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გიორგი ხარებავა,
კინორეჟისორი,

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი

მოზაიკური მონტაჟი
(ავტორის სამონტაჟო პრაქტიკიდან)

ნე ბის მი ერ ამ ბავს აქვს და საწყი სი და და სას რუ ლი, რამ დე ნად 
სა ინ ტე რე სო ან უინ ტე რე სოც არ უნ და იყოს ის. ამ ბის თხრო ბის შუა 
ნა წილ ში მთე ლი რი გი გან ვი თა რე ბის პლას ტე ბი ერ თ ვე ბა. შე საძ-
ლოა ამ ბავს გვიყ ვე ბოდ ნენ სიტყ ვით, ჟეს ტე ბით, თუ გად მო ცე მის 
ნე ბის მი ე რი სა შუ ა ლე ბით. დას რუ ლე ბუ ლი ნა წარ მო ე ბი – ფილ-
მი (როგორც ლი ტე რა ტუ რა, მუ სი კა, სპექ ტაკ ლი და მისთ.) ერთ 
მთლი ა ნო ბას წარ მო ად გენს და  ამ ბა ვი /ამ ბე ბი  გარ კ ვე ულ დრო-
ში ვი თარ დე ბა ხა ზოვ ნად. ხა ზოვ ნად იმი ტომ ვი თარ დე ბა, რომ ის 
დრო ის მსვლე ლო ბას ექ ვემ დე ბა რე ბა და მი უ ხე და ვად იმი სა, რო-
დის რას გვიყ ვე ბა, მა ინც ერთ და ლა გე ბულ ხაზ ზე გვიყ ვე ბა. მას ში 
მო ნათხ რობს, შერ ჩე ვი თად, გა დახ ტო მა- გად მოხ ტო მით რომ ვუ-
ყუ როთ, შე საძ ლოა ვე რა ფე რი გა ვი გოთ, ან ყო ველ შემ თხ ვე ვა ში, 
ის არ გა ვი გოთ, რაც ავ ტორს სურ და. სწო რედ ამი ტომ მივ ყ ვე ბით 
თხრო ბის იმ ხაზს, რო მელ საც ავ ტო რი გვთა ვა ზობს.

ახ ლა კი წარ მო ვიდ გი ნოთ, რომ თხრო ბის ეს ერ თი ა ნი სტრუქ-
ტუ რა არაა ხა ზო ვა ნი სტრუქ ტუ რის, არა მედ მთლი ა ნი, ფე რა დი მო-
ზა ი კა ა. მას ავ ტო რი აწყობს მო ზა ი კუ რად, თუმ ცა თქვენ – მა ყუ რე-
ბე ლი უყუ რებთ ხა ზოვ ნად, ხო ლო ბო ლოს, ფილ მის სრუ ლად ნახ-
ვის შემ დეგ, თქვენ სა ვე გო ნე ბა ში გა მო ი სა ხე ბა, რო გორც ერ თი ა ნი 
მო ზა ი კუ რი სუ რა თი. 

იხ. ფოტოს წყარო:1 

1 https://www.jpost.com/israel-news/culture/rare-1500-year-old-old-mosaic-dis-
covered-depicting-streets-buildings-of-ancient-egypt-419384

https://www.jpost.com/israel-news/culture/rare-1500-year-old-old-mosaic-discovered-depicting-streets-buildings-of-ancient-egypt-419384
https://www.jpost.com/israel-news/culture/rare-1500-year-old-old-mosaic-discovered-depicting-streets-buildings-of-ancient-egypt-419384
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რას წარ მო ად გენს მო ზა ი კის თი თო ე უ ლი ნა ტე ხი? მა თი სხვა-
დას ხ ვა სი დი დი დან გა მომ დი ნა რე, ფილ მის გა მო სა ხუ ლე ბის შემ-
თხ ვე ვა ში ეს შე იძ ლე ბო და ყო ფი ლი ყო: კად რი, რამ დე ნი მე კად რის 
ერ თობ ლი ო ბა, სცე ნა, ეპი ზო დი; კი ნოხ მო ვა ნე ბა ში კი ეს იქ ნე ბო-
და: სიტყ ვა, წი ნა და დე ბა, რამ დე ნი მე წი ნა და დე ბით გად მო ცე მუ ლი 
ემო ცი ა, ამო სუნ თ ქ ვა, კონ კ რე ტუ ლი ხმა უ რი, მუ სი კის ნაწყ ვე ტი და 
ა.შ. 

