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საერთაშორისო ახალგაზრდული კინოფესტივალი
International Youth Film Festival

Géorgie

ქალაქ თბილისის მერიის სახელით მსურს მივესალმო საერთაშორისო ახალგაზრდულ
კინოფესტივალს - „თაობა“. შთამბეჭდავია პროგრესი, რომელიც ფესტივალმა 1 წლის განმავლობაში განიცადა - 6 ქვეყნის 400-მდე ახალგაზრდა, კინო და საგანმანათლებლო პროგრამა,
თავისუფალი ჩვენებები ფართო საზოგადოებისთვის.
ახალგაზრდების ჩართულობის მსგავსი მასშტაბი და კინოს საგანმანათლებლო მიზნით გამოყენება განსაკუთრებით მნიშვნელოვან ფუნქციას ანიჭებს მას. ვფიქრობ, საფესტივალო
აქტივობები ხელს შეუწყობს მომავალ თაობაში კრიტიკული, შემოქმედებითი და ანალიტიკური
აზროვნების განვითარებას და მათ მეტად დააახლოვებს ხელოვნებასთან. მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლისა და კულტურისა და განათლების ფონდის მიერ დაარსებული
კინოფესტივალი ქმნის სივრცეს, სადაც ახალგაზრდებს საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან
პრობლემებზე კინოხელოვნების საშუალებით საუბარი შეუძლიათ.
არ შეიძლება არ აღინიშოს კინოფესტივალის სამომავლო გეგმები: ახალგაზრდული კინოფესტივალების პლატფორმის დაარსება თბილისში, უცხოურ პარტნიორებთან ერთად მოკლემეტრაჟიანი ფილმების თანაწარმოება და საქართველოში მცხოვრები ახალგაზრდებისთვის
საერთაშორისო კინოფესტივალებში მონაწილეობის ხელშეწყობა.
მადლობას ვუხდი „თაობას“ ორგანიზატორებს და პარტნიორებს. დარწმუნებული ვარ, რომ ის
გახდება ყველაზე მასშტაბური ახალგაზრდული კინოფესტივალი რეგიონში. ჩვენ კი გვიგულეთ
მის აქტიურ მხარდამჭერად.
კახა კალაძე
ქალაქ თბილისის მერი
On the behalf of Tbilisi City Hall, I would like to welcome the international youth film festival – “Taoba”. The progress made during this one year is very impressive - 400 youngsters
from 6 different countries, films and educational programs, free movie sessions for the society. Involvement of youth on such a scale and using films for educational purposes are giving
“Taoba” an especially important role.
In my opinion, activities that are presented on this festival will help the new generation to
develop critical, creative and analytical thinking, which, in turn, will aid them in connecting
with different art forms. The festival founded by the National Youth and Children’s Palace
and Culture and Education Foundation creates an environment where with the help of cinematographic art the youth can discuss problems that are relevant in the society.
It is important to mention future plans of the festival: founding the networking platform
for the youth film festival in Tbilisi, producing short films with foreign partners and giving
young residents of Georgia an opportunity to participate in international film festivals.

I thank the organizers and partners of “Taoba”. I am sure that “Taoba” will become the biggest youth film festival in the region. Consider us as an active supporter.
Kakha Kaladze
Mayor of Tbilisi City

მოხარული ვარ თბილისის მერიის სახელით მივესალმო „თაობის“ მეორე საფესტივალო
გამოშვების მონაწილე ახალგაზრდებსა და სტუმრებს.
რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, რომ ფესტივალი შესაძლებლობას აძლევს მოზარდებს ნახონ
სხვადასხვა აქტუალურ თემაზე მათთვის გადაღებული ფილმები, მაგრამ კიდევ უფრო მეტად
მნიშვნელოვანია, რომ შეხვედრების, ლექციების და მასტერკლასების შედეგად ფესტივალი
აღმოაჩენს ნიჭიერ ახალგაზრდებს, რომელთა ხელშეწყობა და პროფესიული განვითარება
ხდება ასევე ფესტივალის მიზანია.
აღსანიშნავია ისიც, რომ „თაობა“ უკვე თანამშრომლობს უცხოელ პარტნიორებთან, ახდენს
ქართული კულტურის პოპულარიზებას და ქართველ ახალგაზრდებს უცხოურ საერთაშორისო
კინოფესტივალებში მონაწილეობის საშუალებას აძლევს.
კინოფესტივალს ახალგაზრდა თაობის განვითარებაზე განსაკუთრებული, პოზიტიური გავლენა აქვს და მსურს მას კიდევ უფრო დიდი წარმატება, მეტი მონაწილეები და საერთაშორისო
აღიარება ვუსურვო.
სოფიო ხუნწარია
ქალაქ თბილისის მერის მოადგილე
I am pleased to welcome young people and guests of the second edition of “Taoba” International Youth Film Festival in the name of Tbilisi City Hall.
Of course, it is essential that the festival allows young people to watch movies on different
topics, but it is even more important that as a result of the meenings, lectures and masterclasses, the festival will discover talented young people whose support and professional development is festival’s goal.
It should be noted that “Taoba” already cooperates with foreign partners, promotes Georgian
culture and enables Georgian youth to participate in international film festivals abroad.
The film festival has a significant, positive impact on the development of the young generation and I wish it a greater success, more participants and international recognition.
Sophio Khuntsaria
Deputy Mayor of Tbilisi City

ახალგაზრდული კინოფესტივალი „თაობა“ მეორე გამოშვებას მასპინძლობს, რომელიც უბიძგებს ახალგაზრდებს ხელოვნების გარემოცვაში იმოქმედონ და იფიქრონ. 6 ქვეყნის ასობით ახალგაზრდა შეიკრიბება საქართველოში, რათა ისწავლონ, აღმოაჩინონ და გამოხატონ საკუთარი თავი.
სწორედ ეს არის შვეიცარიის თანამშრომლობის ოფისის მთავარი მიზანი
- მხატვრული გამოხატვის წახალისება, ნიჭის გამოვლენის, რეფლექციისა და
დიალოგის სივრცეების წახალისება. ჩვენ მივესალმებით ყველა მონაწილეს,
ფილმების ახალგაზრდა მოყვარულებს და ვუსურვებთ მათ შთამაგონებელ
გამოცდილებას.
ოლივიე ბურკი
სამხრეთ კავკასიაში შვეიცარიის თანამშრომლობის ოფისის რეგიონული
ხელმძღვანელი
“Taoba” hosts the second edition of the youth festival that engages young
people to act and think in an artistic setting. Hundreds of young people from
6 countries will meet in Georgia to learn, exchange, explore and express –
this is exactly what lies at the heart of SDC’s tradition of encouraging artistic expression and supporting spaces for talent, reflection and dialogue. We
welcome all the participants and young film aficionados, and wish them an
inspiring experience.”
Olivier Bürki
Regional Director of Cooperation, Swiss Cooperation Office for the South
Caucasus

მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე 78 წლიანი ისტორიის მქონე
კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრია, რომელიც წლის განმავლობაში
4500-მდე ბავშვსა და ახალგაზრდას ემსახურება.
ვთვლი, რომ ეროვნული სასახლის ფუნქცია ახალგაზრდების იმგვარი
ცოდნით და უნარებით აღჭურვაა, რომელიც მათ წარმატებული მომავლის
შექმნაში დაეხმარება. კინო, როგორც სინთეზური ხელოვნება ამგვარი ცოდნის
მიღების არაჩვეულებრივი საშუალებაა. სწორედ ამიტომ, საერთაშორისო კინოფესტივალი „თაობა“ ჩვენი გამორჩეული და მნიშვნელოვანი პროექტია.
ჩვენ აქტიურად ვმუშაობთ, რომ ფესტივალის მასშტაბები ყოველწლიურად
გაიზარდოს და უფრო მეტი ადამიანი მოიცვას, როგორც საქართველოში, ასევე
მის ფარგლებს გარეთ.
მადლობას ვუხდი ჩვენს ყველა პარტნიორს. დარწმუნებული ვარ, ჩვენი
ერთობლივი ძალისხმევით, „თაობა“ მალე მასშტაბური და ახალგაზრდებისათვის
ძალიან საინტერესო ფესტივალი იქნება.
თიკა რუხაძე
მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის დირექტორი
National Youth and Children’s Palace is a cultural-educational center with
78 years of history. It serves approximately 4500 child and young person
every year.
I think that the National Palace’s purpose is to provide proper education
and skills to young people, that will help them to build a prosperous future.
Film is great way to provide this kind of education. Thus, International Youth
Film Festival Taoba is a significant project. We work actively to make festival broader each year and involve more and more people as in Georgia, outside of it as well.
I thank all of our partners. I am sure with our join effort “Taoba” will become a larger and exciting festival for young people.
Tika Rukhadze
Director of the National Youth and Children’s Palace

მოგესალმებით ახალგაზრდული კინოფესტივალის „თაობა “ და ჩვენი გუნდის
არაჩვეულებრივი წევრების სახელით, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება თბილისში. გთხოვთ, ფესტივალის განმავლობაში თავი ისე იგრძნოთ, როგორც
საკუთარ სახლში, თქვენ ჩვენი ოჯახის წევრები ხართ.
ფესტივალი ხელოვნების სხვადასხვა ფორმის და ჩვენ მიერ შექმნილი
გარემოს გამოცდის საინტერესო შესაძლებლობას გთავაზობთ. შესანიშნავი
ფილმები, საგანმანათლებლო პროგრამა და გასართობი ღონისძიებები. თუმცა,
ყველაფერზე მეტად, „თაობა“ ახალგაზრდა ადამიანების ზეიმია.
„თაობა“ ახალგაზრდების მიერ, ახალგაზრდებისთვის შექმნილი ფესტივალია. მინდა მადლობა გადავუხადო ჩვენს ყველა პარტნიორსა და მხარდამჭერს,
განსაკუთრებით, კი ჩვენი გუნდის ახალგაზრდა და ენთუზიაზმით სავსე წევრებს.
ლევან დვალი
კინოფესტივალის გენერალური დირექტორი
On behalf of the Taoba International Youth Film Festival and the wonderful
people of our team, I want to extend our warmest greetings and welcome,
here in Tbilisi, Georgia. I encourage you to make yourself right at home for
the five days of Festival, you’re a part of our family.
Festival offers interesting opportunity for you to experience art and the
environment we create. Great films, educational program and evening entertainment. More than anything else, however, Taoba FF is a celebration of
young people.
Taoba is a youth festival, created by young people for young people. I
would like to thank all our partners, supports and especially our team of enthusiastic and motivated young people.

Levan Dvali
Director General

ახალგაზრდული კინოფესტივალი „თაობა“ წელს მეორედ ტარდება და მასში მონაწილეობას 400-მდე ახალგაზრდა მიიღებს, ის კულტურულ-საგანმანათლებლო პლატფორმად იქცა, სადაც ხელოვნების გზით ახალგაზრდები
საკუთარ ინტერესებსა და საჭიროებებზე ღიად საუბრობენ.
30-მდე მოკლემეტრაჟიანი და სრულმეტრაჟიანი საკონკურსო ფილმი, ღია
კინოჩვენებები, ლექცია - მასტერკლასები - ეს წლევანდელი პროგრამის არასრული ჩამონათვალია.
2019 წლის საფესტივალო გამოშვების მთავარ სიახლეს „თაობის აკადემია“
წარმოადგენს სტუდენტებისთვის და ის, რომ „თაობა“ საერთაშორისო კინოფესტივალი გახდა, რომელშიც 6 ქვეყნის ახალგაზრდები მიიღებენ მონაწილეობას.
წარმატებებს ვუსურვებ ფესტივალის ყველა მონაწილეს!
ნინო ქავთარაძე
ფესტივალის სამხატვრო ხელმძღვანელი
This is second edition of the International Youth Film Festival “Taoba” and
more than 400 young people will participate in it. “Taoba” has become a cultural-educational platform, where through art, youngsters openly discuss
their interests and needs.
30 short and feature films in competitions, free movies screenings, lectures and masterclasses – this is an incomplete list of this year’s program.
The most exciting news for the 2019s edition of the festival is – “Taoba
Academy” for students and the fact that “Taoba” has become an international film festival in which young people from 6 countries will participate.
I wish success to all of the participants!
Nino Kavtaradze
Artistic Director of the festival

მოკლემეტრაჟიანი
ფილმების
საერთაშორისო
კონკურსი

INTERNATIONAL
SHORT FILM
COMPETITON

8 წუთი/8 Minutes
საქართველო/Georgia, 2017, 12’ 40”
რეჟისორი: გიორგი გოგიჩაიშვილი
Director: Giorgi Gogichaishvili
პროდუსერები: გეგა ხმალაძე, მაგდალინა
დათუაშვილი
Producers: Gega Khmaladze, Magdalina Datuashvili

ოპერატორი: ირაკლი ახალკაცი
Director of Photography: Irakli Akhalkatsi
მას შემდეგ, რაც ცნობილი ხდება, რომ მზე ჩაქრა და ზუსტად რვა წუთია დარჩენილი სინათლის უკანასკნელი სხივების ამოწურვამდე დედამიწაზე, მთელი სამყარო პანიკასა და ქაოსში იძირება. სამოც წელს მიტანებული, მარტოხელა და ცხოვრებაზე გულაცრუებული მამაკაცი,
გია, ერთადერთია, ვისაც მოახლოებული აპოკალიფსი არ ადარდებს. ის მხოლოდ საკუთარ
შვილს ურეკავს მოსაკითხად, რომელიც ექსპედიციაში იმყოფება საცოლესთან ერთად.
After apocalyptic information leaks about the sun going out, meaning the earth will get
dark in eight minutes, forever, chaos covers the whole world except for Gia - a single man
under sixty with a boring, poor life. In this crazy moment he calls his son to ask how is he
handling this situation, despite having a rare and cold relationship with him for a long while.
But during the phone call Gia finds his son is in north pole for an expedition with his fiancée,
and not aware of the coming total black out.

აკრძალული კარი/
The Forbidden Door
გაერთიანებული სამეფო/United Kingdom, 2017, 4’

რეჟისორი/Director: Carol Van Hemelrijck
პროდუსერები/Producers:
Carol Van Hemelrijck, Jeanne Scahaise

ოპერატორი/Director of Photography: Daniel
Jaroschik
მიუხედავად იმისა, რომ ჯულიას და ალექსს აუკრძალეს იდუმალი კარის გაღება, ისინი მაინც
ფიქრობენ, თუ რა იმალება ამ კარს მიღმა. გაბედავენ კი ისინი ამ ნაბიჯის გადადგმას?
After being told not to, Julia and Alex dream about what’s hidden behind the forbidden
door. Will they dare to open it?
მწარმოებელი კომპანია/Production Company:
Hum Hum Production
Carol Van Hemelrijck
carol.vh@humhumproduction.com

არტურ რემბო/Artur Rambo
საფრანგეთი/France, 2018, 18’ 30”
რეჟისორი/Director: Guillaume Levil
პროდუსერი/Producer: Les Valseurs
ოპერატორი/Director of Photography:
Alexis Doaré

