპექტაკლის
ყურებისას.
შესაბამისად,
ეს
ორმხრივი
თანაშემოქმედებითი პროცესი სპექტაკლის
დამდგმელი გუნდისთვისაც თვითსრულყოფის
გარანტს ქმნიდა. ამჯერად კი, როგორც
არასდროს, თეატრი დაკეტილია! აფიშებზე
თეთრზე-შავით, დიდი ასოებით უიმედო
ფრაზებს ვკითხულობთ - „სეზონის გახსნა“...
თითქოს ეს ყველაფერი უკვე აბსურდადაც
მეჩვენება, მაგრამ იმედს არ ვკარგავ, რომ
პანდემიის პერიოდიც ცუდი სიზმარივით
გაქრება და ჩვეულ რეჟიმს დავუბრუნდებით.
იმედია, არ გაქრება ჩვენი მრავალ საუკუნოვანი
მონაპოვარი და მარადიული ღირებულებანი.
ახალი რეალობის წინაშე მყოფმა თეატრმა, არც
თუ სახარბიელო რეალობიდან გამომდინარე,
იძულების წესით ონლაინ რეჟიმში განაგრძო
არსებობა, შემოგვთავაზა ციფრული თეატრის
ნამუშევრები.
ფსიქოლოგიურად
საკმაოდ
რთულია გადაწყობა ახალ ტენდენციებზე,
რა თქმა უნდა, ეს ერთგვარ დისკომფორტსაც
ქმნის, თუმცა, მთავარია, რომ შემოქმედებითმა
გუნდმა არ დაკარგოს მიღწეული კვალიფიკაცია
და დროის შესაბამისად აიმაღლოს კიდეც
პროფესიული ღირსებები.
გვერდს ვერ ავუვლით ფაქტს, რომ
ციფრული თეატრის თვალყურის დევნებისას
ძირითადად
მთელ
რიგ
პრობლემებს
წავაწყდით, რაც გამოიხატა ფართო კადრებიდან
ზუმში გადმოტანისას, e. w. `შუმებში~,
არასინქრონიულობაში, გრაფიკასა თუ ხმაში.
ზემოთ აღვნიშნე, რომ რთული გამოწვევების
წინაშე ვდგავართ და შესაბამისად, დროა,
ეს პრობლემები, რაც შეიძლება სწრაფად
გადაიჭრას.
მიუხედავად ტექნიკური სირთულეებისა,
ერთმანეთის მიყოლები საკმაოდ ბევრი
და საინტერესო ფესტივალი იმართება.
ჩემი ყურადღება ბათუმის მონოდრამის
საერთაშორისო
ფესტივალმა
მიიპყრო,
რომელმაც,
ვფიქრობ,
შესანიშნავი
პერფორმანსი წარმოგვიდგინა კიბერ სამყაროს
დახმარებით. საუბარი მაქვს მესამე კურსის,
დრამის რეჟისურის სტუდენტ დავით თარბას
სპექტაკლ-ინტერვიუზე.
ახალგაზრდა,
დამწყებ შემოქმედს, თავისი ორიგინალური
სარეჟისორო ხედვა აქვს.
დავით თარბამ იულია ბოჩაროვას მონოპიესის
- „ყველაფერი რაც მიყვარს“ - საინტერესო
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ინტერპრეტაცია შემოგვთავაზა და დღევანდელ
ქართულ რეალობას მოარგო. აღსანიშნავია, რომ
წინა აბზაცში ნახსენები პრობლემები მაღალ
დონეზე აქვს შესრულებული რეჟისორს. მის
ხედვაში ნათლად ჩანს ადამიანის მიზნები და
მოქმედებები. ყველაფერი თანმიმდევრულად
და
ქრონოლოგიურად
ვითარდება.
ძალიან ეფექტური გამოვიდა „გაპარული,
დაუმონტაჟებელი ხარვეზები,“ რამაც, ვფიქრობ,
თეატრის ილუზია შექმნა. შეიძლება ითქვას
- შორ, საშუალო და ახლო ხედებში - კინოს
ელემენტები ისე ოსტატურად გამოიყენა მოძრავ
კადრებში, რომ ბევრი გამოცდილი რეჟისორი
ვერ ახერხებს მსგავს სინქრონულობას.
აღსანიშნავია, ახალგაზრდა, საინტერესოდ
მოაზროვნე კომპოზიტორ ლევან ბაშარულის
მუსიკალური გაფორმება. მისი კომპოზიციების
მოსმენისას, გებადება შეგრძნება, რომ თითქოს
მუსიკალურ თერაპიას გადიხარ.
მსახიობმა ლილი ხურითმა მონოპიესის
,,თამაშისას“, ისეთი ბუნებრივობით გამოსახა
პერსონაჟის შინაგან სამყაროში მიმდინარე
პროცესები,
რომ
რთულია
გარკვევა,
ირეალურია მოქმედი პირი, თუ რეალური.
მისი
ბავშვური
მიამიტობა,
ტკივილი,
წყენა და თითოეული განცდა იმდენად
დამაჯერებელია, რომ რეალურად გიპყრობს,
აღწევს მაყურებლის გულსა და გონებაში,

გაჯერებს, იწვევს მძაფრ თანაგანცდას და
აცნობიერებ, რომ ცრემლის გარეშე მისი
ყურება შეუძლებელია. მსახიობი ამ პატარა
მონოსპექტაკლში გვაფიქრებს ცხოვრებისეულ
ფარსზე, ადამიანური არსებობის არსზე,
სიყვარულზე. ვეცნობით ისტორიას ადამიანზე,
რომელსაც ურთიერთსაპირისპირო გრძნობები
და შეგრძნებები აქვს, მაგრამ სიცოცხლისადმი
ლტოლვა, მისი ღირებულებების შეცნობა,
აძლევს შესაძლებლობას იფიქროს იმაზე,
რაც უყვარს, და, განაგრძობს ბრძოლას
სიცოცხლისათვის. შუახანს მიღწეული ქალი
იხსენებს ფაქტებს, რომლებიც ცხოვრებაში
მნიშვნელოვანია, მაგრამ მანამ, სანამ არ დადგა
დრო წარსულისა თუ დღევანდელობის,
გარემომცველი ადამიანების შეფასებისა, ვერც
კი ამჩნევდა. იმდენად შევდივართ როლში
მსახიობთან ერთად, რომ მასსავით აზროვნებას
ვიწყებთ და ჩვენც ვსვამთ კითხვებს - რა ან ვინ
გვიყვარს ყველაზე მეტად? საერთოდ, უნდა
გვიყვარდეს? ანდა, რამდენი რაღაც ან ვიღაც
შეიძლება გვიყვარდეს? აქვს კი ლიმიტი იმას რაც გვიყვარს?
სოფო ხუნდაძე,
თეატრმცოდნეობის მიმართულების
მეოთხე კურსის სტუდენტი
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უსიყვარულო

