Ο Δήμορ Ικαπίαρ διοπγανώνει - ζηελ αλαθαηληζκέλε αίζνπζα εθδειώζεσλ ηνπ Παιηνύ δεκαξρείνπ
ζηνλ Άγην Κήξπθν- για ππώηη θοπά σειμεπινέρ κινημαηογπαθικέρ πποβολέρ
(θάζε Παξαζθεπή & Δεπηέξα) πάληα κε ελεύθερη είζοδο για όλοσς.
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“Μια αςζηηπή, αδίζηακηη και ποιηηική ιζηοπία από ηα βοςνά ηος Καςκάζος ...”
Σκηνοθεζία: Mariam Khatchvani - Ηθοποιοί: Natia Vibliani, George Babluani, Girshel
Chelidze, Nukri Khatchvani, Spartak Parjiani, Sofia Charkviani, Mose Khatchvani
Η ηαηλία δηαδξακαηίδεηαη ην 1992. Η λεαξή Νηίλα δεη ζε έλα απνκαθξπζκέλν νξεηλό ρωξηό όπνπ ε
δωή «θπβεξλάηαη» επί αηώλεο από ηελ παξάδνζε. Ο παππνύο ηεο, έρεη θαλνλίζεη ήδε ηνλ γάκν ηεο
κε ηνλ David, ν νπνίνο επηζηξέθεη από ηνλ πόιεκν. Επηζηξέθνληαο θέξλεη καδί ηνπ θαη ηνλ
ζπλζηξαηηώηε ηνπ, ζηνλ νπνίν νθείιεη ηε δωή ηνπ. Ο όκνξθνο Gegi, θαη ε Νηίλα εξωηεύνληαη.
Θα θαηαθέξεη λα ελαληηωζεί ζηηο «ζηεγαλέο» παξαδόζεηο ηεο κηθξήο θνηλωλίαο ζηελ νπνία δεη; Καη,
αλ ην θάλεη πνην ζα είλαη ην ηίκεκα;

Μηα αθήγεζε ηεο γεωξγηαλήο ζθελνζέηηδαο γηα ηα έζηκα θαη ηηο παξαδόζεηο ηεο νξεηλήο πεξηνρήο
ηεο βνξεηνδπηηθήο Γεωξγίαο Svaneti, όπνπ θαη γελλήζεθε.
«Η ηαηλία είλαη γηα έλα θνξίηζη ηεο Svan, πνπ αγσλίδεηαη γηα ηελ αγάπε ηεο. Αξρίζακε λα γπξίδνπκε
ηελ ηαηλία πξηλ από ελάκηζη ρξόλν θαη καο πήξε πνιύ θαηξό γηαηί είρακε θάπνηα απξνζδόθεηα
πξνβιήκαηα. Η απζεληηθή εθδνρή ηεο ηαηλίαο είλαη ζηε γιώζζα ησλ Σβαλ θαη πεξηιακβάλεη κόλν
εξαζηηέρλεο εζνπνηνύο εθηόο από ηνλ Temur Babluani " Mariam Khatchvani
Η εθπιεθηηθή νκνξθηά ηνπ κεγαινπξεπνύο, άζηθηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο ρξεζηκεύεη κόλν γηα
λα ηνλίζεη ηνλ αγώλα ηεο εξωίδαο , ε νπνία επηδηώθεη λα απνθηήζεη ηελ ειεπζεξία ηεο θαη ην
δηθαίωκα λα πάξεη ηηο δηθέο ηεο απνθάζεηο. Εκπλεπζκέλε από ηελ ηζηνξία ηεο γηαγηάο ηεο, ε ηαηλία
«Dede» αλαπηύζζεη έλα ζέκα πνπ πξωηνεκθαλίζηεθε ζηελ δηεζλώο επηηπρεκέλε ηαηλία κηθξνύ
κήθνπο «Dinola».
Η ηαηλία "DEDE" ηεο Γεσξγηαλήο ζθελνζέηηδαο Mariam Khatchvani έρεη πξνθαιέζεη αίζζεζε
ζηνλ θηλεκαηνγξαθηθό θόζκν θαζώο έρεη απνζπάζεη αξθεηά βξαβεία θαη ππνςεθηόηεηεο ζε παγθόζκηα
θεζηηβάι. Τν ηειεπηαίν πνπ ηεο απνλεκήζεθε ήηαλ ην "Grand prix du jury" ην κεγαιύηεξν βξαβείν
ζην θεζηηβάι "Κινημαηογπαθικέρ Σςνανηήζειρ ηων Καννών 2017" πνπ αθνξνύζε έξγα ησλ νπνίσλ
ην ζελάξην επεμεξγάδεηαη ην δήηεκα ηεο ειεπζεξίαο. Λίγεο κέξεο πξηλ ηεο απνλεκήζεθε ην "βξαβείν
πνιηηηζηηθήο δηαθνξεηηθόηεηαο" ππό ηελ αηγίδα ηεο UNESCO ζηα "Awards Asia Pacific Screen
2017", όπσο επίζεο θαη ην ζεκαληηθό βξαβείν "East of West Award" ζην Karlovy Vary, Δηεζλέο
Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ 2017, δίλνληάο ηεο ηελ πξώηε ηεο δηεζλή αλαγλώξηζε.

Βραβεία-Υποψηθιόηηηες για ηην ηαινία DEDE
1) KarlovyVary Δηεζλέο Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ 2017 - Εηδηθή αλαθνξά
2) Fort Lauderdale Δηεζλέο Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ, US 2017 - Βξαβείν εμαηξεηηθήο
θηλεκαηνγξαθηθήο δεκηνπξγίαο θάηω από αθξαίεο ζπλζήθεο θύζεο θαη ηνπνζεζίαο
3) Batumi Δηεζλέο Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ Art House 2017 - Βξαβείν Jury Prize - Special
Mention
4) Βξαβεία Asia Pacific Screen 2017 - Βξαβείν πνιηηηζηηθήο δηαθνξεηηθόηεηαο ππό ηελ αηγίδα ηεο
UNESCO
5) Κηλεκαηνγξαθηθέο ζπλαληήζεηο Καλλώλ 2017 - Τν κεγάιν βξαβείν ηεο θξηηηθήο επηηξνπήο γηα ηελ
Dede, από ηε Mariam Khatchvani (Γεσξγία, Καηάξ)
6) Karlovy Vary Δηεζλέο Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ 2017 - βξαβείν East of West

Κινημαηογραθικές προβολές με ελεύθερη είζοδο για όλοσς

