
23 September    12:00     KID’S PROGRAMME 

23 September    19:00     THE LITTLE GIRL WHO WAS TOO FOND OF MATCHES / 2017 /

24 September    19:00     NEVER STEADY, NEVER STILL / 2017 /    

25 September    19:00     ANGRY INUK / 2016 / the hunters / 1977 /
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23 სექტემბერი 12:00      საბავშვო პროგრამა

23 სექტემბერი 19:00       პატარა გოგონა, რომელსაც ასანთი მეტისმეტად უყვარდა / 2017 /

24 სექტემბერი 19:00       დაუდეგარი, მოუსვენარი / 2017 /

25 სექტემბერი 19:00       გაბრაზებული ინუკი / 2016 / მონადირეები / 1977 / 

საქართველოს ეროვნული არქივი / National Archives of Georgia 
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საბავშვო პროგრამა / KID’S PROGRAMME  74’
   

ქუუჯუაქის ჰოკეი / Kuujjuaq Hockey
2017. 3 წთ./min. ფერადი/colour.  DCP 2K
რეჟ. სემი გადბუა / Dir. Sammy Gadbois
ქუუჯუაქის დინამიური სასკოლო ჰოკეის გუნდის პორტრეტი
/ A portrait of the dynamic Kuujjuaq school hockey team.

ბიჭი, რომელმაც აისბერგი დაინახა
Boy Who Saw the Iceberg
2000. 9 წთ./min. ფერადი/colour.  DCP 2K
რეჟ. პოლ დრისენი / Dir. Paul Driessen
პოლ დრისენის ეს მოკლემეტრაჟიანი ანიმაცია გვიამბობს ბიჭის 
ამბავს, რომელსაც ზეაქტიური წარმოსახვა აქვს. საკუთარი ცხოვრებით 
გაბეზ რებული ახალგაზრდა პროტაგონისტი საშიში და ჯოჯოხეთური 
თავგადასავლებით სავსე ცხოვრებას წარმოიდგენს. მაგრამ როდესაც 
რეალურ სირთულესთან შეჯახება მართლაც მოუწევს, ცდილობს 
აღიდგინოს ბანალური ცხოვრება, რომელსაც ყოველთვის გაურბოდა 
/ This animated short by Paul Driessen tells the story of a boy with an over-
active imagination. The young protagonist, bored with his lot, imagines a dia-
bolic and dangerous life of adventure. But when he finally finds himself facing 
a real-life drama, the mundane life that he always wanted to escape is what 
he wishes to recapture.

მეფოკუსე / The Juggler
1980. 12 წთ./min. ფერადი/colour.  DCP 2K
რეჟ. ტომას ვამოსი / Dir. Thomas Vamos
მეფოკუსე პარკში ჯადოსნურ ყუთს აღებს და სამი ბურთი ამოაქვს. პუბ
ლიკა გაოცებულია მისი სიმარჯვით, თუმცა ბურთი გარბის. მეამბოხე 
ბურთი მაგიურ განზომილებას იძენს და მეფოკუსეს თავგადასავლების 
ზღვაში გადაისვრის, რომელშიც გარეგნული, ფანტასტიკური და სასი
ყვა რულო ნიშნები ერთმანეთს ცვლის / A juggler in a park opens his mag-
ic box and takes out 3 balls. The audience marvels at his dexterity, until one 
ball escapes. The mutinous ball takes on magical properties as it draws the 
juggler into a series of adventures with many levels of meaning: appearance, 
fantasy and love. Without words.

შორს მოსაწყენო საზრუნავო/ Begone Dull Care
1949. 7 წთ./min. ფერადი/colour. DCP 2K 
რეჟ. ეველინ ლამბარი, ნორმან მაკლარენი / 
Dir. Evelyn Lambart, Norman McLaren 
ამ უჩვეულო მოკლემეტრაჟიანი ანიმაციური ფილმისთვის ეველინ 
ლამბარმა და ნორმან მაკლარენმა პირდაპირ კინოფირზე დახატეს 
ფერები, ფორმები და ტრანსფორმაციები. შედეგად მივიღეთ გარდა
მავალი ხაზებითა და ფერებით გადმოცემული ცოცხალი ინტერპრეტაცია 
ჯაზური მუსიკისა, რომელსაც ოსკარ პეტერსონის ტრიო ასრულებს / In 
this extraordinary short animation, Evelyn Lambart and Norman McLaren 
painted colours, shapes, and transformations directly on to their filmstrip. The 
result is a vivid interpretation, in fluid lines and colour, of jazz music played 
by the Oscar Peterson Trio.