ანდრეი ზვიაგინცევი დღეს მსოფლიოში
ყველაზე წარმატებული და აღიარებული
რუსი რეჟისორია. ფაქტობრივად, ის სათავეში
უდგას თაობას, რომელიც ქმნის ახალ რუსულ
კინემატოგრაფს.
რუსი
მაყურებლისთვის
ეს გარემოება უზომოდ საამაყოა; თუმცა ის
ფაქტი, თუ რას და როგორ აჩვენებს რეჟისორი
ეკრანზე, ერთგვარ გაორებას იწვევს მასში.
უმეტესობისთვის
ზვიაგინცევი
ცნობილი
გახდა ფილმით „ლევიათანი“, რომელშიც ის
დაუნდობლად აკრიტიკებს თანამედროვე
რუსეთს, სისტემას, რომელიც დამპალია და
იხრწნება.
ზვიაგინცევის ფილმი „უსიყვარულო“ ორი
ადამიანის პირად დრამას მოგვითხრობს,
მაგრამ, თითქოს, ეს ამბავი მაინც არ არის
სურათის მთავარი ღერძი, აქაც რუსული
რეალობის გადააზრება მიმდინარეობს და
დროდადრო იჭრება ფილმის ძირითადი
სიუჟეტის პარალელურად. მაგ., სატელევიზიო
თუ რადიო გადაცემა, სადაც რუსულუკრაინული
ომის
თემა
განიხილება,
ერთგვარად
ამხელს
საინფორმაციო
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პროპაგანდას, რომელსაც მთავრობა ეწევა
მოსახლეობაში. კომიკურია ასევე საუბრები
სამყაროს აღსასრულზე: ფილმის მთავარი
პერსონაჟის, ბორისის კითხვაზე - „როგორ
გგონია, სამყაროს აღსასრული დადგება?“,
- პასუხობენ - „აუცილებლად. ეჭვი ხომ
არ გეპარება? ღმერთი აუცილებლად
გამოჩნდება“. რა თქმა უნდა, ეს დიალოგი
სიცილის მომგვრელია, მაგრამ მასში
იკითხება ის ბრმა, გაუაზრებელი „რწმენა“,
რომლითაც ცხოვრობენ რუსები, რაც მათ
სოციალურ-ეკონომიკურ-პოლიტიკურ
მდგომარეობაზეც აისახება. არანაკლებ
კომიკურია „მართლმადიდებლური სამშენებლო
კომპანიის“
დანიშნულებაც
ფილმში, ეს გახლავთ კომპანია სადაც
მხოლოდ დაოჯახებულ პირებს ასაქმებენ,
და სწორედ აქ მუშაობს ბორისი. ვრცელი
მონიტორებით გადავსებული საოფისე
სივრცის კედლებზე უზარმაზარი ხატებია
გაკრული, მაგრამ ვეცნობით თუ არა მის
ბინადრებს, ვხვდებით, რომ ეს ყველაფერი
მოჩვენებითია, სამსახურის დაკარგვის
შიშით, ცდილობენ დამალონ პირადი
ცხოვრება და ხშირად იტყუებიან კიდეც,
მთავარი - შემოსავლის წყაროს შენარჩუნებაა
და სხვა არაფერი. გვეცინება ბორისის
საყვარლის კითხვაზეც - „რისი მანიშნებელია
სიზმარში ამოღებული კბილი?“ - რომელსაც
იგი Google-ის საძიებო სისტემაში სვამს და აქაც
ხაზი ესმება ზოგადად რუსულ საზოგადოებაში
ცრურწმენების სიმრავლეს. პასუხს ამ კითხვაზე
ვერ ვიგებთ, მაგრამ იგი ისედაც ნათელია,
ამოღებული კბილი, როგორც სიცარიელე და
ასევე მომავალი უბედურების ნიშანი.
რეჟისორი
ამ
ფილმშიც
ინარჩუნებს
ჩვეულ სტილისტიკას, რომელიც რაღაცით
ტარკოვსკისაც კი მოგვაგონებს. გვთავაზობს
ნელ და გრძელ კადრებს, უზადო საინტერესო
პეიზაჟებს, იქნება ეს თოვლიანი ტყე თუ
გრძელი ბალახით გადავსებული მინდორი;
გვაძლევს დაკვირვების საშუალებას და
საინტერესო ვიზუალურ მასალას. მუშაობს
იმავე ოპერატორთან, როგორც ყოველთვის
- მიხაილ კრიჩმანი და ის ერთად ქმნიან
არაჩვეულებრივ კადრებს, გასაოცარი ფერითი
პალიტრითა და მიზანსცენებით. ფილმის
საერთო ცივი ტონალობა გვაფიქრებინებს, რომ
ეს გამა ერთგვარი კლიშეა რუსული გარემოს
დასახატად. მაგრამ ფილმის ყურებისას ეს
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სულაც არ გვაწუხებს - იმდენად ორგანულია
იმ ამბავთან, რომელსაც რეჟისორი გვიყვება
- ისიც ისეთივე ცივი და უსულოა. რეჟისორი
სიჩუმითაც გვეთამაშება, გვიყვება პერსონაჟებსა და გარემოზე, რომელიც სიჩუმეში უფრო
ხილვადი ხდება. ფილმის მთავარი მუსიკალური
ფონიც გამორჩეულია, ერთი ნოტა, რომელიც
მეორდება და მეორდება, როგორც ჩაქუჩის
დარტყმა, როგორც გამლღვალი ყინულის
ლოლოს წვეთები, გვირტყამს თავში, გვიქმნის
მოლოდინს, დაძაბულობას; თითქოს, სწორედ
ეს ხმოვანებაა, რაც ტკივილს გვაგრძნობინებს
და არა პერსონაჟებისადმი თანაგანცდა, თითქოს ესაა ის, რაც ტვინში ჩაგვესმის ჩვენც და
ფილმის პერსონაჟებსაც - ერთი განმეორებადი,
თანდათან უფრო ხმამაღალი ნოტა, რომელსაც
სიგიჟემდე მივყავართ. აღსანიშნავია, რომ ყველა პერსონაჟი გარეგნობითაც იდეალურადაა
შერჩეული და მათი თამაში იმდენად
ორგანულია, ხანდახან გვავიწყდება, რომ ისინი
უბრალოდ მსახიობები არიან.
ფილმის სიუჟეტი საშუალო სოციალური
ფენის ცოლ-ქმრის, ბორისისა და ჟენიას
განქორწინების პროცესის ჭრილში ვითარდება.
მათ მაგალითზე ვხედავთ საზოგადოებას,
რომლისთვისაც ყოველგვარი ადამიანური
ღირებულებები გაუფასურებულია და ყველა
გრძნობის და ემოციის ადგილი სიძულვილსა
და ბოღმას უკავია. მათ არ იციან სიყვარული და
საკუთარი თავიც კი არ უყვართ - ეზიზღებათ.
მათი ოჯახის გვარიც კი - სლეპცოვი (სლეპოი
- რუს. ბრმა) მეტყველია მათზე, რადგან
ყველაფრის მიუხედავად თვალი არ აეხილებათ.
წყვილი ჯერ კიდევ აგვარებს ფორმალურ
საკითხებს, ცდილობენ გაყიდონ ბინა და
ადგილი მიუჩინონ თავიანთ 12 წლის შვილს,
ალიოშას. ჯერ ბოლომდე გაყრილებიც არ არიან
და უკვე ორივეს საკუთარი პირადი ცხოვრება
აქვს - ბორისის საყვარელი ბავშვსაც კი ელოდება მისგან. შესაბამისად, ახალ ცხოვრებაში აღარ
აღმოჩნდა ადგილი ალიოშასთვის, მუდმივად
მიდის კამათი, თუ ვის დარჩება ბიჭი, არცერთს
სურს მასზე პასუხისმგებლობის აღება და
ინტერნატში უპირებენ გაგზავნას. სასაცილოც
კია, რომ ამ სიტუაციაში ბორისს ის უფრო
ადარდებს, მისმა „ზემორწმუნე“ უფროსმა არ
გაუგოს განქორწინება და შვილის მოშორება,
ვიდრე საკუთარი შვილის გრძნობები და
მომავალი. ერთ-ერთი მორიგი ასეთი ჩხუბისას
ალიოშა იაზრებს, რომ მშობლებს არ უყვართ,
მეტიც - საერთოდ არ ადარდებთ, მათთვის
იგი მხოლოდ წინაღობას წარმოადგენს ახალი
„ბედნიერი“ ცხოვრების გზაზე. სწორედ