ალაინი ბილიკის არასწორ მხარეს დაბადებული პატარა ბიჭია ისლანდიიდან. იგი ცოტაოდენი
ფულის შესაგროვებლად შუქნიშანთან გაჩერებული მანქანის მძღოლებს არტურ რემბოს ლექსებს უკითხავს. ერთ დღესაც, ალაინს პრესტიჟულ უბანში მცხოვრები გუილამის დაბადების დღეზე დაპატიჟებენ.
Alain is a little boy from the Reunion Island born on the wrong side of the tracks. To earn a
few pennies, he recites Arthur Rimbaud’s poems to drivers stuck at the red light. One day,
Alain is invited to Guillaume’s birthday who lives uptown.
დისტრიბუტორი/Distributor:
LES VALSEURS
distribution@lesvalseurs.com

აურორა/Aurora
გერმანია/Germany, 2017, 24’ 10”
რეჟისორი/Director: Philip Escobar Jung
პროდუსერი/Producer: Maximilian Plettau
სცენარის ავტორები/Screenplay:
Lydia Bernhardt, Philip Escobar Jung

1979 წელი. გერმანია, ალპები. ერთხელაც, როდესაც 8 წლის აურორა მამასთან ერთად კარგა ხანს აკვირდებოდა ვარსკვლავთცვენას, ისეთი რამ მოხდება, რაც მის შინაგან სამყაროს
სამუდამოდ შეცვლის...
1979. German Alps. After observing a spectacular shooting stars spectacle with her beloved father, 8-year-old Aurora must come to terms with an unexpected event that will
forever change her inner world…
მწარმოებელი კომპანია/Production Company:
Maximilian Plettau
Nominal Film

info@nominalfilm.com
www.nominalfilm.com

გამომშვიდობება ნანჩანგში
Farewell in Nanchang
ჩინეთი/China, 2018, 21’ 50”
რეჟისორი/Director: Fanghao Tang
სცენარის ავტორი/Screenplay:
Fanghao Tang
ოპერატორი/Director of Photography: Weilin
Zhang
კაიკაი, რომელიც ბებიის გარდაცვალებას ვერ ეგუება და მის მოსაძებნად მიდის გზაში უცხო
ბიჭს გაიცნობს. ახალ მეგობართან ერთად კაიკაის თავს საინტერესო ამბავი გადახდება.

KaiKai’s grandmother passed away, he did not believe in it, so he decided to go on a trip
to find his grandma. On the road he met another boy, they teamed up and continued their
journey.

გამომწყვდეული/Trapped
აშშ/USA, 2018, 2’ 40”
რეჟისორი/Director: Mohamed Maged
სცენარის ავტორი/Screenplay:
Mohamed Maged
ოპერატორი/Director of Photography: Mohamed
Maged
პროდუსერი/Producer: New York Film Academy
/ LA
ისინი ერთსა და იმავე ადგილას, დროსა და ციკლში არიან დამწყვდეულნი. არ იციან რატომ,
ვერც იმას ხვდებიან, თუ რა უნდა მოიმოქმედონ. შეიძლება მათ დახმარების ხელი სჭირდებათ,
იქნებ უბრალოდ კარმაა?
Trapped in the same place, same time, same loop. Don’t know why, don’t know what to
do... maybe need a hand, or maybe... just a karma.

გამოფხიზლებული სამყარო
A Wide Awake World
აშშ/USA, 2019, 6’
რეჟისორი/Director: Charlie Blecker
პროდიუსერი/Producer: Pierson Carlson

მოგესალმებით უძინარ სამყაროში.
Welcome to a world without sleep.

გაუჩინარება/Fade
ირანი/Iran, 2017, 3’
რეჟისორი/Director: Mahbube Tamaskani
სცენარის ავტორი/Screenplay:
Mahbube Tamaskani
პროდიუსერი/Producer:
Mahbube Tamaskani

ბიჭი, რომელმაც დაკარგა თავისი ოჯახი და მეგობრები ომში,არ უშვებს მათ თავისი ოცნებებიდან. ბიჭი მათ დავიწყებასა და შენარჩუნებას შორის მერყეობს.
A boy who lost his family and friends in the war, but does not let them go dreams. He is
dying in a way to forget or keep it.

დელგმა/Delgma
საქართველო/Georgia, 2017, 14’
რეჟისორი: ანა კვიჭიძე
Director: Ana Kvichidze
სცენარის ავტორები: ანა კვიჭიძე, ლილი გლურჯიძე
Screenplay: Ana Kvichidze, Lili Glurjidze
პროდუსერი: მარიამ ბიწაძე
Producer: Mariam Bitsadze
ოპერატორი: ნიკა ოქიტაშვილი
Director of Photography: Nika Okitashvili
ბავშვობის შემდეგ, ნანო პირველად ჩადის სოფლის სახლში. სოფელში მას ხვდება დელგმა გადაუღებელი წვიმები. ადგილობრივები, მეზობლად მცხოვრები ფაცო ბებო და ნანოს თანატოლი
გოგონები ღრუბლებს შელოცვებს უთვლიან და ასე ებრძვიან ავდარს. ნანო თავისდაუნებურად
ამ უცნაური რიტუალების მონაწილე ხდება...
Nano, is arriving at her countryside family house first time since childhood. The village
welcomes her with Downpour - unstoppable rains. Her neighbor, grandma Fatso and the village girls of her age are praying for the sun while sending the spells to the clouds. Nano can’t
be aware that she is bound to share the part of the spells...
წარმოება/Production: BIT Studio, Georgian National Film Center

დიდი ხანია გარდავიცვალე
In Dog Years I’m Dead
გერმანია/Germany, 2018, 13’ 10”
რეჟისორი/Director: Kenji Ouellet
სცენარის ავტორი/Screenplay:
Kenji Ouellet
ოპერატორი/Director of Photography:
Kenji Ouellet
ბალეტის ახალგაზრდა მოცეკვავეები - აუცილებელი არაა საბალეტო სკოლის ბავშვების ტიპური სურათის წარმოდგენა - ისინი თავის ვარჯიშებს კიმ კარდაშიანისა და ტერეზა ავილადან
დაწყებული მიხეილ ბარიშნიკოვით დამთავრებული ცნობილი სახეების ფრაზების მიხედვით
უკეთებენ კომენტარს. ფილმის დასაწყისში ყურადღება ბალეტის მოცეკვავეთა ბედზეა გამახვილებული, თუმცა შემდეგ იგი ცეკვის სამყაროს მიღმა არსებულ პრობლემებს ეხება.
Young ballet dancers - not necessarily the typical poster children of ballet school - comment their training with quotes from known personalities ranging from Kim Kardashian or
Therese of Avila to Mikhail Baryschnikov. Taking the body politics and the fate of children in
ballet as a starting point, the film raises issues going beyond the dance world.

Demo Reel
საფრანგეთი/France, 2018, 13’ 25”
რეჟისორი/Director: Benoît Lelong
სცენარის ავტორი/Screenplay: Samir Sayeh
პროდუსერი/Producer: Quentin Montant
ოპერატორი/Director of Photography:
Hadrien Vedel

სამირი ბელგიელი იუმორისტია, სხარტი, კარგი მოსაუბრე, შეჩვეული გაუგებრობებს.
ის მიზნის მისაღწევად ყველაფერს აკეთებს, ახერხებს შეხვდეს წამატებულ აგენტს, თუმცა
ყველაფერი მაშინ რთულდება, როდესაც მას თავისი ჩანაწერის მიტანას სთხოვენ.
Samir is a Belgian comedian, resourceful, good talker, but accustomed to complications. He
gives himself every means to achieve his ends, as when he manages to get this appointment
with an agent. But things get complicated when the latter asks him to bring his demo tape...

