
 politikuri esei filmi
inovaciuri Txrobis aqtualuri kino-

formebi safrangeTsa da germaniaSi

kinoseminari

28.09.- 02.10. 2015
yoveli dRis 11 saaTidan

goeTes instituti saqarTveloSi
zandukelis 16

0108 Tbilisi

referenti _ Tomas tode

საზოგადოებრივი გამომცემლობა სა.გა.ს მიერ ორგანი-
ზებული გერმანულ-ფრანგული კულტურული ფონდის 
პროექტი საქართველოში. გოეთეს ინსტიტუტისა და 
ფრანგული ინსტიტუტის პარტნიორობით

ra?   politikuri esei filmisadmi miZRvni- 
  li seminari Tematuri kinoCvenebebiT

vin?  germaneli kinoreJisori, kuratori  
  da publicisti – Tomas tode

visTvis? studentebisa da dainteresebul pir- 
  TaTvis

 
xangrZlivoba? 5 dRe

rodis?  2015 wlis 28 seqtembridan  02 oqtom- 
  bramde, yoveli dRis 11:00 saaTidan

sad?   goeTes instituti saqarTveloSi,
   zandukelis q. 16,  0108 Tbilisi

Tomas tode  – moRvaweobs hamburgSi. kinoreJisori, 
kuratori da publicisti. ikv levs da  aswa-
vlis – eseifilms, sabWoTa avan gards da poli- 
tikur dokumentalur films, agr e Tve, kino-
arqiteqturasa da antikafilms. kuratoria 
kino retrospeqtivebis, gamofenebisa da DVD-
gamocemebis. misi bolo proeqtebia – »mosa  lo-
dneli katastrofa. sahaero omi da qalaq ga na-
Senianoba 1940-45 wlebi« (Tavisufali xelovne bis 
akademia, hamburgi 2013); »fotofilmi!« (vaSi n-
gtoni, nacionaluri xelovnebis galerea 2012); 
»bauhauze da filmi« (londoni, Barbican Centre 
2012, vaimari, desau, berlini, hamburgi 2009). 
misi wignebia – »iohan van der koikeni: Tvalis 
Tav  gadasavali« (1987 da 1992); »kris markeri – 
kinoeseisti« (1997); »Ziga vertovi, dRiurebi / 
sa mu Sao rveulebi« (2000); »Ziga vertovi: avst  r-
i is kinomuzeumis koleqcia« (2006); »Viva foto-
fi lmi – moZravi / umoZrao« (2010); »esei filmi 
– es Tetika da aqtualoba« (2011). Tomas todes 
fil mebia – »kinoveteranebis qveyanaSi – ki no eq-
spedicia miZRvnili Ziga vertovisadmi« (1996); 
»di di TamaSi: arqeologia da politika« (2011); 
»revo lucia xmaSi« da sxva.

organizacia:
sazogadoebrivi gamomcemloba sa.ga.

www.sa-ga.org
www.facebook.com/saga.org

partniorebi:
saqarTvelos franguli instituti,  

goeTes institutis saqarTveloSi da  
safrangeTisa da germaniis sagareo saqmeTa 

saministros erToblivi kulturuli programa 
»elise« 

organizatori:
soso dumbaZe 

E-Mail: info@sa-ga.org

referenti



programa

orSabaTi 28 seqtemberi
Sesavali, iohan van der keokeni, hito 
Steierli, aleqsandre kluge da rainer verner 
fasbinderi

11.00-11.30 Sesavali 
11.30-12.30 erTi reJisoris ardadegebi _ iohan van  
 der keokeni, hol., 1974, 39‘
12.30-14.00 noemberi _ hito Steierli,  germ., 2004, 32‘
14.00-14.45 Sesveneba
14.45-17.00 germania Semodgomaze _ koleqtiuri   
 filmi: aleqsandre kluge, rainer verner  
 fasbinderi, folker Slondorfi da sxva,  
 germ., 1977 / 78, 134‘ (60‘ nawyveti).