ამიტომ გადაწყვეტს გაიქცეს. საშინელებაა ის
ფაქტი, რომ მშობლები ამას მხოლოდ 2 დღის
შემდეგ შეიტყობენ - დამრიგებელი დარეკავს
და იკითხავს, თუ რატომ არ დადის ალიოშა
სკოლაში.
აქედან იწყება გამოძიება. ჯერ პოლიციას
მიმართავენ. რომელიც „გაქცეული“ ბავშვის
ძებნას არც კი აპირებს, პოლიციელს სჯერა,
რომ ბავშვი პროტესტის ნიშნად გაიქცა და მალე
დაბრუნდება, საგამოძიებო პროცესის დაწყება
და საქმის აღძვრა კი უამრავ დროს წაიღებს,
„მე რეალურ სურათს გიხატავთ, რეაგირების
მოხდენა გვევალება და მოვახდენთ, მაგრამ
მოცემულ მომენტში სისტემას არც რესურსი
აქვს და არც დრო ყოველ მოზარდს გაეკიდოს“.
არადა ყველამ ვიცით, რომ თუ ეს ნამდვილად
მოტაცებაა, ყველაზე მნიშვნელოვანი სწორედ
პირველი 24 საათია გაუჩინარებიდან, მათ
ეს დრო დაკარგეს და ახლაც კი არ აპირებენ
იჩქარონ ან საერთოდ რაიმე გააკეთონ,
ხოლო
გამომძიებელი
ბიუროკრატიული
ინსტანციების აღწერით კიდევ უფრო ნათელს
ხდის - რა ცუდ მდგომარეობაშია და როგორ
მუშაობს თანამედროვე რუსული სისტემა,
რომლისთვისაც დაკარგული მოზარდი პრიორიტეტს არ წარმოადგენს.
ჟენია თავიდანვე შეშფოთებული ჩანს
შვილის
გაუჩინარებით,
რასაც
ბორისი
სკეპტიკურად უყურებს - სამსახურშია და
არ სცალია ამის გასარკვევად. ისევ და ისევ
გულგრილობა. იმის მიუხედავად, რომ მობილიზებულია შვილი იპოვოს, მაინც გვრჩება
შეგრძნება, რომ მასში არანაირი ემოცია არაა.
საყვარელთან ურთიერთობაშიც კი თავიდან
მოსიყვარულე ჩანს, მაგრამ აქაც მსგავსი
ისტორია მეორდება, რაც ჟენიასთან. ფილმის
ბოლოს ვხედავთ რომ მოჩვენებითი სიყვარული აქაც ქრება, ისადგურებს ყოველდღიური უფერულობა, გულგრილობა, ზიზღი,
თითქოს მას არ შესწევს სიყვარულის უნარი.
ფილმის განმავლობაში ჩვენთვის გაურკვეველი რჩება ასეთი პიროვნული მახასიათებლების მიზეზი, რასაც ვერ ვიტყვით ჟენიაზე.
იგი ახალგაზრდა, მიმზიდველი გარეგნობის
ქალია, თუმცა სახის ნაკვთები უკვე ბევრს
ამბობენ მის პიროვნებაზე, იგი მასავით ხისტი,
მკაცრი და უემოციოა. თავიდანვე ზიზღი
გვიჩნდება, ჯერ იმიტომ, რომ შვილის მოშორება
სურს საკუთარი პირადი ცხოვრების ასაწყობად
და მისი დიალოგი საყვარელთან უფრო
გვიმძაფრებს ამ შეგრძნებას იმის მიუხედავად,
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რომ ვხვდებით მისი ასეთი პიროვნული
მახასიათებლების მიზეზი ბავშვობაში იმალება - „არასდროს არავინ მყვარებია, მხოლოდ
დედა, როცა პატარა ვიყავი, ისე ცუდად
მექცეოდა, არ მეფერებოდა, თბილ სიტყვას
არ მეტყოდა, მხოლოდ დისციპლინა წესრიგი,
სწავლა, ბოროტი, მარტოსული, გესლიანი“.
ამბობს რომ ალიოშაც არ უყვარს, რადგან
აბორტის კი ეშინოდა და დაიტოვა, მაგრამ
შვილის ყოლა არ სურდა. ჩემი აზრით, ეს
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომენტია ფილმში,
რადგან, პერსონაჟის გახსნასთან ერთად,
ეხმაურება საყოველთაო დილემას აბორტთან

ლის გრძნობა იბადება. ვხვდებით, რომ
მთელი ცხოვრება მარტოს უწევდა საკუთარ
თავზე ზრუნვა, ემოციებთან გამკლავება,
არავის უყვარდა და არ იცის - როგორ
უნდა სიყვარული; ვისგანაც სითბოს და
მზრუნველობას გრძნობდა, სწორედ მას
უტყდება სიყვარულში. აკი თავად ამბობს, რომ
ყოფილი ქმარი არც კი ყვარებია, უბრალოდ
ეს მისთვის შანსი იყო დედის ტირანიისგან
თავის დასაღწევად. დედას არ დაუჯერა,
მაინც გაჰყვა მას, რადგან სიყვარულსა და
ბედნიერებას ჰპირდებოდა, მაგრამ საბოლოოდ, მხოლოდ ტკივილი და იმედგაცრუება