მო ზა ი კის აწყო ბას ნი ჭი და გა მოც დი ლე ბა სჭირ დე ბა, რა თა ხე-
ლოვ ნე ბის ნი მუ შის ნაც ვ ლად არ გა მო ვი დეს უბ რა ლოდ ბრჭყვი-
ა ლა იატა კი. ან დ რეი ტარ კოვ ს კი ინ ტერ ვი უ ში (რომლის მი ხედ ვი-
თაც მის მა მოს წავ ლე ებ მა გა მოს ცეს სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო) ამ ბობს: 
„უპირველეს ყოვ ლი სა, თქვენ უნ და აღ წე როთ მოვ ლე ნა და არა 
თქვე ნი და მო კი დე ბუ ლე ბა მის მი მართ. მოვ ლე ნი სად მი და მო კი-
დე ბუ ლე ბა უნ და გა ნი საზღ ვ როს მთლი ა ნი ფილ მით და გად მო დინ-
დეს მი სი მთლი ა ნო ბი დან. ეს ისე ვე, რო გორც მო ზა ი კა ში ა: თი თო-
ე უ ლი ცალ კე უ ლი ფე რის ცალ კე უ ლი ნა ჭე რი, რო მე ლიც ან ლურ-
ჯი ა, ან თეთ რი, ან წი თე ლი, ისი ნი ყვე ლა გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ა. შემ დეგ 
თქვენ უყუ რებთ დას რუ ლე ბულ სუ რათს და ხე დავთ, რა უნ დო და 
ავ ტორს“.1 

1 Тарковскии, А. Уроки режиссуры. Москва, ВИППК, 1992, стр. 58.
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წარ მო ვიდ გი ნოთ, რომ მო ზა ი კის მო დე ლი კარ გად მი ე სა და გე-
ბა დო კუ მენ ტურ ფილმს, ვი ნა ი დან ასე თი ნამ ს ხ ვ რე ვე ბი/ ნა წი ლა კე-
ბი მას ში უფ რო მე ტი (თან ბევ რად) შე იძ ლე ბა აღ მოჩ ნ დეს, ვიდ რე 
მხატ ვ რულ ში. ხში რად დოკ. ფილ მი იქ მ ნე ბა არა სცე ნა რის, არა მედ 
მო ნა ხა ზის მი ხედ ვით, ვი ნა ი დან ბევ რი გა უთ ვა ლის წი ნე ბე ლი რამ 
შე იძ ლე ბა არ მოჩ ნ დეს შექ მ ნის პრო ცეს ში. ამი ტომ, სწო რედ ისე თი 
დო კუ მენ ტუ რი ფილ მის მონ ტაჟ ზე ვა მახ ვი ლებ ყუ რადღე ბას, რო-
მელ შიც ზღვა მა სა ლაა გა მო სა ყე ნე ბე ლი.  