ელოდი/Elodie
საფრანგეთი/France, 2018, 6’ 10”
რეჟისორი/Director: Stéphane Bouche
ოპერატორი/Director of Photography:
Samuel Androuin

სტრობოსკოპების ნათება, კვამლი, ხალხმრავლობა, მოულოდნელად ბიჭისა და გოგონას
მზერა ერთმანეთს ხვდება. ამის შემდეგ, ისინი მარტო აღარასდროს იქნებიან.
ეს ფილმი ლოცვაა.
ეს ფილმი სიყვარულზეა.
Under the stroboscopes and in the smoke, among the crowd, a boy and a girl cross their
eyes.
From now on, they will never be alone again.
This film is a Prayer.
This film is about Love.

ვალდებულების დღე/Takleef
ირანი/Iran, 2018, 20’
რეჟისორი/Director: Ali Farahani
სცენარის ავტორი/Screenplay: Ali Farahani
ოპერატორი/Director of Photography:
Reza Teimouri

მოსწავლე პარდისის ვალდებულება სკოლაში რიტუალური ცერემონიის დროს დაწყებითი
სკოლის მოსწავლე ნაგმეჰისთვის კომპანიონობის გაწევაა. სკოლის დირექტორი იძულებულია
მაღალი საზოგადოების წინაშე ცერემონიის თანმიმდევრობის დაცვის პასუხისმგებლობა
პარდისს დააკისროს და დამსწრე საზოგადოებას იგი წარუდგინოს არა როგორც სკოლის
მოსწავლე, არამედ როგორც ნაგმეჰის უფროსი და.
During a ritual ceremony in a multi grade school, Pardis, a high school student, is obligated
to accompany an elementary student called Naghmeh. To maintain the order of the ceremony in front of the higher officials, the head master of the school is forced to put Pardis in
charge and by doing so, introduce her not as a student but Naghmeh’s older sister. Or in other
words as a family member.
წარმოება/Production:
Mohammad Fahimi
IYCS, Iranian Youth Cinema Society

იქნებ დღეს.../Perhaps Today...
ლიბანი/Lebanon, 2017, 8’ 25”
რეჟისორი/Director: Nadine Asmar
სცენარის ავტორები/Screenplay:
Nadine Asmar, Pascale Asmar
პროდუსერები/Producers: Pauline Asmar, Pascale Asmar, Nadine Asmar
ოპერატორი/Director of Photography:
Jad Abou Abdo
ფილმი მოგვითხრობს 60 წლის ბეირუთელი ქალის ერთი დღის შესახებ. ოუმ კარიმი ერთსა
და იმავე რუტინულ სამუშაოს ასრულებს-ადგილობრივ საცხობში ხორცის ღვეზელს ამზადებს იმ
იმედით, რომ ეს რუტინა ოდესმე დასრულდება.
The film shows one day of the life of a 60-year-old Beiruti lady. Every week, Oum Karim relives the same day, which marks a certain event in her life, and does the same ritual: she goes to a
local bakery where she prepares Lahm Bi Ajin (Lebanese ham pie), hoping that her longtime ritual will come to an end.student but Naghmeh’s older sister. Or in other words as a family member.

მარიელა/Mariela
გაერთიანებული სამეფო, არგენტინა
UK, Argentina, 2017, 9’ 30”
რეჟისორი/Director: Victoria Romero
სცენარის ავტორი/Screenplay:
Victoria Romero
ოპერატორი/Director of Photography:
Agustín Chibán
ახალგაზრდა ქალი იხსენებს მისი ძიძის ტრაგიკულ ისტორიას.
A young woman remembers the tragic story of the woman that was her nanny.

მელოდი/Melodi
სინგაპური/Singapore, 2017, 12’
რეჟისორი/Director: Michael Kam
სცენარის ავტორი/Screenplay: Michael Kam
პროდუსერი/Producer: Mabelyn Ow
ოპერატორი/Director of Photography:
Amandi Wong

მოუხერხებელი, მარტოხელა ბიჭი ძალიან დაინტერესდა ახალი მეზობლით, ახალგაზრდა
მომვლელით. იგი საკუთარი ხერხებით უახლოვდება მას...
An awkward, lonely boy is infatuated with his new neighbor, a young caregiver. In his own
way, he reaches out to her...

პაულას მარადისობა
Paula´s Eternity
ვენესუელა/Venezuela, 2018, 10’ 45”
რეჟისორი/Director: Dayana Gauthier
სცენარის ავტორები/Screenplay:
Dayana Gauthier, Lino Ocando
პროდუსერი/Producer: Mireya Piñuela
ოპერატორი/Director of Photography:
Gerard Uzcategui
ლიანას, 5 წლის გოგონას და მის ოჯახს გვალვა დააზარალებს. სანამ დედამისი გადასახლებისთვის ბარგს ალაგებს, გოგონას ცხოვრებაში მოულოდნელი ნაცნობი ჩნდება, რომელიც
სამუდამოდ შეცვლის ყველას ბედისწერას.
Liana,a 5-year-old girl and her family face a fierce drought. While the mother packs to
emigrate. The girl has an unexpected encounter that will change the destiny of all.

პატარა თევზი და ნიანგი
The Little Fish and the Crocodile
გერმანია, კონგოს რესპუბლიკა
Germany, Republic of Congo, 2018, 15’ 50”
რეჟისორი/Director: Stefanie Plattner
სცენარის ავტორი/Screenplay:
Dorothea Nölle
პროდუსერები/Producers: Stefanie Plattner, Eva
Vonk
ოპერატორი/Director of Photography:
Eric Ferranti
ჩვენი ზღაპრები: „პატარა თევზი და ნიანგი“ იგავია კონგოს რესპუბლიკის ოძალას ნაციონალური პარკის ტროპიკული ტყიდან. ესაა სანზა მობიმბას საბავშვო ბაღის აღსაზრდელთა მონათხრობი. ადგილობრივი ბავშვებისთვის ბუნების ელემენტების დახატვის სტიმულის მიცემით,
მათ შექმნეს საინტერესო პერსონაჟები, რომელთა მიხედვითაც მოყვებოდნენ თავიანთ ისტორიებს.
Tales of Us: “The little Fish and the Crocodile” is a fable from the rainforest in the Odzala
National Park in the Republic of Congo told by the children of the Sanza Mobimba Kindergarten. Encouraging local kids to draw from the elements of nature, they have created interesting characters with which to tell their stories.
მწარმოებელი კომპანია/Production Company:
Storming Donkey Productions GmbH & Co. KG
info@stormingdonkey.de

რეემიგრანტი/The Remigrant
კოსოვო, ავსტრია/Kosovo, Austria, 2017, 20'
რეჟისორი/Director: Astrit Alihajdaraj
სცენარის ავტორი/Screenplay:
Astrit Alihajdaraj
ოპერატორი/Director of Photography:
Danny Noordanus

რეემიგრანტი მოგვითხრობს ისტორიას ბაშკიმის და მისი ვაჟიშვილის შესახებ, რომელთაც
სახლის დატოვება ადრეულ ასაკში მოუხდათ. კოსოვოში მიმდინარე ომის გამო ბაშკიმი
იძულებულია ავსტრიაში გაფრინდეს, შვილი კი, მამის თხოვნით, კოსოვოში ბრუნდება. ვენაში
გატარებული 17 წლის შემდეგ კოსოვოში დაბრუნება დიდი გამოცდაა მათთვის. ლტოლვა
ბავშვობის ადგილებისკენ ერთდროულად აახლოებს და აშორებს კიდეც მამა შვილს.
The Remigrant tells a story about Bashkim and his son Besnik. They both had to leave their
homes at their young age. The father had to flee to Austria because of the war in Kosovo
and his son has to go back to Kosovo at the request of the father. The return to Kosovo after
seventeen years in Vienna is a hard growing up test for both of them. The strong desire for
the place of childhood connects and separates father and son at the same time.
მწარმოებელი კომპანია/Production Company: Illyria Film
illyriafilm@gmx.net