დაკავშირებით. კი, აბორტი ცუდია, მაგრამ თუ
მშობელი მზად არაა და ბავშვი არასასურველია,
ეს გადაწყვეტილება უკეთესი ვარიანტია.
ხოლო, იმას თუ რა შედეგი მოსდევს ასეთ
სიტუაციაში გაჩენილ შვილებს, ფილმი ნათლად
გვიჩვენებს - „როცა მომიყვანეს, მისი დანახვაც
არ შემეძლო, რაღაც საშინელება იყო, რძეც არ
მქონდა“. თუმცა, როდესაც ჟენია და ბორისი
ალიოშას საძებნელად დედამისთან ჩავლენ
აგარაკზე, იმ იმედით, რომ შესაძლოა ბიჭი
ბებიასთან იმალებოდეს, აქ იცვლება მისდამი
დამოკიდებულება. ეს ეპიზოდი, სადაც დედა
შვილს შეურაცხყოფით ელაპარაკება, ამცირებს
და არარაობად მოიხსენიებს, ნათელს ხდის,
თუ რა ცხოვრება გამოიარა ბავშვობაში და მისი
ასეთი დამოკიდებულებები უფრო გასაგები ხდება. თუ მანამდე უპირობო ზიზღს
ვგრძნობდით გმირისადმი, ახლა სიბრალუ-

მიიღო. „მე არასდროს მყვარებიხარ, უბრალოდ,
მასთან ერთად ცხოვრება უკვე აღარ შემეძლო,
მისგან წასვლაც არ შემეძლო, შენთან წამოვედი, გამოგიყენე, ყოველ შემთხვევაში - ასე
ვფიქრობდი, სინამდვილეში კი შენ გამომიყენე,
ოჯახი შენ გჭირდებოდა და არა მე. მე მხოლოდ წასვლა მჭირდებოდა, მხოლოდ მისგან
ცალკე ცხოვრება“ ჩემი აზრით, ეს პრობლება
დღევანდელ საქართველოშიც კი აქტუალურია,
ბევრი გოგო ქმნის უსიყვარულოდ ოჯახს
იმის გამო, რომ მშობლების კონტროლს
დააღწიოს თავი და გათავისუფლდეს, მაგრამ
ვერ ხვდება, რომ ამ გადაწყვეტილებით ერთი
უბედური ცხოვრებიდან მეორეში დგამს
ნაბიჯს.
ალიოშას ძებნას აგრძელებენ, მოხალისეები
თავს არ იშურებენ, რომ ბავშვი იპოვონ,
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პოლიციაც ხვდება, რომ ეს მორიგი გაქცეული
თინეიჯერი არაა. უფრო და უფრო ვიძაბებით,
როცა ალიოშას მეგობართან მივლენ და
გამოჩნდება შანსი რომ იპოვიან, მაგრამ
უშედეგოდ,
რადგან
ეს
ჩვეულებრივი
დეტექტიური ჟანრის ფილმი არაა, სადაც
მიზანი გაქცეულის ან მკვლელის პოვნა ან
საქმის გახსნაა. აქ აქცენტი იმ ურთიერთობებსა და ქმედებებზეა გადატანილი, რაც ბიჭის გაქცევას მოსდევს. სწორედ მისი ეს ქმედება ხდება ბიძგი პერსონაჟების გახსნისათვის.
პიკს ვაღწევთ მორგის სცენაში, სადაც
მშობლებმა უნდა ამოიცნონ არის თუ არა
გარდაცვლილი მათი შვილი. აქ ემოციები
იფეთქებს, ჟენია ვერ იკავებს ცრემლებს,
ხელებს ურტყამს ბორისს, რომ ხმა ამოიღოს,
თქვას, რომ ეს არ შეიძლება იყოს ალიოშა,
ვხვდებით რომ შეიძლება ზემოხსენებული
მიზეზების გამო, სძულდა შვილი,
თუმცა მისი დაკარგვა არ სურდა და
თავისებურად მაინც უყვარდა - „არავის
მივცემდი მას, გესმის, ნაბიჭვარო,
არავის მივცემდი“. აქ, თითქოს ორივეში
დანაშაულის
გრძნობა
იღვიძებს,
ბორისიც ვეღარ იკავებს ემოციებს,
თითქოს სინდისი, რომელსაც მთელი
ცხოვრება გაურბოდნენ, დაეწიათ და
საზღაური მოსთხოვა.
რეჟისორის მცდელობის მიუხედავად,
გადმოეცა უსიყვარულობის, ადამიანის
შინაგანი
სამყაროს
და
ოჯახური
პრობლემების არსი, ყველაფერი მაინც
ზედაპირულ შთაბეჭდილებას ტოვებს.
მან დაგვანახა აისბერგის ზედა ნაწილი,
მაგრამ, როგორც ვიცით, წყალქვეშ
ბევრად დიდია ყინული. თითოეული
ასახული პრობლემის არსი, მაინც,
სწორედაც, რომ ადამიანის არსში
იმალება, რომელიც ხშირად ბავშვობაში
მიღებული ტრავმის შედეგია. ჟენიას
შემთხვევაში რაღაც ნაწილაკი მაინც
დავინახეთ, ხოლო, როგორც აღვნიშნე,
ბორისის
პერსონაჟი
ნაკლებად
დამუშავებული
და
გახსნილია,
მუდმივად
გვრჩება
უკმარისობის
გრძნობა მის მიმართ. საზოგადოებაც
ზედმეტად
სტერეოტიპულია,
მარტოხელა
გაბოროტებული
დედა,
გულგრილი პოლიცია, მოჩვენებითი
მართლმადიდებლობა, თუმცა, ამის
მიუხედავად არის დეტალები, რომელთაც
სიახლე შემოაქვს, თუნდაც მოხალისეების
ჯგუფი, რომლებიც უსასყიდლოდ ეხმარებიან

ხალხს, რაც ასეთი ზიზღით და სიძულვილით
სავსე ქვეყანაში სინათლის ნაპერწკალია.
ბიჭი კი მაინც ვერ იპოვეს, აგრძელებენ
ცხოვრებას, მაგრამ ყველაზე საშინელება ისაა,
რომ თითქოს, არც არაფერი მომხდარა - ჟენია
ისევ ისეთი ცივი, უემოციო ქალია. ბოლო
კადრი, როცა რუსეთის ემბლემიან სპორტულ
ტანისამოსში სარბენ ბილიკზე დგას, ის გასული
ცხოვრების, წარსული იმედების სიმბოლოა
- იმედგაცრუების, რომელმაც დაისადგურა,
და ეს სამფერი დროშა და არწივი, რომელმაც
ყოველგვარი ძალა და მნიშვნელობა დაკარგა.
ბორისი კი თავის ახალ ოჯახთან იმავე
შეცდომებს უშვებს - მეორე შვილის სახით შანსი
მიეცა შეცდომების გამოსწორების, მაგრამ არც
კი ცდილობს, იმავეს აკეთებს - ეს ბავშვიც არ
ადარდებს, საკუთარი თავიც კი არ ადარდებს.
საერთოდ, რაიმე ადარდებს?!