დო კუ მენ ტუ რი ფილ მის „ველოსიპედით მთვა რემ დე“ (რეჟ. გი-
ორ გი ხა რე ბა ვა, მე მონ ტა ჟე და რეჟ. ასის ტენ ტი – გვან ცა წიკ ლა უ-
რი) მონ ტა ჟი 2 წე ლი მიმ დი ნა რე ობ და. ეს გა მოწ ვე უ ლი იყო ფილ-
მ ში გა მო სა ყე ნე ბე ლი დო კუ მენ ტუ რი მა სა ლის სი დი დით – 260 სა
ა თი. ფილ მი მოგ ვითხ რობს ცნო ბი ლი ქარ თ ვე ლი სპორ ტ ს მე ნი სა 
და მრა ვალ გ ზის გი ნე სის რე კორ დ ს მე ნის, მსოფ ლიო მო ქა ლა ქი სა 
და ვე ლო მოგ ზა უ რის - ჯუმ ბერ ლე ჟა ვას შე სა ხებ. ფილ მ ში გა მო სა-
ყე ნე ბე ლი მა სა ლე ბის 80%  სწო რედ მი სი ვე გა და ღე ბუ ლია მსოფ-
ლი ოს გარ შე მო 9-წლიანი მოგ ზა უ რო ბის დროს, ხო ლო და ნარ ჩე ნი  
20% – ფილ მის შე მოქ მე დე ბი თი ჯგუ ფის. ვი ნა ი დან მა სა ლე ბი სხვა-
დას ხ ვა დროს, სხვა დას ხ ვა კა მე რით იყო გა და ღე ბუ ლი, ამი ტომ, ის 
შე ად გენ და სხვა დას ხ ვა ფორ მა ტის, კო დე კის, ას პექ ტის და მო ცუ-
ლო ბის ნა ერთს. ამას ემა ტე ბა მი სი ვე პი რა დი ფო ტო არ ქი ვი, აუდიო 
ჩა ნა წე რე ბი და სა ტე ლე ვი ზიო გა და ცე მე ბი მი სი ვე მო ნა წი ლე ო ბით. 
ფილ მის დრა მა ტურ გი ა ში პა რა ლე ლუ რად ჩარ თუ ლია ორი ძი რი-
თა დი ხა ზი: 1. ჯუმ ბერ ლე ჟა ვას უწყ ვე ტი მოგ ზა უ რო ბა; 2. მი სი ვე 
ცხოვ რე ბა. ამას ემა ტე ბა სირ თუ ლე – ფილ მის ძი რი თა დი მთხრო-
ბე ლიც თა ვად ჯუმ ბერ ლე ჟა ვა ა. ანუ, ეს ნიშ ნავს, რომ ვე რა ფერს 
და ა მა ტებ სიტყ ვი ერ სათ ქ მელს, თუ მას ეს არ უთ ქ ვამს და არ გაქვს 
უკ ვე არ სე ბუ ლი ჩა ნა წე რი.

აქ ვე აღ ვ ნიშ ნავ, ჩემ თ ვის, რო გორც რე ჟი სო რის თ ვის ეს არ 
გახლვთ პირ ვე ლი პრო ექ ტი, რო მე ლიც მა სა ლე ბის სი ჭარ ბით გა-
მო ირ ჩე ვა, თუმ ცა იგი, ყვე ლა აქამ დე არ სე ბულ პრო ექტს, მი ნი მუმ 
ოთხ ჯერ აღე მა ტე ბა.1 

1 რეჟისორობამდე მემონტაჟის რანგში ნამუშევარი მაქვს შემდეგ ფილმებზე:  
„ქეთო და კოტეს ძიებაში“, 2009 წ. დოკ. ფ. 66 წთ, რეჟ. დავით გუჯაბიძე. ფილმის 
მასალების საერთო ხანგრძლივოობა - 68 სთ;  „ღვინის აკვანი“,  2011 წ. დოკ. ფ. 60 
წთ. რეჟ. მერაბ კოკოჩაშვილი. მასალები - 36 სთ;  „სულის ცხენი“, დოკ. ფ. 2012 წ. 
70 წთ. რეჟ. გიორგი ხარებავა, ლესია კალინსკა, მასალები - 48 სთ. 
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ამას თან გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი ა, ის ფაქ ტო რიც, რომ მა სა ლის 
სი ჭარ ბე პირ და პირ პ რო პორ ცი უ ლია სა მონ ტა ჟო დრო ის და ნა ხარ-
ჯ თან, ანუ რაც მე ტია მა სა ლა, მით მეტ დროს გვარ თ მევს ის მონ ტა-
ჟის პე რი ოდ ში. 

რო გორ შე იძ ლე ბა სა მო ნა ტა ჟო დრო ის შემ ცი რე ბა, მი უ ხე და-
ვად მა სა ლის სი დი დი სა? რა ტომ ვახ სე ნეთ სა თა ურ ში ვე უც ნო ბი 
ტერ მი ნი – „მოზაიკური მონ ტა ჟი“ და რას ნიშ ნავს ის? – ამ კითხ-
ვებს არა ერ თხელ მო ვუბ რუნ დე ბით და გავ ცემთ პა სუ ხებს, რომ ლე-
ბიც, სა მო მავ ლოდ, მსგავს სი ტუ ა ცი ა ში მყოფ ხე ლო ვანს, შე საძ ლო ა, 
პრო ცე სის წარ მარ თ ვის მარ ტი ვი გზე ბის მიგ ნე ბა ში და ეხ მა როს. მა-
ნამ დე, კი გა ვიხ სე ნოთ ინ გ ლი სე ლი რე ჟი სო რი და მე მონ ტა ჟე, ცნო-
ბი ლი პე და გო გი – მა იკლ რა ბი გე რი, რო მელ მაც თა ვის ნაშ რომ ში 
მიგ ვი თი თა: 