სეირნობა / Walking
1968. 5 წთ./min. ფერადი/
colour.  DCP 2K 
რეჟ. რაიან ლარკინი / Dir. Ryan 
Larkin 
ანიმატორი რაიან ლარკინი ადა მია
ნების სეირნობის მანე რის საილუს
ტრა ცი ოდ ხე ლო ვა ნის მგრძნო ბია
რობას იყე ნებს. მოსიარულე ადა მი ანე ბის მოძრაობის  გადმოცემას იგი 
განსხვავებულ ტექნიკებით ახერ ხებს, როგორიცაა ხაზობრივი ნახატი, 
ფერების ამორეცხვა და ა.შ. ახალგაზრდობის კუნტრუში, მაღალ ქუს
ლებზე შემდგარი ქალის ფრთხი  ლი სვლა, ასაკოვანი ხალხის დინჯი 
ნაბიჯები  ყოველივე ეს იუმო რითა და ინდივიდუალობით არის დაფიქ
სირებული და განსაკუთ რებული ხმაც ახლავს თან, სიტყვების გარეშე / 
Animator Ryan Larkin uses an artist’s sensibility to illustrate the way people 
walk. He employs a variety of techniques - line drawing, colour wash, etc. - to 
catch and reproduce the motion of people afoot. The springing gait of youth, 
the mincing step of the high-heeled female, the doddering amble of the elder-
ly - all are registered with humour and individuality, to the accompaniment of 
special sound. Without words.

შობა მუსის ფაბრიკაში / Christmas at Moose Factory
1971. 13 წთ./min. ფერადი/colour.  DCP 2K 
რეჟ. ალანის ობომსავინი / Dir. Alanis Obomsawin
1971 წელს გამოსული ეს მოკლემეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმი 
ლეგენდარული აბენაკი რეჟისორის, ალანის ობომსავინის სადებიუტო 

ნამუშევარია. ჩრდი ლოეთ ონ
ტარიოს სკოლაინტერ ნატში გა
და ღებული ფილმი მთლი ანად 
ეფუძნება კრის თემის წარმო 
მად გენელი პატარა ბავშვე ბის 
ნა ხატებსა და მათ მიერ მო
თხრობილ ისტორიებს. მოს მე
ნა ობომსავინის სამუშაო პრაქ
ტიკას თავიდანვე ახასიათებ და. 
„დოკუმენტური კინო ის ადგილია, სადაც ადამიანებს შეუძლიათ 
სა კუთარ თავზე ილაპარაკონ. ვფიქრობ, დოკუმენტური ფილმები, 
რომლებზეც მე მიმუშავია, ძალიან მნიშვნელოვანია ხალხისთვის, 
ჩვენი ხალხისთვის, იმისთვის, რომ საკუთარ თავს შევხედოთ და 
შევძლოთ ჩვენი შვილების მომავლის განმსაზღვრელი ცვლილებების 
გატარება“,  ამბობს რეჟისორი 2017 წელს მიცემულ ინტერვიუში / Re-
leased in 1971, this lyrical short documentary marked the directorial debut of 
legendary Abenaki director Alanis Obomsawin. Filmed at a residential school 
in northern Ontario, it is composed entirely of drawings by young Cree chil-
dren and stories told by the children themselves. Listening has been at the 
core of Obomsawin’s practice since the very beginning. “Documentary film,” 
she said in a 2017 interview, “is the one place that our people can speak for 
themselves. I feel that the documentaries that I’ve been working on have 
been very valuable for the people, for our people to look at ourselves… and 
through that be able to make changes that really count for the future of our 
children to come.”