ნათია ფანცულაია,
კინომცოდნეობის მიმართულების
მესამე კურსის სტუდენტი

7

# 6 (144) 30 dekemberi 2020 weli

,,qarTuli Teatris enciklopedia~
gagrZeleba. ix. wina nomrebi (#5_#10,2017; #1_#10, 2018; #1_#10, 2019; #1, #2, #3, #4, #5 2020)
andriaZe
(Zasoxovi)
givi andrias Ze 12.XII.1929,
Tbilisi _ 26. I. 2015, iqve)
_ baletis msaxiobi, saq. dams.
art. (1985).
swavlobda Tbilisis qoreografiul saswavlebelSi
(ped.: s. sologovi, s. noniaSvili, d. javriSvili), 1949dan a. TobT-is staJioria,
1950 _ 2008 sabaleto dasis
wevri, jer rogorc kordebaletis mocekvave, 1952dan ki _ solisti. asrulebda saxasiaTo partiebs:
komandori (kreinis `laurensia~), girei (asafievis
`baxCisarais Sadrevani~), boroti genia, damrigebeli
(Caikovskis `gedis tba~), rodrigo, brabancio (maWavarianis `otelo~), gamaSi (minkusis `don-kixoti~),
xalifa (ToraZis `gorda~), raja (minkusis `baiadera~), hercogi, grafis megobari (adanis `Jizeli~),
kapuleti (prokofievis `romeo da julieta~), miSo
(hertelis `bebia da SviliSvili~), poloniusi (gabiCvaZis `hamleti~), aiboliti (morozovis `eqimi
aiboliti~), germaneli oficeri (ToraZis `mSvidobisaTvis~), burgomistri (punis `markitanti qali~),

notariusi (hertelis `amao sifrTxile~), burgomistri (delibis `kopelia~) da sxv.
sacekvao-saxasiaTo partiebidan asrulebda: boSursa da cekvas kastanetebiT (`laurensia~), toreadorsa da megobarTa oreuls (`don-kixoti~), mimikoss (maninos `kolumbidan brodveimde~), solosa
da mazurkas (`gedis tba~). 1960-ian wlebSi solos
cekvavda operebSi: verdis `traviata~, bizes `karmeni~, Caikovskis `orleaneli qalwuli~, boqaulis
rols – doliZis `qeTo da koteSi~.
1971_1995 a. pedagogad muSaobda saestrado da
sacirko saswavlebelSi; TobT-sTan erTad mravalgzis iyo gastrolebze sazRvargareT: avstria (1958),
ungreTi, safrangeTi (1966), poloneTi (1969), fineTi (1984), espaneTi, italia (1992), CineTi (2001).
dajildoebulia `Rirsebis medliT~.

lit.: q u T a T e l a Z e r., j a f a r i Z e m.,
`qarTuli musikis enciklopediuri leqsikoni~, Tb.,
2005.
					

r. d.
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redaqciisgan: winamdebare statiaSi zogi ram
dasaxvewi da Sesavsebia, faqtobrivi monacemebis
mxriv, magram ver iqna da ver mivaRwieT imas, rom
b-ni givis ojaxs Tundac erTi foto mainc moewodebina... Segvpirdnen, magram Semdeg Cvens zarebs
ar pasuxoben.
gansakuTrebiT ki gvainteresebs am fotoze SuaSi
gamosaxuli msaxiobi namdvilad aris Tu ara b-ni
givi? Cveni azriT, unda iyos, magram ver gadavamowmebT, sanam arqivebi da muzeumebi ar gaixsneba...
ase rom, egeb, mkiTxveli dagvexmaros _ am imediT
gTavazobT am patara werils da winaswar gixdiT
madlobas.

				
wifuria lela eduardis as. (27. XII. 1959,
Tbilisi) _ Teatrmcodne, xelovnebaTmcodneobis
mecnierebaTa doqtori (2012),
kinoreJisori.
Tbilisis #57 saS. skolis
damTavrebis Semdeg, 1976 _ 81
swavlobda ssTi, Teatrmcodneobis fak-ze (ped. v. qarTveliSvili, sadiplomo naSromi
_ `mixeil javaxiSvilis proza
teleekranze~).
1981-dan iwyebs aqtiur TanamSromlobas periodul presaSi. 1983 _ 95 k-st.
`qarTuli filmis~ reJisoris asistentia. 1987 _
89 saq. saxelmw. lit. muzeumis n. baraTaSvilis
filialis gamge, 1987 _ 89 _ saqradios Teatralur
gadacemaTa avtori da wamyvani (akeTebda gadacemebs
sezonebis premierebis Sesaxeb).
1990 xelaxla Caabara ssTi-Si, amjerad
kinosareJisoro fak-ze (ped.: n. managaZe, b. xotivari). daamTavra 1995 (sadiplomo filmi – `visi
suli gsurs?~).
2009 _ 12 swavlobda iv. javaxiSvilis sax.
Tbilisis saxelmw. universitetis humanitarul mecnierebaTa fak-is doqtoranturaSi xelovnebaTmcodneobis mimarTulebiT. daicva disertacia Temaze _
`qarTuli prozis interpretacia audiovizualur
xelovnebaSi (m. javaxiSvilis nawarmoebebis safuZvelze)~.
nayofieri SemoqmedebiTi moRvaweobisTvis miRebuli aqvs mravali prizi. maT Soris: saqarTvelos
Teatraluri sazogadoebisa _ saukeTeso recenziisTvis reJ. n. qanTarias speqtaklze Telavis TeatrSi `Cemi wyal-Walis xmebi~; films
_ `visi
suli gsurs?~ _ miunhenis saerTaSoriso studenturi kinofestivalisa; `he, lileo~ _ telekompania
`mzis~ da kinematografistTa kavSiris I saxalxo
kinofestivalis nominanti saukeTeso dokumenturi
filmis nominaciaSi; `gonis suverenoba~ _ marTlmadidebluri filmebis VI saerTaSoriso festivali
`wminda andrias jvari~ _ prizi `sigel-gujari~
srulmetraJiani dokumenturi filmebis nominaciaSi;