ROM
თურქეთი/Turkey, 2018, 3' 30"
რეჟისორი/Director: Ilker Ergün

ფილმი ქვეტექსტის სახით მოიცავს რუმინეთის კონცეპტუალურ დისკრიმინაციის თემას. ის
გვაჩვენებს მრავალგვარ დიფერენცირებულ დამოკიდებულებას ამ ქვეყნის მიმართ.
აკეთებს რა აქცენტს ზოგადად დისკრიმინაციის კონცეფციის ფართო სურათზე. ფილმი რუმინეთის (ბოშათა ქვეყნის) მწარე გამოწვევების წინაშე გვაყენებს.
The film of ROM contains the subheadings of discrimination conceptually of Romany. It
shows us many differentiation attitudes to Romany previous times and nowadays.
Focusing on the big picture in a concept of discrimination; the ROM film allows us to face
with bitter of Romany (“Gypsy”).

სამყაროს აღსასრულამდე
Till the End of the World
ნიდერლანდები/The Netherlands, 2018, 26' 30"
რეჟისორი/Director: Florence Bouvy
სცენარის ავტორი/Screenplay: Jessie Tiemeijer
პროდუსერები/Producers: Eefje Helmus,
Charlene Vos
ოპერატორი/Director of Photography:

Eva Heinsbroek
რვა წლის მარია ქალაქის გარეუბანში, პატარა სახლში, მამასთან - ბოუდევინთან ერთად
ცხოვრობს. მათი სამყარო სავსეა წარმოსახვითა და თამაშებით, ბოუდევინი მას ოცნებას
ასწავლის. მიუხედავად ამისა, მარიას გაცნობიერებული აქვს მამის არაპროგნოზირებადი
ხასიათი. ასეთი დამოკიდებულების გამო, თბილი, მეოცნებე მამაკაცი შეიძლება ერთ დღეს,
მოულოდნელად გადაიქცეს ადამიანად ჩამქრალი თვალებით, რომელიც ვერც კი ამჩნევს
ქალიშვილს, რომელიც მამას არ ჰგავს. მარია ცდილობს შეებრძოლოს დაუცველობის
შეგრძნებას. ესაა ისტორია ბავშვის სიძლიერეზეც რომელიც მამის უპირობო სიყვარულისთვის
იბრძვის.
The eight-year-old Marie lives with her father Boudewijn in a small house at the edge of
the city. Their world is full of play and imagination, and Boudwijn teaches her to dream.
However, Marie has become aware of an unpredictability in her father. Because of his addiction, the warm, dreamy man of the day can suddenly turn into a pair of empty eyes that don’t
seem to see her. A man that is not her father. As Marie tries to fight this feeling of unsafety,
the two seem to spiral out of control. A story about the strength of a child fighting for the
unconditional love of her father.

საშლელი/Eraser
საქართველო/Georgia, 2018, 10' 45"
რეჟისორი/ Director: დავით ფირცხალავა
სცენარის ავტორი/ Screenplay: Davit Pirtskhalava
პროდუსერები/ Producers:Suliko Tsulukidze,

Davit Ujmajuridze
აღმასრულებელი პროდიუსერი/ Executive Producer:

Tedo Dolidze
ოპერატორი/ Director of Photography:

Shalva Sokurashvili
„კაცმა შეშა მოიპარა,
შვილის გასათბობადაო,
აკაკი ღმერთთან აფრინდა
ღმერთმა - რა გინდა აქაო?!“

„A man stole some wood
To warm his child,
Akaki flew up to the God,
God asked him: What are you doing here?!”

ტიბურტინა 63/Tiburtina 63
იტალია/Italy, 2018, 25'
რეჟისორი/Director: Gianpiero Alicchio
სცენარის ავტორი/Screenplay:
Eugenia Dellino
პროდუსერი/Producer: Luca Pirolo
ტომასო, კატე, რიგაცი, ბრინო და გრეტა ბინას იზიარებენ ტიბუტინა 63 ში. სახლში მათ
მხოლოდ ერთი მთავარი წესი აქვთ - მკაცრად აკრძალულია რომანტიკული ურთიერთობები
ოთახის მეზობლებს შორის. ერთ საღამოს დენის წასვლის გამო ბინაში სიბნელე დაისადგურებს. შემოსასვლელი კარის ელექტრონული საკეტი დაბლოკილია ამიტომ „პატიმრები“ დილამდე ვერ დატოვებენ სახლს. ბიჭები გადაწყვეტენ დაისაჩუქრონ თავი ტომასოს მომზადებული
„ჯადოსნური“ ნამცხვრის რამდენიმე ნაჭრით. მხოლოდ დღის სინათლე გამოავლენს რომ
ვიღაცამ მთავარი წესი დაარღვია, ვინ? და რატომ?
Tommaso, Cate, Rigazzi, Brino and Greta share an apartment in Via Tiburtina 63. At home
only one rule reigns supreme: it is strictly forbidden to weave sentimental relationships between roommates, on pain of paying five months of bills for everyone. One evening, the
apartment swoops in the dark due to a blackout. The electronic lock of the entrance door is
blocked, so, prisoners in the house until the next morning, the boys decide to indulge themselves a few slices of the “magic” cake prepared by Tommaso. Only the light of day will
reveal that perhaps someone has violated the rule during the night. Who? and why?

ჩემი სამყაროს აღსასრული
My end of the world
საფრანგეთი/France, 2018, 5' 15"
რეჟისორი/Director: Yurok Jang
სცენარის ავტორი/Screenplay: Yurok Jang
ოპერატორი/Director of Photography:
Victor Besvel

1999 წელი, ჟანი, 10 წლის ბიჭი, თავის კლასელ ელისზეა შეყვარებული, მაგრამ ვერ ბედავს,
რომ უთხრას. ერთ დღეს კი, ჯინი ელისის ჟესტმა გააკვირვა რა სირცხვილია! მისთვის ეს სამყაროს დასასრულია.
ფილმი იმ ბავშვებთან ერთადაა გადაღებული, რომლებიც დაცვას საჭიროებენ ოჯახური, ეკონომიკური თუ ფსიქოლოგიური მიზეზების გამო.
Jean, a 10-year-old boy, is in love with Elise in his class, but does not dare tell her.
One day, Jean is surprised by her by making a “some gesture”, what a shame! For him, it’s
the end of the world.
This is a film shot with children protected, who are endangered by domestic, economic or
psychological reasons.

ღამის მორიგე/
Night Duty Doctor
საქართველო/Georgia, 2018, 22' 15"
რეჟისორები/ Directors: Grigol Janashia, Nato Gabunia
პროდუსერი/ Producer: Tamar Golava (“Predator
Films”)
კო-პროდიუსერი/ Co-producer: Gvantsa Meparishvilii
ოპერატორი / Director of Photography: Ekaterina
Smolina

მიყრუებული პატარა დაბის საავადმყოფოში, ბუნდოვან ვითარებაში პაციენტი ქალი
გარდაიცვალა. ადგილზე მისული პოლიცია იწყებს გამოძიებას. დასაკითხად ეძებენ ღამის
მორიგე ექიმ ნინოს (38), რომელსაც შემთხვევის ღამეს გარდაცვლილი ქალის მეთვალყურეობა
ევალა. გამოძიებისას ირკვევა რომ პაციენტის გარდაცვალება შესაძლოა არ არის უბედური
შემთხვევა, თუმცა პოლიციას პირველადი გამოძიების შედეგად, არ აქვს საკმარისი
მტკიცებულება მკვლელობის დასადასტურებლად.
A patient dies in a small remote hospital under questionable circumstances. The police arrive at the scene to start the investigation. They look for night duty doctor Nino (38) for an
interrogation since she was in charge of supervising the deceased woman. The investigation
makes it clear that the death of the patient may not be an accident, but the police have no
sufficient evidence to prove the murder.