ქინქლას სიმღერა
The Blackfly Song
1991. 5 წთ./min. ფერადი/
colour.  DCP 2K 
რეჟ. კრისტოფერ ჰინტონი / 
Dir. Christopher Hinton
მომაბეზრებელი ქინქლას შესახებ 
გადაღებული ეს ანიმაციური ფილმი ამავე სახელწოდების სიმღერას 
ეფუძნება, რომელიც კანადელმა ფოლკმომღერალმა, უეიდ ჰემსვო
რთმა დაწერა და შეასრულა, ბექვოკალს კი დები მაკგერიგლები მღე
რიან. ჰემსვორთი იხსენებს ამ სამაგალითო „არსებასთან“ გამარ თულ 
ბრძოლას ჩრდილოეთ ონტარიოში გატარებული ზაფხულის თვეებში / 
This animated film about the pesky blackfly is based on the song of the same 
title, written and sung by Canadian folk singer Wade Hemsworth, with back-
up vocals by the McGarrigle sisters. It recounts Hemsworth’s battles with 
this quintessential “critter” during a summer of surveying in Northern Ontario.

მე და ჩემი მულტონი 
Me and My Moulton
2014. 13 წთ./min. ფერადი/
colour.  DCP 2K 
რეჟ. ტორილ კოუვი / 
Dir.Torill Kove
ტორილ კოუვის ეს მოკლე მე
ტ რა ჟიანი ანიმაცია კანადის ერო ვნული კინოსაბჭოს მიერ ოსკარზე 
73მეჯერ წარდგენილი ნო მინა ციაა. კაშკაშა პალიტრითა და გო
ნებამახვილური დიალოგების მეშვეობით, ფილმი მოგვითხრობს შვი 
დი წლის გოგონას და მისი დების მომხიბლავ ამბავს. ბავშვებს ვე
ლოსიპედი უნდათ, მაგრამ იციან, რომ მათი მოსიყვარულე, თუმცა 
უცნაური მშობლები უარს ეტყვიან თხოვნაზე. ტორილ კოუვის წინა 
ფილმები ბებიაჩემი მეფის მაისურებს აუთოვებდა (1999) და დანიელი 
პოეტი (2006) ასევე ნომინირებული იყო ოსკარზე. 2007 წელს და
ნიელმა პოეტი კანადაში მოკლემეტრაჟიანი ანიმაციური ფილმის კა
ტეგორიაში მიღებული ოსკარით დაბრუნდა / This animated short by Torill 
Kove marks the NFB’s 73rd Oscar® nomination! With a bright palette and 
witty dialogue, the film tells the charming story of a seven-year-old girl and 
her sisters, who ask for a bicycle knowing full well that their loving yet uncon-
ventional parents will likely disappoint them. Torill Kove’s previous films, My 
Grandmother Ironed the King’s Shirts (1999) and The Danish Poet (2006), 
also received Oscar nominations, with the latter taking home the prize in the 
Short Film (Animated) category in 2007.

კატა დაბრუნდა
The Cat Came Back
1988. 7 წთ./min. ფერადი/
colour.  DCP 2K 
რეჟ. კორდელ ბარკერი / 
Dir. Cordell Barker 
ოსკარზე ნომინირებული ეს 
შე  სანიშნავი ანიმაცია ამავე სახელწოდების ასი წლის წინანდელ 
ფოლკსიმღერას ეფუძნება. ბებერი მისტერ ჯონსონი სულ უფრო და 
უფრო მანიაკალურ მცდელობებს ჩადის პატარა ყვითელი კატისგან 
გასათავისუფლებლად, რომელსაც მისი დატოვება არ სურს. ფილმს 
ასევე მოპოვებული აქვს ჯენის ჯილდო საუკეთესო მოკლემეტრაჟიანი 
ანიმაციური ფილმისთვის / This hilarious Oscar®-nominated animation is 
based on the century-old folk song of the same name. Old Mr. Johnson makes 
increasingly manic attempts to rid himself of a little yellow cat that just won’t 
stay away... Also won the 1989 Genie Award for best animated short film.