`grakliani goris warweris saidumlo~ _ 1 adgili
rusTavelis saxelobis erovnuli samecniero fondis
konkursSi mecnierebis popularizaciisTvis da sxv.
Txz.: axalgazrduli Teatris speqtakli, J. `T. da
cx.“, 1985, #1; `ifiqreT, adamianebo!”, iqve, 1987, #4;
`alale”, g. `ls”, 29. I. 1988; vakeToT SesaZleblobebis
maqsimumi, g. `Tb.”, 24. V. 1990, “cud ambebs vxedavT, kvlavac unda cuds movelodeT”, g. `ls”, 23.VIII.1991; “es
iyo peterburgSi”, g. “7 dRe”, 30. IV. 1994; `gilocavT,
masw!..” g. `sr”, 19. XI. 2000; vin cxovrobs fskerze?, J.
`T. da cx.”, 2004, @#2; `jayos xiznebis” interpretaciisTvis, J. `lit. da xel.”, 2010, #11; maradiulobisa
da Tanamedroveobis sinTezi Tbilisis saerTaSoriso Teatralur festivalze, J. `T. da cx.”, 2015, #5; monografia “qarTuli prozis interpretacia audiovizualur
xelovnebaSi (m. javaxiSvilis nawarmoebebis safuZvelze),
Tb., Tsu, 2016; `xom ar vafrenT?”, J. `Teatri”, 2019, #1;
gaarTe da aswavle, rogorc yovelTvis, xelovnebis natifi
grZnobiT”, J. `Teatri”, 2020, #1 _ 2 da sxv.
lit.: k u k a v a i., `he, lileos“ warmateba patara
qalaqis did festivalze, g. `Tb.“, 11.II.2003; o C i a u r i
l., kinosTan urTierToba CemTvis namdvili dResaswauli
iyo, g. `rez.“, 19.IX.2003; i a k a S v i l i p., pirveli saxalxo festivali `mze“, J. `lit. da xel-ba“, 2006, #6;
d e m e t r a Z e i., gonis suverenoba, g. `24 saaTi“, 16.I.2009;
i r e m a S v i l i e., universitets dokumenturi filmi miuZRvnes, g. `ax. Taoba“, 24.I.2009; m a m a r d a S v i l i n.,
gonis suverenoba, g. `24 saaTi“, 2.II.2009; o C i a u r i l.,
sad batonobs `gonis suverenoba“, gaz. `rez.“, 7.II.2009;
k a l a n d a r i S v i l i l., avirCioT gonis suverenoba J.
`T. da. cx.“, 2009, #2; o T a r a S v i l i m., Tsu-s kinotele sareJisoro programa merab kokoCaSvilma aRiara, g.
`rez.“, 12.I.2011.

					

g. d.

madlierebis darbazi
gasuli wlis pirvelsave nomerSi, roca `durujis~ furclebze `madlierebis darbazi”
davafuZneT, upirveles yovlisa,
saqarTvelos iusticiis saministrosa da masSi Semaval dawesebulebebsa da piradad ministrs,
q-n Tea wulukians gadavuxadeT
madloba im didi daxmarebisTvis,
romelsac maTgan iRebs `pirveli
qarTuli YTeatraluri enciklopediis~ redaqcia
Cvens urTules, yoveldRiur saqmianobaSi, raki uamravi TariRi gvaqvs dasadgeni axlo Tu Soreuli
warsulidan da es mxolod am organizaciebis megobruli da uangaro mxardaWeriT aris SesaZlebeli.
am Cveni uZvirfasesi megobrebisagan saaxalwlod gvinda gamovyoT ssgs (saxelmwifo servisebis saagentos) samoqalaqo reestris departamentis
qvemo qarTlis samsaxuris ufrosi, metad gulisxmieri da keTilSobilebiT savse adamiani, q-ni nino
mesxi, romelic wlebia gverdiT gvidgas, rom daviwyebis buruss gamovtacoT Cveni saxelovani mamuliSvilebi...
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didi madloba, q-no nino am sikeTisTvis da zrunvisTvis, im gancdisTvis, rom Tqvenc da Cvenc erT
did, erovnul saqmes vemsaxurebiT da es netarebas
gvaniWebs.
mravali axali weli mogvelocos TqvenTvis da
Tqveni SesaniSnavi kolega-TanamSromlebisTvis.
uRrmesi madlierebiTa da pativiscemiT
giorgi (gogi) doliZe.

axali weli gvinda mivulocoT Zvirfas kolegas _
q-n Tamar maisuraZes, saqarTvelos Teatris, musikis,
kinosa da qoreografiis erT-erT gamorCeul muSaks,
romelic ukve ramdenime welia uaRres gulismierebas
iCens Cvens mimarT. gansakuTrebiT TvalsaCinoa misi
saimedo daxmareba iseTi proeqtis mimarT, rogoricaa `pirveli qarTuli Teatraluri enciklopedia~,
romelic ukve meoTxe welia qveyndeba Cveni universitetis yovelTviur gazeT `durujSi~.
Zvirfaso Tamar, Cveno sayvarelo Tamuna, didxans,
didxans gvyavde Cvenda imedad. droebiTi, sayovelTao bedukuRmarToba veras dagvaklebs, sanam ase megobrulad viqnebiT erTamaneTis mimarT.
ixare da ibedniere.
pirveli qarTuli Teatraluri enciklopediis
saxeliT _ Seni ufrosi megobari
				
				

g. doliZe
29.XII.2020

rusTavelis Teatris muzeums
miesalmeba
Teatris enciklopedia...
q-n. - mari miqiaSvils
mari, mari, Cemo mari,
Sen mogikvdes Cemi Tavi.
ase rogor gagawvale,
sad gamovyo axla Tavi.

		
		
		

magram RmerTi mowyalea,
dagifasebs yvelaferso.
ase kargi rom gagzarda,
vaSa!
vaSa!
dedaSenso.

mdablad Tavs vxri Sens winaSe,
Cemo kargo marikao.
kargi, axla, Tu giyvarde,
amis meti ra gindao.
		
		
gazafxulze mova ia
		
da mogarTmev konebado.
		
surneliTac gagabruebs,
		
TmebSic Cagekonebao.
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mzec Semova fanjridan da
Camodgeba naTelio.
aba, meti raRa giTxra,
amovwure saTqmelio.
g. doliZe
12. II. 2019
samadlobeli werili
qarTuli Teatraluri enciklopedia, romelic
pirvelad axla gamodis saqarTveloSi, Seufasebeli SenaZenia aramarto Teatraluri sazogadoebis,
aramed mTeli qarTveli xalxisTvis. masSi akademiuri Teatrebis korifeebis gverdiT Seyvanilia periferiebis Teatrebis msaxiobebic. sasiamovnoa, roca
maTi mokrZalebuli wvlilic araa daviwyebuli.
madlierebisa da siamayis grZnobiT avivse, roca
maT Soris _ mamaCemis, ozurgeTis al. wuwunavas
sax. saxelmwifo Teatris msaxiobis, saqarTvelos
damsaxurebuli artistis, ilia arobeliZis saxeli
da gvaric amovikiTxe Tqveni gazeTis (`duruji~)
SarSandel saaxalwlo nomerSi (1.I.2020).
didi madloba, megobrebo, am dafasebisaTvis, am
yuradRebisaTvis. didi madloba.
pativiscemiT
saq. dams. artistis _
ilia arobeliZis qaliSvili
mzia arobeliZe
1.III.2020