„მონტაჟის პე რი ო დი არის ფილ მის შექ მ ნის ეტა პი, რომ ლის 
დრო საც დას რუ ლე ბულ კად რებს ეძ ლე ვა სა ბო ლოო სა ხე - რო გო-
რიც წარ ს დ გე ბა ფილ მი მა ყუ რებ ლის წი ნა შე. ეს სა მუ შაო ძი რი თა-
დად ხორ ცი ელ დე ბა  მე მონ ტა ჟი სა და ხმის დი ზა ი ნის ჯგუ ფის მი ერ 
და მო ი ცავს შემ დეგ ნა ბი ჯებს:
• ეკ რან ზე გა და ღე ბუ ლი კად რე ბის დე მონ ს ტ რი რე ბა რა თა რე ჟი-

სორ მა შე არ ჩი ოს სა ჭი რო მა სა ლა;
• სა მონ ტა ჟო ფურ ც ლე ბის მომ ზა დე ბა;
• კად რე ბის ინ დექ სა ცი ა;
• „ქაღალდის“ ვერ სი ის მომ ზა დე ბა – სა მონ ტა ჟო გეგ მა;
• პირ ვე ლა დი „შავი ვა რი ან ტის“ მონ ტა ჟი;
• სა ბო ლოო ვერ სი ის მონ ტა ჟი;
• დიქ ტო რის ტექ ს ტის ჩა წე რა (თუ აუცი ლე ბე ლი ა);
• მუ სი კის ჩა წე რა (საჭიროების შემ თხ ვე ვა ში);
• ხარ ვე ზე ბის აღ მოფხ ვ რა დი ა ლო გე ბის ჩა ნა წერ ში და ხმო ვა ნი 

ბი ლი კე ბის შე ჯე რე ბა მცი რე რა ო დე ნო ბა ზე, შემ დ გო მი ბა ლან-
სის თ ვის;

• მზა დე ბა ისე თი სა მონ ტა ჟო კომ პო ნენ ტე ბის თ ვის, რო გო რე ბი-
ცაა ხმო ვა ნი ეფექ ტე ბი, გა რე მოს ხმა უ რი და მუ სი კა;

• ხმოვანი ნაწილის საბოლოო მიქსი (შეჯერება)“.1

სწო რედ ერ თ -ერ თი პირ ვე ლი ეტა პი, რი თიც ვიწყებთ ფილ მის 
მონ ტაჟს, არის: მა სა ლის ყუ რე ბა, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი დე ტა ლე ბის მო-

1 Rabiger. Directing The Documentary, 1998, p. 39.
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ნიშ ვ ნა (ფურცელზე ან თუნ დაც ნე ბის მი ერ ციფ რულ ტექ ნი კა ზე) და 
სა მონ ტა ჟო გეგ მის ჩა მო ყა ლი ბე ბა. აქ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია მა სა ლის 
სწო რად და ხა რის ხე ბა, რა თა არ ჩა ი კარ გოს მას ში თა ვად ფილ მის 
ავ ტო რი. ამის შემ დეგ აუცი ლე ბე ლია მა სა ლის გა მოხ შირ ვა კონ კ-
რე ტუ ლი შერ ჩე უ ლი პრინ ცი პის მი ხედ ვით, რა საც მოს დევს მომ დე-
ვო, შა ვად აწყო ბის ეტა პი.

დოკ. ფილ მის – „ველოსიპედით მთვა რემ დე“  შა ვი მონ ტა ჟის ბი ლი კის იერ სა ხე.