მონადირეები  / THE HUNTERS 
13’ DCP 2K. 1977

ფერადი. ენა: ინგლისური. ქართული 
სუბტიტრებით
Colour. Original language: English. 
Georgian subtitles    
 
რეჟისორი: მოშა მიქაელი; მთხრობელი: 
მოშა მიქაელი; ოპერატორი: მოშა 
მიქაელი; მუსიკა: მოშა მიქაელი, 
კოვმაგეაკი, არნგნაკოლაკი; მონტაჟი: 
მოშა მიქაელი; ხმა: ჯონ ნაითი; 
პროდიუსერი: პიტერ რეიმონი. Canadian 
Government, National Film Board of Canada 
(NFB)

1977 წელს გამოშვებული ამ მომხიბვლელად აწყობილი მოკლემეტრაჟიანი ფილმის ოპერატორი, რეჟისორი, მემონტაჟე და მთხრობელი მოშა 
მიქაელია. მიქაელი თვითმხილველის თვალით გადმოსცემს სამკვირიან არქტიკულ სანადირო ექსკურსიას, რომელშიც რეაბილიტაციის მიზნით 
ახალგაზრდა დამნაშავეები და მათი ოჯახები მონაწილეობენ. ექსკურსანტები ფრობიშერის ყურის სხვადასხვა მონაკვეთში უშვებენ ღუზას, იჭერენ 
ვირთევზას, ნადირობენ სელაპებსა და კანადურ ირემზე და ცდილობენ ოჯახური და საზოგადოებრივი კავშირების აღდგენას. სუპერ 8 მმიანი 
კამერის გამოყენებითა და პირველ პირში თხრობით, მიქაელი 1970იანი წლების ინუიტური ცხოვრების საინტერესო დოკუმენტაციას ქმნის.

მოშა მიქაელი კანადის პირველი ინუკი კინორეჟისორია. ის იყო კანადის ეროვნული კინოსაბჭოს მიერ 1975 წლის გამოშვებული ფილმის 
ნა დირობა სელაპებზე რეჟისორი, ოპერატორი და მემონტაჟე. ნამუშევარი წარმოადგენს პირველ ინუიტურ ფილმს, რომელიც კანადის ეროვ
ნულმა კინოსაბჭომ დააფინანსა. ფილმის მომნუსხველ, ქანთრის სტილში დაწერილ საუნდტრეკში თავად მიქაელის და ინუკი მუსიკოსის, ეტუ ლუ 
ეტიდლოიეს შესრულება ჟღერს. მოგვიანებით მიქაელმა მონადირეები (ასივაქტიინი) და ნადირობა ვეშაპებზე (ქილალუგანიატუტი) გა დაიღო. 
ორივე ფილმი 1977 წელს გამოვიდა ეკრანებზე. კინორეჟისორი გარდაიცვალა 2009 წელს.

Director: Mosha Michael; Narrator: Mosha Michael; DOP: Mosha Michael; Music: Mosha Michael, Kowmageak, Arngnakolak; Editing: Mosha Mi-
chael; Sound: John Knight; Producer: Peter Raymont. Canadian Government, National Film Board of Canada (NFB)

Released in 1977, this beautifully paced short was photographed, directed, edited and narrated by Mosha Michael. Michael offers a first-hand account of 
a three-week Arctic hunting excursion, a rehabilitative trip undertaken by young offenders and their families. Dropping anchor at various points throughout 
Frobisher Bay, they fish for cod, hunt for seal and caribou, and renew family and community ties. Shooting on a Super 8 camera and providing his own narra-
tion, Michael crafts an engaging document of Inuk life in the 1970s. An original score features performances by Kowmageak Arngnakolak and Michael himself.

Mosha Michael was one of Canada’s first Inuit filmmakers. He was director, cinematographer and editor on the 1975 NFB production Natsik Hunting—the first 
Inuit-directed film produced at the NFB. The film’s infectious country-inflected soundtrack features performances by Michael himself and Inuk musician Etulu 
Etidloie. Michael went on to direct The Hunters (Asivaqtiin) and Whale Hunting (Qilaluganiatut), both released in 1977. He died in 2009. 

გაბრაზებული ინუკი / ANGRY INUK   82’ DCP 2K. 2016
ფერადი. ენა: ინუკტიტუტი. ქართული სუბტიტრებით
Colour. Original language: Inuktitut. Georgian subtitles
რეჟისორი: ალეთეა არნაკუკ-ბარილი; სცენარი: ალეთეა არნაკუკ-ბარილი; ოპერატორი: ქაჯააქ ელსუორთი; მუსიკა: ფლორენსია დი 
კონჩილიო. მონტაჟი: სოფი ფარკას ბოლლა; ხმა: ქაილ სტენფილდი; პროდიუსერები: ალეთეა არნაკუკ-ბარილი, ბონი ტომფსონი; 
მონაწილეობენ: ააჯუ პიტერი, ჯოანი იკიდლუაკი, ლასალუზი, იშულუტაკი, უსუაქტუქ იკიდლუაკი, მიკიჯუკ კოლოლა, ჯოშუა კანგო, მეეკა 
მიკე, ნიორე იკალუკჯუაკი, ჯენი პადლუკი, ანი იკიდლუაკი, ნატსიქ კანგო. Eye Steel Film, National Film Board, Unikkaat Studios