ღმერთის 9 მილიარდი სახელი
Nine Billion Names of God
საფრანგეთი/France, 2018, 14' 30"

რეჟისორი/Director: Dominique Filhol
სცენარის ავტორი/Screenplay: Dominique Filhol
პროდუსერები/Producers: Fatna Elaidi, Dominique
Filhol, Virginie Lancetti
ოპერატორი/Director of Photography: Athys de Galzain

ნიუ იორკი, 1950 წელი. ტიბეტელი ბერი პროფესორ ვაგნერს სტუმრობს მისგან კომპიუტერის
შესაძენად. მისი მიზანია წინასწარმეტყველების ასრულება და ღმერთის 9 მილიარდი სახელის
დადგენა. მას შემდეგ კი, რაც ჯორჯი და ჩაკი ტიბეტში მანქანას დააყენებენ, უცნაური მოვლენები
ვითარდება.
როგორ წარვმართოთ ცხოვრება, როგორ მივმართოთ გონება და სული მთავარი მიზნისკენ?
როგორ დავუკავშირდეთ ჩვენს ფესვებს, ყველაფრის შემქმნელს ან საერთოდ გავიაზროთ
არსებობის მისტიურობა?
New York 1950, a Tibetan monk comes to the meeting of Doctor Wagner to buy a computer to carry out a prediction consisting in finding the 9 billion God Georges and Chuck’s names
are sent in the Tibet to install the machine of strange phenomena are then going to occur.
How to lead in a modern and poetic way to open his spirit and its heart to the sense and to
the main part? How be connected in his roots, in the Spirit which livens up anything, in the
mysteries of the existence?

ციხესიმაგრე/The Fortress
იტალია/Italy, 2018, 20'
რეჟისორი/Director: Stefano Russo
სცენარის ავტორები/Screenplay: Stefano Russo,
Cristiano Ciccarelli
პროდუსერები/Producers: Fabio De Caro, Marisa
Evangelista
აღმასრულებელი პროდიუსერი/Executive
Producer: Michelangelo Messina
„ციხესიმაგრე“ – გადაღებულია იშჩიას კუნძულზე და მოგვითხრობს მამა-შვილის - ვაჟთან
გაუცხოვებული ვიტოსა და ათი წლის სებასტიანის ურთიერთობის შესახებ. ვიტოს პარტნიორის,
ლუჩიას დახმარებით მამა-შვილი დაიბრუნებს დაკარგულ სიახლოვეს.
“The Fortress”, entirely shot on the island of Ischia, is the story of Vito, the estranged
father of ten-year-old Sebastiano. With the help of Vito’s partner, Lucia, father and son will
try to rebuild the broken bond between them.

ცუდი ხალხი/Bad People
საქართველო/Georgia, 2019, 19' 26"
რეჟისორი/Director: Giorgi Tavartkiladze
სცენარის ავტორები/Screenplay: Giorgi
tavartkiladze, Vladimer Kacharava
პროდიუსერი/Producer: Vladimer Kacharava
ოპერატორი/Director of Photography:
Gela Chinchaladze
გია 1991 წლის თბილისის სამოქალაქო ომის მონაწილეა. ის მცირეწლოვანი შვილისთვის
სიცხის დამწევ მედიკამენტს ეძებს, რა დროსაც შემთხვევით გადაეყრება დიდი ხნის უნახავ
თანაკლასელს. მალევე ირკვევა, დიდი ხნის მონატრებული მეგობარი ახლა მისი მტერია.
Gia, a participant in the Georgian Civil War of the early 1990s, is looking for fever medicine
for his ill son amidst the unrest and political chaos, as well as the economic and social hardship,
when he meets his beloved school friend from the enemy’s camp.

სრულმეტრაჟიანი
მხატვრული
ფილმების
საერთაშორისო
კონკურსი

International
Feature Film
Competition

24 კვირა / 24 Wochen
გერმანია/Germany, 2016, 102’
რეჟისორი/Director: Anne Zohra Berrached
სცენარის ავტორები/Screenwriters:
Carl Gerber, Anne Zohra Berrached
პროდუსერები/Producers: Melanie Berke, Tobias Buechner, Thomas Kufus
ოპერატორი/Director of photography: Friede Clausz
„24 კვირა“ ასტრიდის ისტორიას მოგვითხრობს - კაბარეს შემსრულებლის, რომელიც 6
თვის ორსულია. ასტრიდი შეიტყობს, რომ მისი ბავშვი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე
დაიბადება. მას და მის ქმარს, მარსუკსს, შეუძლიათ, არჩევანი გააკეთონ, მაგრამ ძალიან ცოტა
დრო აქვთ. ძლიერი ხასიათის მქონე და ენამახვილი ასტრიდი თავს დაკარგულად გრძნობს.
მისთვის შეუძლებელია კომედიური რუტინის გაგრძელება. მხოლოდ მას შეუძლია ამ მძიმე
გადაწყვეტილების მიღება. რას გააკეთებს? ვინ გადაწყვეტს, ბავშვი სიცოცხლის ღირსია თუ არა?
24 Wochen tells the story of cabaret performer Astrid (Julia Jentsch), who six months
pregnant learns that her unborn child will be severely disabled. She and her husband Marcus (Bjarne Maedel) have a choice, but little time… A strong nature with a witty answer to
everything, Astrid now feels lost, on her own, impossible to continue her comedy routine.
Ultimately only she who is bearing the child can take this weighty decision. What will she do?
Who decides whether the child will have a life worth living?

ფილმი მოწოდებულია საქართველოს გოეთეს ინსტიტუტის კინოარქივის მიერ.
Film is provided by the film archive of Goethe-Institut Georgien.

ბრავო ვირტუოზო/Bravo Virtuoso
საფრანგეთი, სომხეთი, ბელგია / France, Armenia, Belgium, 2017, 90’
რეჟისორი/Director: Lévon Minasian
სცენარის ავტორები/Screenwriters: Lévon Minasian & Stéphanie Kalfon
ოპერატორი/Director of photography: Mko Malkhasyan

25 წლის ალიკი, პატარა ასაკში დაობლდა და ის ბაბუამ გაზარდა. ბაბუა, რომელიც პოსტსაბჭოთა სომხეთში, სადაც კულტურის ინსტიტუტი აღარ არსებობდა და ოლიგარქებს ჰქონდათ
ძალაუფლების სადავეები მოხელთებული, ორკესტრის დირიჟორი იყო. ალიკი კლარნეტზე
უკრავს და ორკესტრის ვირტუოზია. ხოლო ორკესტრს, სერიოზული საფრთხე ემუქრება, როდესაც მათ სპონსორს კლავენ. ალიკი დილემის წინაშეა, რადგან ის ვირტუოზი მუსიკოსია და
არა მკვლელი...
Alik, 25, an orphan, has been raised by his grandfather, conductor of a renowned classical
orchestra in post-Soviet Armenia where cultural institutions are failing and oligarchs allied
with the mafia hold power. Alik, a clarinetist, is the virtuoso in this orchestra whose existence is seriously threatened when its key sponsor is murdered. Alik has to make serious
decisions, But Alik is a virtuoso musician, not a killer...