SemCneuli Secdoma-xarvezebis gasworeba
Cveni gazeTis wina nomerSi (`duruji~, #5, 2. XII.
2020) gaipara ori Secdoma: me-7 gv. II svetis bolo
striqonSi 2004 wlis nacvlad unda iyos _ 2009.
momdevno gverdze ki (sveti I) 13-e striqonSi zedmetia sityvebi `studentobis wlebSi~, aseve, Semdeg
striqonSi TariRs _ (2002) moexsneba frCxilebi
da, amdenad, unda ikiTxebodes: `2002-dan aris goris
Teatris msaxiobi. universitetis damTavrebis Semdeg
ki (2014-dan dRemde) paralelurad muSaobs~ _ Semdeg rogorc teqstSia, mxolod sityvas `TeatrSi~
boloSi daemateba `c~.
redaqcia bodiSs ixdis aseTi uneburi xarvezebisTvis da gulwrfelad aRiarebs, rom mxolod Cveni
Zvirfasi mkiTxvelis didsulovnebis imedad rCeba _
red. 				
statiebis avtorebi:
r. d. – rusudan dauSvili
g. d. _ gogi doliZe, xel. doqtori
(gagrZeleba Semdeg nomerSi)
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ფილმებსა და ტელესერიალებში
ნაციონალური სამზარეულოს წარმოჩინება
ნაციონალური სამზარეულოს გლობალიზაციის პროცესში ტელევიზიას და ფილმის
ინდუსტრიას დიდი დანიშნულება აქვს.
ფილმში კულინარიული ელემენტების შეტანა,
რომელიც
ნაციონალური
სამზარეულოს
რეცეპტს წარმოადგენს, სამუდამოდ რჩება
მაყურებლის მეხსიერებაში. ეს მეთოდი
ქვეყნის ცნობადობის ამაღლებას ემსახურება.
ოსკაროსანი მონტაჟის რეჟისორის, ვოლტერ
მარჩის სიტყვებია: „ფილმის ყურებისას
მაყურებელს მეხსიერებაში არ რჩება არც
მონტაჟური სამუშაო, არც ოპერატორული,
არც მსახიობების შესრულება, ზოგჯერ
ფილმის შინაარსიც კი არ რჩება, არამედ რჩება
მხოლოდ ემოცია, რასაც ფილმი უღვივებს
მაყურებელს“.1
კულინარია ფილმში ემოციას აღვივებს
(ისევე როგორც მუსიკა), ახალს გასწავლის.
ფილმიდან მიღებული ეს ცოდნა იმდენად
რესურსულია, რომ მრავალჯერ გახსენდება და
ცხოვრებისეულ პრაქტიკაში მისი გამოყენების
სურვილებს
ბადებს.
მაგალითისთვის
მოვიყვან ნაწყვეტებს რამოდენიმე ფილმიდან,
რომლებშიც შესანიშნავად არის წარმოდგენილი
ნაციონალური სამზარეულო. ეს სცენები
მუშაობს ამ ქვეყნების ცნობადობის ამაღლებაზე
მსოფლიოში
და
მათი
ტრადიციული
მემკვიდრეობის, ნაციონალური სამზარეულოს
პოპულარიზაციას უწყობს ხელს.

The Godfather (რეჟისორი ფრენსის ფორდ
კოპოლა, 1972), სცენა, როდესაც კლიმენზე
ტრადიციულ
იტალიურ
პომიდვრის
სოუსს ამზადებს სპაგეტისთვის.
ისე
უბრალოდ და გემრიელად ყვება რეცეპტს,
რომ წარმოუდგენელია, მაყურებელს არ
გაუჩნდეს სოუსის მოამზადების სურვილი.
ამ სოუსის რეცეპტი სამუდამოდ დარჩა ჩემს
მეხსიერებაში.
1

Walter Murch “In the blink of an eye” 2nd edition, გვ.18

The Big Night (ამერიკული კომედიური
დრამა, რეჟისორები კემბელ სკოტი და
სტენლი ტუცი, 1996), რესტორანში მზარეული
სტუმრებს წარმოუდგენს იტალიურ კერძს Timpano, რომელიც მისი ოჯახის საიდუმლო
რეცეპტია. რეცეპტის მიმართ აღფრთოვანება
უნიკალურად არის გამოხატული ფილმში
და მაყურებელისთვის ეს მოულოდნელი
სიურპრიზია. ეს ეპიზოდი საინტერესოდ
წარმოადგენს იტალიურ კულინარიას და
ამკვიდრებს მის იდენტობას მსოფლიოში.

Pulp Fiction (ამერიკული კრიმინალური
ჟანრის
კომედია,
რეჟისორი
კვენტინ
ტარანტინო, 1994), მია რესტორანში წაიყვანს
თავის მეგობარს (ჯონ ტრავოლტა), რათა
ცნობილი ვანილის „მილკშეიკი“ გაასინჯოს.
გმირები ვნებით გადმოსცემენ ამ სასმელის
განსაკუთრებულ გემოს. მილკშეიკი, როგორც
სასმელი, მე-19 საუკუნის მიწურულს, ამერიკაში
ფარმაცევტულმა კომპანიამ Walgreens შექმნა.
შემდგომ წლებში მრავალჯერ შეიცვალა მისი
გემო, თუმცა მილკშეიკი მაინც ამერიკული
რეცეპტია.
ეს
ფილმი
ნაციონალური
კულინარიული ქმნილების პოპულარიზაციას
უწყობს ხელს მსოფლიოში.

Annie Hall (ამერიკული კომედია, რეჟისორი
ვუდი ალენი, 1977), ფილმში მთავარი გმირები
ლაბსტერის სცენას წარმოადგენენ. ეს მეტად
დელიკატესი და უჩვეულოდ გემრიელი
კიბორჩხალა
ამერიკაში
პოპულარული

11

# 6 (144) 30 dekemberi 2020 weli

8 gv.



გახდა მე-20 საუკუნის დასაწყისიდან და
მისგან მრავალი ამერიკული კერძი შეიქმნა
მაგალითად: Lobster Newberg, Lobster roll და
ა...შ.. ფილმში სცენა ლაბსტერის შემოსევით
იხსნება და შეიძლება მაყურებელში ცოტა
შეცბუნებაც გამოიწვიოს, თუმცა მომზადების
მეთოდი ისეა წარმოდგენილი, რომ მაყურებელს
ამ დელიკატესის დაგემოვნების სურვილს
აღუძრავს. გარდა ამისა ფილმი საუკეთესოდ
გადმოსცემს საზღვაო ქალაქის ატმოსფეროს და
თევზის კერძების მიმართ ინტერესს აჩენს.