პრიზირებულ დოკუმენტურ ფილმში რეჟისორი ალათეა არნაკუკბარილი უერთდება ინუიტების ახალი, ტექნიკურად განსწავლული თაობის 
კამ პა ნიას სელაპებზე ნადირობის მიმართ დიდი ხნის დამკვიდრებული შეხედულებების  განსახილველად. სოციალური მედიით, იუმორითა და 
სამარ თლიანობის განცდით შეიარაღებული ჯგუფი საკუთარ პოზიციას აჟღერებს და თავს აცნობს მსოფლიოს როგორც მდგრადი ეკონომიკის 
აუცილებელი საჭიროების მქონე თანამედროვე ადამიანებად.

კინოს  ზემოქმედების უნარით, ინუკი კინორეჟისორი ალეთეა არნაკუკ-ბარილი ქმნის პრიზირებულ ფილმებს ინუიტების ცხოვრებისა და 
კულტურის შესახებ. ასეთია მისი ფილმი ლუმააჯუუგი და ტუნიიტი: ინუიტური ტატუს ხაზების აღდგენისას. 2016 წელს გადაღებულმა დოკუმენტურმა 
ფილმმა გაბრაზებული ინუკი, რომელიც ინუკის პერსპექტივიდან გაბედულად იცავს სელაპებზე ნადირობას, მსოფლიო დაინტერესება და დებატები 
გამოიწვია. ფილმმა მოიპოვა Hot Docისა და 2017 წლის ტორონტოს საერთაშორისო კინოფესტივალის კანადური ფილმების საუკეთესო ათეულის 
ჯილდოები. ტორონტოს ჟურნალმა Nowმ ფილმი შეაფასა როგორც „აქტივისტური კინოს საუკეთესო მაგალითი“. იკალუიტში (ნუნავუტი) არნანუკ
ბარილს საკუთარი მწარმოებელი კომპანია აქვს სახელწოდებით Unikkaat Studios.   

Director: Alethea Arnaquq-Baril; Screenplay: Alethea Arnaquq-Baril; DOP: Qajaaq Ellsworth; Music: Florencia di Concilio; Editing: Sophie Farkas 
Bolla; Sound: Kyle Stanfield; Producers: Alethea Arnaquq-Baril, Bonnie Thompson; Cast: Aaju Peter, Joannie Ikkidluak, Lasaloosie, Ishulutak, 
Isuaqtuq Ikkidluak, Mikijuk Kolola, Joshua Kango, Meeka Mike, Niore Iqalukjuak, Jeannie Padluq, Annie Ikkidluak, Natsiq Kango. Eye Steel Film, 
National Film Board, Unikkaat Studios

In her award-winning documentary, director Alethea Arnaquq-Baril joins a new tech-savvy generation of Inuit as they campaign to challenge long-established 
perceptions of seal hunting. Armed with social media and their own sense of humour and justice, this group is bringing its own voice into the conversation and 
presenting themselves to the world as a modern people in dire need of a sustainable economy.

Harnessing the persuasive power of cinema, Inuk filmmaker Alethea Arnaquq-Baril has crafted award-winning films about Inuit life and culture such as Lumaa-
juuq and Tunniit: Retracing the Lines of Inuit Tattoos. Her 2016 feature documentary, Angry Inuk, a spirited defence of seal hunting from an Inuk perspective, 
has generated worldwide interest and debate, winning audience awards at both Hot Docs and the 2017 edition of TIFF’s Canada’s Top 10. “Activist cinema at 
its best,” says Toronto’s Now magazine. Arnaquq-Baril runs her own production company, Unikkaat Studios, in Iqaluit, Nunavut.