საკონტაქტო ინფორმაცია/Contacts:
AGAT Films & Cie
Julie Rhône: julie@agatfilms.com
Aurore Pinon: aurore@agatfilms.com

პაციენტები/PATIENTES
საფრანგეთი/France, 2016, 110’
რეჟისორები/Directors: Grand Corps Malade, Mehdi Idir
სცენარის ავტორები/Screenwriters:
Grand Corps Malade, Fadette Drouard
ოპერატორი/Director of photography: Antoine Monod

მას შემდეგ, რაც ბენი სერიოზული ტრავმის შემდეგ ფიზიკური თერაპიის ცენრში მიდის, მას
აღარ შეუძლია დამოუკიდებლად ჩაცმა, სიარული, ჭურჭლის რეცხვა და კალათბურთის თამაში.
მისი ახალი მეგობრები სხვადასხვა დაავადებით იტანჯებიან. ბენი მათთან ერთად სწავლობს,
როგორ იყოს მომთმენი. ბევრს კამათობენ ჩხუბობენ, ტრაბახობენ, თუმცა ამის მიუხედავად,
ისინი მაინც პოულობენ ძალას, რომ ახალი ცხოვრება დაიწყონ.
Washing, dressing oneself, walking, playing basketball, this is what Ben can no longer do
when he arrives in physical therapy center after a serious accident. His new friends are tetraplegics, paraplegics, or suffer from cranial trauma... In short, the cream of the crop of the
disabled. Together they will learn to be patient. They’ll resist, boast, argue, and seduce each
other, but above all, will find enough energy to learn how to live again.

საქართველოს ფრანგულ ინსტიტუტთან თანამშრომლობით
In partnership with Institut Français de Géorgie

შენი დედაც, გოეთე/Fack Ju Göhte
გერმანია/Germany, 2013, 118’
რეჟისორი/Director: Bora Dagtekin
სცენარის ავტორი/Screenwriter: Bora Dagtekin
ოპერატორი/Director of photography: Christof Wahl
პროდუსერები/Producers: Lena Schoemann, Christian Becker
ვიღაცამ სკოლა პირდაპირ ამ ადგილას ააშენა სადაც მოცეკვავე ჩარლიმ თავისი
შეყვარებულისთვის ფული დამარხა. ყოფილ პატიმარ ზეკ მიულერს სხვა გზა აღარ დარჩა,
გოეთეს სრულ სკოლაში თავი მასწავლებლად უნდა გაასაღოს და საგანმანათლებლო სისტემას
ახალი პრობლემა შეუქმნას - ყველა დროის ყველაზე გიჟი პედაგოგი გახდეს. ღამღამობით ზაკი
ჩუმად თხრის მიწას და ფულს ეძებს. დღისით კი იგი მკაცრი, მაგრამ ეფექტური მეთოდებით
დაუმორჩილებელ ბავშვებს მწყობრში აყენებს. მიუხედავად იმისა, რომ მისი მოწესრიგებული
თანამშრომელი, ლისი შნაბელსტედი გმობს მის არაქრისტიანულ პედაგოგიურ მიდგომებს,
მაინც შეუყვარდება ზეკი და ეხმარება კიდეც მას ფულზე უფრო მნიშვნელოვანი, მორალური
მთლიანობის დაბრუნებაში.
Somebody built a goddamn school gym directly over the stolen cash his table-dancing
girlfriend Charlie buried for him. And now, ex-con Zeki Müller has no choice but to pass
himself off as a substitute teacher at the Goethe Comprehensive School, thus providing the
educational system with one more problem, i.e. the craziest teacher of all time. At night,
Zeki digs secretly for his loot: during the day, he uses drastic yet effective methods to bring
the unruly kids of class 10B back on track. Although his prim and proper fellow teacher Lisi
Schnabelstedt condemns the unorthodox pedagogical approach taken by her new “colleague”,
she nevertheless finds herself falling in love with Zeki and even helps him dig up something
more valuable than cash, namely the remains of his own moral integrity.
ფილმი მოწოდებულია საქართველოს გოეთეს ინსტიტუტის კინოარქივის მიერ.
Film is provided by the film archive of Goethe-Institut Georgien.

თავისუფალი ჩვენებები / FREE SCREENINGS

ვიქტორია/Victoria
გერმანია/Germany, 2015, 138’
რეჟისორი/Director: Sebastian Schipper
სცენარის ავტორები/Screenwriters: Olivia Neergaard-Holm,
Sebastian Schipper, Eike Frederik Schulz
პროდუსერები/Producers: Jan Dressler, Christiane Dressler, Sebastian Schipper

ახალგაზრდა მადრიდელი ქალბატონი ვიქტორია (ლაია კოსტა) გამთენიისას ოთხ
ადგილობრივ ახალგაზრდას ხვდება. სონე (ფრედერიკ ლო) და მისი მეგობრები ვიქტორიას
შეპირდებიან, რომ ნამდვილ ბერლინს აჩვენებენ....
ღამე უკიდურესად იცვლება, როცა უეცრად მეგობრების ჯგუფს ქალაქის კრიმინალური
დაჯგუფების წევრი ვალის დაბრუნებას მოსთხოვს...
Victoria (Laia Costa), a young woman from Madrid, meets four local guys outside a
nightclub in the early hours of the morning. Sonne (Frederick Lau) and his friends are
Berliners who promise to show her the real side of the city. Striking up a friendship, they
take to a nearby rooftop to continue the night. But when the group are suddenly forced
to repay a debt to a member of the city’s criminal underworld, the night quickly spirals
out of control.

ფილმი მოწოდებულია საქართველოს გოეთეს ინსტიტუტის კინოარქივის მიერ. ჩვენების
პარტნიორია „ფაბრიკა“
Film is provided by the film archive of Goethe-Institut Georgien. In partnership with
Fabrika

საფრანგეთი/France, 2018, 137’
რეჟისორი/Director: Jean-Paul Civeyrac
სცენარის ავტორი/Screenwriter: Jean-Paul Civeyrac
ოპერატორი/Director of photography: Pierre-Hubert Martin

ეტიენი პარიზში ჩადის და კინემატოგრაფის შესასწავლად სორბონის უნივერსიტეტში
იწყებს სწავლას. აქ ის ხვდება მათიასს და ჟან-ნოელს, რომელთაც ასევე ძალიან უყვართ
კინო. ისინი სწავლობენ მთელი წლის მანძილზე და ამ ხნის განმავლობაში, მეგობრობის და
სიყვარულის გამოწვევების წინაშე დგებიან და შემოქმედებითი ბრძოლის ასპარეზის არჩევა
უწევთ.
Etienne comes to Paris to study filmmaking at the Sorbonne. He meets Mathias and
Jean-Noël who share his passion for films. But as they spend the year studying, they have
to face friendship and love challenges as well as choosing their artistic battles.