samSabaTi 29 seqtemberi
kris markeri

11.00-14.00 umzeod _ kris markeri, safr., 1982, 104‘ 
14.00-14.45 Sesveneba
14.45-17.00 cis siRrme wiTelia _ kris markeri, safr.,  
 1977 / 2008, 180‘ (60‘ nawyveti).
17.00-18.00 asafreni zoli _ kris markeri, safr., 1962,  
 29‘

oTxSabaTi 30 seqtemberi
harun faroki

11.00-14.00 samyaros xatebi da omis warwera _   
 harun faroki, germ., 1988, 75‘
14.00-14.45 Sesveneba
14.45-15.30 gadavadeba _ harun faroki, germ., 2007, 37‘
15.30-17.00 videograma erTi revoluciis _ harun  
 faroki / andrei uJica, germ., 1992, 107‘ (20‘  
 nawyveti).

xuTSabaTi 1 oqtomberi
Jan-liuk godari 

11.00-12.00 vietnamidan Sors _ koleqtiuri filmi:  
 Jan-liuk godari, kris markeri,  anies varda da  
 sxva, safr., 1967, 112‘ (15‘ nawyveti).
12.00-14.00 Jan-liuk godari Jan-liuk godiaris mier -  
 dekembris avtoportreti _ Jan-liuk godari,  
 safr., 1994, 53‘

»ჩვენი ამოცანაა არა პოლიტიკური ფილმების კეთება, 
არამედ ფილმების პოლიტიკურად კეთება« (ჟან-ლიუკ 
გოდარი, 1960-იანი წლები) – ამ საპროგრამო განსაზღვრებამ 
ცენტრალური ევროპა მიიყვანა დოკუმენტური კინოს 
ერთ-ერთი ჟანრის, »ესეი ფილმის«, აღორძინებასთან. 
1968 წლისათვის ევროპელმა კინემატოგრაფისტებმა 
კინომედიუმი გამოიყენეს იმდროინდელი საზოგადოების 
ავტორიტარული მოდელების კრიტიკის ინსტრუმენტად.

საქართველოში ფილმის ეს კატეგორია, სამწუხაროდ, 
თითქმის უცნობია. დღესდღეობით კრიტიკული ესეი ფილმის 
საზოგადოებრივ-პოლიტიკური მნიშვნელობა საქართველოში 
ისეთივე აქტუალური შეიძლება გახდეს, როგორც ეს 1950-
1980-იანი წლების დასავლეთ ევროპაში იყო.

თანამედროვე პოლიტიკური ესეი ფილმის სტრატეგია და 
მექანიზმები განახლდა – 1960-იანი წლების კინოავტორის 
არგუმენტაცია კომპილაციური მონტაჟით გამოიხატება; 
დიდაქტიკური თხრობა დღეს ფილმის დრამატურგიით 
შეიცვალა, კინოესეისტის არტიკულაცია კი მონტაჟით; 
ფილმის პოლიტიკური სათქმელი არა მხოლოდ მისი 
შინაარსით, არამედ ფილმის ესთეტიკითაც განისაზღვრება.

სემინარზე განიხილება ისეთი კინოესეისტების შემოქმედება, 
როგორებიც არიან – კრის მარკერი, ჰარუნ ფაროკი, ჟან-
ლიუკ გოდარი, ჰიტო შტეიერლი, მარგერიტ დიურასი, ანიეს 
ვარდა, ალექსანდრე კლუგე და სხვანი.

ამ კინოსემინარისათვის საზოგადოებრივი გამომცემლობა 
სა.გა. ქართულ ენაზე გამოსცემს კრის მარკერის, თომას 
ტოდეს და ჰარუნ ფაროკის კინოკრიტიკული ნარკვევების 
კრებულს »პოლიტიკური ესეი ფილმი«.

seminarze sruli monawileobis SemTxvevaSi goeTes 
insti tutis mier gaicema referentis mier damowme-
buli sertifikati.

seminarze da kinoCvenebebze daswreba Tavisufalia.

programa kinoseminaris aRwera

14.00-14.45 Sesveneba
14.45-15.30 werili jeins _ Jan-liuk godari / Jan-pier  
 goreni, aSS. / safr., 1972, 52‘ (20‘ nawyveti).
15.30-17.00 werili fredi buaSs _ Jan-liuk godari,  
 Cex. / safr., 1981 / 82, 12‘

paraskevi 2 oqtomberi
anies varda, margerit diurasi

11.00-14.00 mosavlis narCenebis Semgroveblebi _  
 anies varda, safr., 2000, 79‘
14.00-14.45 Sesveneba
14.45-16.00 kesaria _ margerit diurasi, safr., 1979, 10‘
 negatiuri xelebi _ margerit diurasi, safr.,  
 1979, 16‘
16.00-16.30 Semajamebeli diskusia