პატარა გოგო, რომელსაც ასანთი მეტისმეტად უყვარდა / THE LITTLE GIRL WHO WAS TOO FOND OF MATCHES
111’ DCP 2K. 2017
შავ-თეთრი. ენა: ფრანგული. ქართული და ინგლისური სუბტიტრებით
B/W. Original language: Français. Georgian and English subtitles

რეჟისორი: სიმონ ლავუა; სცენარი: სიმონ ლავუა; ოპერატორი: ნიკოლა კანიჩონი; მხატვარი: მარჯორი რეომი; კოსტიუმები: 
ფრანჩესკა ჩემბერლენდი; მუსიკა: ივო ბლაჰა; მონტაჟი: ობ ფოლია; ხმა: ფილიპ ლავინი, პატრის ლებლანი, კლოვი გუაიე
პროდიუსერი: მარსელ ჟირუ; მონაწილეობენ: მარინ ჯონსონი, ანტუან ლ’ეკიუიე, ჟან-ფრანსუა კასაბონი, ალექს გოდბუ, 
ლორი ბაბინ-ფორტენი. GPA Films. 

პატარა გოგო, რომელსაც ასანთი მეტისმეტად უყვარდა ოცდაათზე მეტ ქვეყანაში თარგმნილი და გამოცემული გაეტან სუსის საკულტო რომანის 
ეკრანიზაციაა. რომანი შედევრია, რომლის შემოქმედებითი ხარისხი და მიზიდულობის ძალა გლობალური მასშტაბით არის დაფასებული. სიმონ 
ლავუას მიერ სუსის სამყაროს უკომპრომისო გადმოცემა ინარჩუნებს წიგნის მომნუსხველ ტონს, რომელიც მიამიტობასა და მგრძნობიარობას, 
სისასტიკესა და პოეზიას აერთიანებს. რელიგიური ობსკურანტიზმის გარემოში ავტორიტარული მამის მიერ გამოზრდილ დაძმას სახელები არ 
ჰქვიათ. მათ ბევრი არაფერი იციან მისი მამულის ფარგლებს გარეთ არსებულ სამყაროზე. ერთ დილას ბავშვები ნახავენ, რომ სახურავიდან გადმო
კიდებული მამა მკვდარია. მათი უცნაური არსებობის საიდუმლოს ამოსახსნელად ბავშვებს გარესამყაროსთან ურთიერთობაში შესვლა უწევთ. 

2008 წელს თავისი პირველი სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის დეზერტირი“გადაღებამდე, სიმონ ლავუამ რამდენიმე მოკლემეტრაჟიანი 
ფილმი შექმნა, რომელთა შორისაა 2006 წლის ჟუტრას პრიზის მფლობელი თეთრი სამლოცველო. მისი მეორე მხატვრული სურათის, ლაურენტიას 
(თანარეჟისორი მ. დენისი) პრემიერა კარლოვი ვარის კინოფესტივალზე შედგა 2011 წელს. ფილმმა ჯილდოები მოიპოვა ლონდონის რეინდანსისა 
და სანქტ პეტერბურგის პოლარული ნათების კინოფესტივალებზე. 2012 წელს მან გადაიღო ნაკადი, ან ებერტის მოკლე მოთხრობის ეკრანიზაცია, 
მოგვიანებით კი, კვლავ მ. დენისთან ერთად იმუშავა ფილმზე სანახევროდ მოწყობილი რევოლუციების ავტორები საფლავებს ითხრიან (საუკეთესო 
კანადური მხატვრული ფილმი, ტორონტოს საერთაშორისო კინოფესტივალი, 2016; სფეშალ მენშიონ ბერლინალეს პროგრამაში Generation 
14Plus, 2017). პატარა გოგო, რომელსაც ასანთი მეტისმეტად უყვარდა სიმონ ლავუას მეხუთე მხატვრული ფილმია.