საქართველოს ფრანგულ ინსტიტუტსა და “ფაბრიკასთან” თანამშრომლობით
In partnership with Institut Français de Géorgie and Fabrika

თავისუფალი ჩვენებები / FREE SCREENINGS

პარიზული განათლება/Mes Provinciales

ახალგაზრდა ქართველი ვარსკვლავი / YOUNG GEORGIAN STAR

ლუკა ჩიქოვანი
Luca Chikovani
მუსიკოსი, მსახიობი / Singer, Actor
ლუკა ირაკლი ჩიქოვანი 1994 წლის 12 აპრილს დაიბადა თბილისში, 5 წლის
ასაკში კი დედასთან ერთად იტალიაში გადავიდა საცხოვრებლად. 15 წლის ასაკში
დაიწყო მის მიერ გადაღებული სიმღერების ქავერ ვერსიების გამოქვეყნება YouTube-ზე. როდესაც მისი არხის გამომწერთა რიცხვმა 100 000-ს მიაღწია, ლუკამ
მილანში არსებულ სააგენტოსთან დაიწყო თანამშრომლობა. მალე სააგენტომ მას
იტალიაში ორი ტურნეს ჩატარების შესაძლებლობა მისცა. MTV-ის ფესტივალში
მონაწილეობის დროს რეჟისორმა ალიჩე რორვახერმა სრულიად შემთხვევით
შენიშნა და ტანკრედის როლისთვის გასაუბრების გავლა შესთავაზა. ლუკამ
მონაწილეობა მიიღო რორვახერის ფილმში „ბედნიერი ლაზარე“. ფილმმა 2018 წელს
კანის კინოფესტივალზე საუკეთესო სცენარის ნომინაციაში გაიმარჯვა. „ბედნიერი
ლაზარე“ მსოფლიოს მასშტაბით ნომინირებულია 40-მდე ჯილდოზე.
Luca Irakli Chikovani was born in Georgia (Tbilisi) on 12 April 1994, he lived there
until the age of 5 and then he moved to Italy with his mother. At the age of 15 he
began publishing the first video covers in a bedroom on YouTube. When YouTube
channel reached 100,000 subscribers, he started collaboration with a talent agency in Milan. After a short time the talent agency led him to do 2 tours in Italy. He
took part in the MTV festival where the director Alice Rhorwacher saw him on
television by chance and called him for the audition for the leading role Tancredi. Luca is cast of the movie Lazzaro Felice which won the Golden Palm for best
screenplay at the Cannes Film Festival. The film is nominated for more than 40
world awards.

BOOKS’SHELF

„წიგნების თარო“ ორიგინალური ქართული შოუა. გადაცემა მეოთხე წელია, საქართველოს პირველი არხის ეთერში გადის. ეს აზარტული თამაშია, რომელშიც
მონაწილეები ერთმანეთს მხატვრული ლიტერატურის ცოდნაში ეჯიბრებიან. საერთაშორისო ახალგაზრდული კინოფესტივალ „თაობას“ ფარგლებში „წიგნების
თარო“ საჯარო თამაშს გამართავს, რომელშიც ნებისმიერ მსურველს ექნება შესაძლებლობა, უპასუხოს კითხვებს და პრიზებით დასაჩუქრდეს.
BOOKS’SHELF #წიგნებისთარო is an original Georgian TV-show, which has
been broadcasting on GPB for four years now. This is a literature quiz game show
where contestants compete in knowledge of fictional literature. During the International Youth Film Festival Taoba BOOKS’SHELF #წიგნებისთარო will held
a public event where any volunteer will have a chance to guess the answers and
get some prizes.

ჯგუფი „არა“ / Band "Ara"
15. IV I 20:00

გასართობი ღონისძიებები / ENTERTAINMENT

„წიგნების თარო “

ნინა ანჯაფარიძე/ Nina Anjapharidze
კულტურის მენეჯერი / Culture Manager

თეო ხატიაშვილი/ Teo Khatiashvili

სპიკერები / SPEAKERS

კინომცოდნე / Film Historian

ნინო შუბლაძე / Nino Shubladze
მედიაპროფესიონალი / Media professional

ლევან გაბრიაძე / Levan Gabriadze
კინორეჟისორი / Film Director

მიხეილ მდინარაძე / Mikheil Mdinaradze
კომპოზიტორი / Music Composer

ნინო ჟვანია / Nino Zhvania
კინორეჟისორი / Film Director

რევაზ აფხაზავა / Revaz Apkhazava
განათლების მკვლევარი / Educational Researcher

ზაზა ხალვაში / Zaza Khalvashi
კინორეჟისორი / Film Director

კოტე ჯანდიერი / Kote Jandieri
დრამატურგი / Playwright

თეა თელია / Tea Telia

მიხეილ აფხაზავა / Mikheil Apkhazava
კასტინგ მენეჯერი / Casting Manager

თიკა ლაღიძე / Tika Laghidze
მსახიობი / Actress

დალილა გოგია / Dalila Gogia
მთარგმნელი / Translator

ნინო მხეიძე / Nino Mkheidze
კინომცოდნე / Film Historian

დავით სიმონია / Davit Simonia
მხატვარ-ილუსტრატორი / Illustrator

ტორესა მოსი / Toresa Mossy
მწერალი, მუსიკოსი / Writer, Musician

სპიკერები / SPEAKERS

კინომხატვარი / Art Director

ლევან დვალი / Levan Dvali
გენერალური დირექტორი / Director General

ნენო ქავთარაძე / Neno Kavtaradze

თაობის გუნდი / TAOBA TEAM

სამხატვრო ხელმძღვანელი / Artistic Director

ნია ჟვანია / Nia Zhvania
ფესტივალის პროგრამერი / Film Programmer

შაკო ბრეგაძე / Shako Bregadze
ფესტივალის პროგრამერი / Film Programmer

ნია გვარამია / Nia Gvaramia
საერთაშორისო ურთიერთობების მენეჯერი
International Relations Manager

თინანო გახელაძე / Tinano Gakheladze
კინოპროგრამის კოორდინატორი
Programming Coordinator

ნინო კაჭარავა / Nino Kacharava
მონაწილეთა კოორდინატორი
Participant Coordinator

თუთა ბალარჯიშვილი / Tuta Balarjishvili
გრაფიკული დიზაინერი / Graphic Designer

თაზო მეიფარიანი / Tazo Meiphariani
გრაფიკული დიზაინერი / Graphic Designer

დაჩი მახარაძე / Dachi Makharadze
ლოჯისტიკის კოორდინატორი
Logistics Coordinator

ანნა ყიფიანი / Anna Kipiani

დათა ბიჭაშვილი / Data Bichashvili
კოორდინატორი / Coordinator

მარიამ გარსევანიშვილი
Mariam Garsevanishvili
კოორდინატორი / Coordinator

მარიამ ლაგრაძე / Mariam Lagradze
კოორდინატორი / Coordinator

მუშნი ჩანქსელიანი / Mushni Chankseliani
კოორდინატორი / Coordinator

ნია დვალი / Nia Dvali
კოორდინატორი / Coordinator

ნიცა ქარჩავა / Nitsa Karchava
კოორდინატორი / Coordinator

სოფია მესხი / Sophia Meskhi
კოორდინატორი / Coordinator

თაობის გუნდი / TAOBA TEAM

კოორდინატორი / Coordinator

საერთაშორისო ახალგაზრდული კინოფესტივალი „თაობა“ ტარდება მოსწავლეახალგაზრდობის ეროვნული სასახლისა და კულტურის და განათლების ფონდის
მიერ, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიისა და შვეიცარიის განვითარებისა და
თანამშრომლობის სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერით.
Taoba International Youth Film Festival is organized by the National Youth and Children’s Palace and Culture and Education Foundation with the financial support from
Tbilisi City Hall and the Swiss Agency for Development and Cooperation.

დიზაინერები: თუთა ბალარჯიშვილი,თაზო მეიფარიანი
Designers: Tuta Balarjishvili, Tazo Meiphariani
მთარგმნელები: თიანო გახელაძე, ნინო კაჭარავა, შაკო ბრეგაძე, ანნა ყიფიანი, ნია დვალი
Translators: Tinano Gakheladze, Nino Kacharava, Shako Bregadze, Anna Kipiani, Nia Zhvania, Nia Dvali
რედაქტორები: ნინელი ჩიხლაძე, შაკო ბრეგაძე
Editors: Nineli Chikhladze, Shako Bregadze
გამოცემულია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „მოსწავლე - ახალგაზრდობის ეროვნული
სასახლის“ დაკვეთით
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