The Sopranos ამერიკული კრიმინალური
დრამა, ტელესერიალი 1999-2007 (რეჟისორი
დევიდ ჩეისი, 6 სეზონი, 86 ეპიზოდი),
აღიარებულია
როგორც
ყველა
დროის
საუკეთესო სერიალი. მასში სხვადასხვა
ეთნიკური საჭმლის პრეზენტაციას დიდი
ადგილი უკავია. სერიალში სამზარეულოს
დანიშნულება ყოველდღიურ ყოფაში ისეთი
მასშტაბითაა წარმოდგენილი, რომ ფილმს
რეალისტურ ხასიათს სძენს. ტელესრიალმა
სულ
რომ
არ
მოგხიბლოს,
კერძების
მრავალფეროვნების გამო მაინც უყურებს
მაყურებელი.

გია
ყანჩელი
(სანდრო
ვახტანგოვის
დოკუმენტური
ფილმი,
2001),
მასში

12

საუკეთესოდ არის წარმოდგენილი ებრაული
ჩაის კულტურა და მისი გემო. კომპოზიტორი
ადგილობრივ ჩაიხანაში შედის და ისე
მადის აღმძვრელად მიირთმევს ჩაის, რომ
ყოველ ჯერზე, მისი მომზადების სურვილს
გიჩენს, თუმცა, საბოლოოდ არც არასდროს
გამოგდის ისეთი, როგორსაც ფილმის გმირი
აღწერს. ფილმში დიდი ოსტატობით არის
წარმოდგენილი ტრადიციული ჩაის გემო და
მისი სურნელიც კი მიდის მაყურებლამდე.

იაპონური ანიმეები სავსეა ნაციონალური
საჭმლის კერძებით. მაგალითად, ანიმეში
„შარლოტა“ (2015, გადაღებულია 13 ეპიზოდი,
რეჟისორი იოშიუკი ასაი (Yoshiyuki Asai)
წარმოდგენილია იაპონური კერძი, რომელსაც
მთავარი გმირის და თავის ძმას უმზადებს
და ყოველდღე ატანს ლანჩს სკოლაში. აქ
ნაჩვენებია იაპონური სამზარეულო, რომელიც
სკოლის
ბავშვების
ერთ-ერთ
რაციონს
შეადგენს. სურათის ყურებით ბავშვები
იაპონურ სამზარეულოს ეცნობიან, ხოლო
ფილმის რეჟისორი ბავშვის ენაზე გადმოსცემს
იაპონური სამზარეულოს სიკეთეს, ისე რომ
ნებისმიერი ეროვნების ბავშვსაც მოუნდება
მისი გასინჯვა.


15 gv.
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რეცეპტის სახით, ემიუციურად გადააქვს
მაყურებელს
ყოველდღიურ
რეალობაში
და რაც მტავარია - სამუდამოდ რჩება მის
მეხსიერებაში.
ამდენად, ფილმსა და ტელესერიალებში
ტრადიციული სამზარეულოს ელემენტების
გამოყენება ძალიან ეფექტური მეთოდია,
რათა ქვეყნის ნაციონალური სამზარეულო
მსოფლიოს ყველაზე სახალისო და საინტერესო
ხერხით წარუდგინო. სასურველია ეს პრაქტიკა
ქართულ ფილმებში ან კოპროდუქციაში
ინტენსიურად დაინერგოს.
Garlic is as good as ten mothers (დოკუმენტური
ფილმი, რეჟისორი ლეს ბლანკი, 198), ყველაზე
ცნობილი „ფუდ დოკუმენტალისტია“. ფილმში
საუბარია არა ნივრის სასრგებლო თვისებებზე,
არამედ მის მასობრივ გამოყენებაზე ესპანურ
კულინარიაში.
ესპანეთის
სამოქალაქო
ომის დროს ნიორმა, პურმა და პომიდორმა
ერი
შიმშილს
გადაარჩინა.
ფილმში
წარმოდგენილია ომის დროინდელი რეცეპტი,
რომლის ძირითადი ინგრედიენტი, ნიორია.
დღეს ესპანეთში ნივრის ფესტივალი დიდი
დღესასწაულია, რომელიც ყოევლწლიურად 14
ივლისს იმართება. ფილმის მთავარი გმირი,
ესპანელი გურმანი, ისეთივე ტემპერამენტული
ხასიათის გმირია, როგორც ნიორია ცეცხლოვანი
და აქტიური პროდუქტი. ამ გმირის ხასიათს და
ნივრის ტემპერამენტს რეჟისორი ერთმანეთს
ადარებს და ამით ნივრის სასარგებლო
თვისებებს აცოცხლებს - ხელშესახებს ქმნის,
მუსიკით, ცეკვით, სიმღერით.
ფილმში
წარმოდგენილია ნივრის ეიფორია, რომელიც
განსხვავდება
ალკოჰოლის
ეიფორიისგან.
ის ორ ფეხზე მყარად გაყენებს და ჯანსაღად
გამიწებს. ფილმში წარმოდგენილია აგრეთვე
როგორ ამზადებენ ნივრის კერძებს ესპანეთის
ადგილობრივ პროვინციაში. სურათი შესულია
ამერიკის კონგრესის ბიბლიოთეკაში.
ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე,
თამამად
შემიძლია ვთქვა, რომ ფილმი
მსოფლიო პროდუქტია და მასში შეტანილი
ნაციონალური სამზარეულოს ელემენტები,
სახელს უთქვამს ქვეყანას და მის იდენტობას
ამკვიდრებს მსოფლიოში. ფილმით მაყურებელი
ეცნობა არა მხოლოდ ამა თუ იმ ქვეყნის
რეალობას, არამედ ცოცხლად შეიგრძნობს იმ
ქვეყნის გემოსაც, რომელიც, წარმოდგენილი

ეპიზოდები ფილმებიდან, რომებლიც წარმოაჩენენ
ნაციონალურ სამზარეულოს:
• The Godfather - https://www.youtube.com/
watch?v=jh13Xd2loto
• The Big Night - https://www.youtube.com/
watch?v=hn8_eKy3PdE
• Pulp Fiction - https://www.youtube.com/
watch?v=m02q_Bt9LeI
• Annie Hall - https://www.youtube.com/watch?v=-_
d0sDhOC3E&t=1s
• The Sopranos - https://www.youtube.com/
watch?v=lYtFMmByfJk
• Garlic is as good as ten mothers - https://www.
youtube.com/watch?v=HQzDhqyKUDY&list=PLP4d
tcVdfuKEX6lE6Qkb8rQKDiY-Zf0wE
ნათია მონტგომერი,
საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და
კინოს უნივერსიტეტის მაგისტრანტი,
ხელმძღვანელი პროფესორი ალექსანდრე
ვახტანგოვი

gamomcemloba `kentavri~, aRmaSeneblis gamz. 40; tel: 2999 411 (240);

www. tafu.edu.ge
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