Director: Simon Lavoie; Screenplay: Simon Lavoie; DOP: Nicolas Canniccioni; Production designer: Marjorie Rhéaume; Costumes: Francesca 
Chamberland; Music: Ivo Bláha; Editing: Aube Foglia; Sound: Philippe Lavigne, Patrice Leblanc, Clovis Gouaillier; Producer: Marcel Giroux; Cast: 
Marine Jonhson, Antoine l’Écuyer, Jean-François Casabonne, Alex Godbout, Laurie Babin-Fortin; GPA Films
The Little Girl Who Was Too Fond Of Matches is a film adaptation of Gaétan Soucy’s cult novel translated and published in over thirty countries. It is a mas-
terpiece whose artistic quality and power of attraction have been celebrated on a global scale. Simon Lavoie’s uncompromising take on Soucy’s universe 
recaptures the gripping tone of the book that mixes naïveté with sensuality, cruelty and poetry. Raised alone by their authoritarian father in a state of religious 
obscurantism, two siblings without names grow up largely ignorant of the world outside their father’s estate. One morning, they find him dead - hanging from a 
rafter - and must confront their surroundings in order to unravel the mystery of their strange existence.

Simon Lavoie directed several shorts, including A White Chapel (Jutra Award 2006) before directing his first feature, The Deserter in 2008. His second feature 
Laurentia (co-directed with M. Denis) premiered in Karlovy Vary in 2011 and won awards at the London Raindance Film Festival and St. Petersburg Polar Lights 
Films Festival. In 2012, he directed The Torrent, an adaptation of a short story by Anne Hébert, and then teamed again with M. Denis for Those Who Make 
Revolutions Halfway only Dig Their Own Graves (Best Canadian Feature TIFF 2016, Special Mention Prize Generation 14Plus, Berlinale 2017). The Little Girl 
Who Was Too Fond Of Matches is his fifth feature.

დაუდეგარი, მოუსვენარი / NEVER STEADY, NEVER STILL
112’ DCP 2K. 2017

ფერადი. ენა: ინგლისური. ქართული სუბტიტრებით
Colour. Original language: English. Georgian subtitles

რეჟისორი: ქეთლინ ჰეპბერნი; სცენარი: ქეთლინ ჰეპბერნი; 
ოპერატორი: ნორმ ლი; მხატვარი: ლიზ ქეირნსი, სოფი ჯერვისი;
მუსიკა: ბენ ფოქსი; მონტაჟი: სიმონ სმიტი; ხმა: ოსკარ ვარგასი; 
პროდიუსერები: თაილერ ჰაგანი, ჯეიმს ბრაუნი; მონაწილეობენ: შირლი ჰენდერსონი, თეოდორ პელერინი, ნიკოლას ქემფბელი, მერი 
გელოუეი, ლორნ კარდინალი, ჯეარდ აბრაჰამსონი, ჯონათან უაითსელი. Experimental Forest Films, Christie Street Creative

ქეთლინ ჰეფბერნის, კანადის ერთერთი ყველაზე იმედისმომცემი ახალგაზრდა კინორეჟისორის დებიუტი, რომელსაც დიდი ინტერესით ელოდნენ, 
ხანგრძლივი ავადმყოფობის შედეგის შემზარავი კვლევაა. შირლი ჰენდერსონი უშიშარი და ღრმად ამაღელვებელი სახით თამაშობს ჯუდის, ქალს, 
რომელიც პარკინსონის დაავადებას გათხოვების შემდეგ თითქმის მთელი ცხოვრება ებრძვის. როდესაც ავადმყოფობა პიკს აღწევს, მისი ქმარი, 
ედი (ნიკოლას ქემფბელი), ცდილობს მეუღლეზე იზრუნოს და თავიანთ ვაჟს, ჯეიმის (2017 წლის ტორონტოს საერთაშორისო კინოფესტივალის 
ამომავალი ვარსკვლავი თეოდორ პელერინი) მოწიფული ცხოვრებისკენ უბიძგებს. მამა მოითხოვს ჯეიმისგან სახლისგან შორს დაიწყოს სამსახური. 
მძაფრი ემპათიით გაჯერებული ფილმი რამდენიმე შემძვრელი ეპიზოდისგან შედგება (ჯუდის მიერ ედის საქორწილო შეთავაზების გახსენება ამ 
მხრივ განსაკუთრებით გამორჩეულია). 

ქეთლინ ჰეპბერნი ვანკუვერში დაბადებული კინორეჟისორია, რომელსაც გუელფის უნივერსიტეტში შემოქმედებით წერაში აქვს დაცული სა
მაგისტრო ხარისხი. 2014 წელს კანადური კინოცენტრის მწერალთა ლაბორატორიის პრესტიჟული კურსის დასრულების შემდეგ, ჰეპბერნმა გა
დაიღო სადებიუტო მოკლემეტრაჟიანი ფილმი დაუდეგარი, მოუსვენარი (2015), რომლის სცენარის ავტორიც თავად არის. ფილმი კანადური 
მოკლემეტრაჟიანი ფილმების საუკეთესო ათეულში მოხვდა.  დაუდეგარი, მოუსვენარი (2017) წარმოადგენს ამავე სახელწოდების უფრო ადრეული 
მოკლემეტრაჟიანი სურათის ვრცელ ინტერპრეტაციასა და რეჟისორის პირველ სრულმეტრაჟიან მხატვრულ ნამუშევარს.

Director: Kathleen Hepburn; Screenplay: Kathleen Hepburn; DOP: Norm Li; Production designers: Liz Cairns,  Sophie Jarvis; Music: Ben Fox; Edit-
ing: Simone Smith; Sound: Oscar Vargas; Producers: Tyler Hagan, James Brown; Cast: Shirley Henderson, Théodore Pellerin, Nicholas Campbell, 
Mary Galloway, Lorne Cardinal, Jared Abrahamson, Jonathan Whitesell. Experimental Forest Films, Christie Street Creative

The highly anticipated feature debut from Kathleen Hepburn, one of Canada’s most promising young filmmakers, is a devastating examination of the costs 
of long-term illness. Shirley Henderson delivers a fearless, deeply moving performance as Judy, a woman who has battled Parkinson’s disease nearly all her 
married life. As the illness exacts its toll, her husband, Eddie (Nicholas Campbell), struggles to care for her — and pushes their son Jamie (2017 TIFF Rising 
Star Théodore Pellerin) into adulthood, demanding he take a job far from home. Propelled by an acute empathy, Never Steady, Never Still boasts some of the 
most touching scenes (Judy’s recollection of Eddie’s marriage proposal is a particular standout). 

Kathleen Hepburn is a Vancouver-born filmmaker who holds an MFA in creative writing from the University of Guelph. After graduating from the Canadian Film 
Centre’s prestigious Writer’s Lab in 2014, she went on to write and direct her debut short, Never Steady, Never Still (15), which was selected as one of Canada’s 
Top Ten Shorts. Never Steady, Never Still (17) — an expansion of that earlier short of the same name — marks Hepburn’s first feature effort.

23 September    12:00     KID’S PROGRAMME 

23 September    19:00     THE LITTLE GIRL WHO WAS TOO FOND OF MATCHES / 2017 /

24 September    19:00     NEVER STEADY, NEVER STILL / 2017 /    

25 September    19:00     ANGRY INUK / 2016 / the hunters / 1977 /

23
  
24

25
სექტემბერი / September

Canadian Film Days

 

23 სექტემბერი 12:00      საბავშვო პროგრამა

23 სექტემბერი 19:00       პატარა გოგონა, რომელსაც ასანთი მეტისმეტად უყვარდა / 2017 /

24 სექტემბერი 19:00       დაუდეგარი, მოუსვენარი / 2017 /

25 სექტემბერი 19:00       გაბრაზებული ინუკი / 2016 / მონადირეები / 1977 / 

საქართველოს ეროვნული არქივი / National Archives of Georgia 
დალჰაუსის უნივერსიტეტი / Dalhousie University
Canadian Journal of Film Studies

saqarTvelos
erovnuli
arqivi

National
Archives of
Georgia

საქართველოს ეროვნული არქივის კინოთეატრი
Movie theatre of the National Archives of Georgia

კანადური კინოს დღეების ორგანიზატორები არიან 
საქართველოს ეროვნული არქივი და დალჰაუსის უნივერსიტეტი.

რეტროსპექტივა იმართება საქართველოს ეროვნული არქივისა 
და კინოს კვლევების კანადური ჟურნალის ფინანსური მხარდაჭერით.

ფილმებს წარადგენს კინოპროგრამის კურატორი, კანადის კვლევების 
ხელმძღვანელი ევროპათმცოდნეობაში, დოქტორი ჯერი უაითი.

Canadian Film Days is organized by the National Archives of Geor
gia and Dalhousie University.

Retrospective is financed by the National Archives of Georgia and 
Canadian Journal of Film Studies.

Films are introduced and programme is curated by Canada Research 
Chair in European Studies, Dr. Jerry White.  