არა მიმ დევ რო ბი თი მონ ტა ჟის ტექ ნი კა ციფ რულ სა მონ ტა ჟო 
სის ტე მა ზე უამ რავ სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა, თუმ ცა ზო გა დად ინ დი ვი-
დუ ა ლუ რი ა. პუნ ქ ტე ბად გა მოვ ყოფ დი დო კუ მენ ტუ რი ფილ მის მონ-
ტა ჟის რამ დე ნი მე ძი რი თად პრინ ციპს, რომ ლებ საც კი ნო ფირ ზე 
ჯერ კი დევ მონ ტა ჟი დან ეყ რე ბა სა ფუძ ვე ლი:

1. სა მონ ტა ჟო პრო ექ ტ ში შეყ ვა ნი ლი მა სა ლა შე იძ ლე ბა და ხა რის ხ
დეს:

1.1. გა და ღე ბუ ლი დრო ის / დღე ე ბის მი ხედ ვით;
1.2. გა და ღე ბუ ლი ად გი ლე ბის მი ხედ ვით;
1.3. დი ა ლო გე ბის, მო ნო ლო გე ბის, ინ ტერ ვი უ ე ბის, ძი რი თა დი და გა-

და სა ფა რი კად რე ბის, მუ სი კის, ხმა უ რე ბი სა და ა.შ. მი ხედ ვით;
1.4. სცე ნა რის ეპი ზო დე ბის, სცე ნე ბი სა და დუბ ლე ბის მი ხედ ვით (თუ 

გა წე რი ლი სცე ნა რი არ სე ბობს);
1.5. მოქ მე დი პერ სო ნა ჟე ბი სა თუ მთა ვა რი გმი რე ბის მი ხედ ვით 

(თანამედროვე სის ტე მებს სა ხის ამოც ნო ბის ფუნ ქ ცი აც გა აჩ ნი-
ათ);

1.6. ფორ მა ტე ბი სა და თუნ დაც გა დამ ღე ბი კა მე რე ბის მი ხედ ვით.
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2. მა სა ლის გა დარ ჩე ვის ტექ ნი კუ რი შე საძ ლებ ლო ბე ბი:
2.1. ფა ი ლე ბის სა ხე ლის გა დარ ქ მე ვით ან ნუ მე რა ცი ით (თუ ფა ი ლი 

დი დია და რამ დე ნი მე კადრს შე ი ცავს, მა შინ არ ამარ თ ლებს);
2.2. გა შიფ ვ რის დროს ტა იმ კო დი სა და ფა ი ლის სა ხელ წო დე ბის 

ამო წე რით;
2.3. ფა ი ლე ბის ყუ რე ბი სას ნიშ ნუ ლე ბის დას მით;
2.4. მა სა ლის შა ვად დაჭ რით სა მონ ტა ჟო ბი ლიკ ზე (ტაიმლაინზე);
2.5. მა სა ლე ბის ეპი ზო დე ბად დაჭ რით რამ დე ნი მე სა მონ ტა ჟო ბი-

ლიკ ზე.

3. მა სა ლე ბის შა ვი მონ ტა ჟის ვა რი ან ტე ბი:
3.1. თი თო ეპი ზო დის აწყო ბა თი თო სა მონ ტა ჟო ბი ლიკ ზე, ხო ლო 

შემ დეგ მა თი გა ერ თი ა ნე ბა ერთ ბი ლიკ ზე;
3.2. ეპი ზო დე ბის ცალ კ - ცალ კე დაჯ გუ ფე ბა ერთ სა მონ ტა ჟო ბი ლიკ-

ზე, ხო ლო შემ დეგ გა დაწყო ბა;
3.3. მა სა ლე ბის აწყო ბა ცალ - ცალ კე ბი ლი კებ ზე, ნე ბის მი ე რი კა-

ტე გო რი ის მი ხედ ვით (მაგ. „მთავარი გმი რი გზა ში“, ან „კვების 
პრობ ლე მე ბი“ და სხვა), ხო ლო შემ დეგ გა დაწყო ბა ერთ ძი რი-
თად სა მონ ტა ჟო ბი ლიკ ზე.

3.4. მონ ტა ჟის დაწყე ბა ფილ მის და საწყი სი დან ვე მიმ დევ რო ბით, 
ხო ლო ეტა პობ რი ვად მობ რუ ნე ბა სცე ნებ თან და ეპი ზო დებ თან, 
მა თი და მუ შა ვე ბი სა და ად გილ მო ნაც ვ ლე ო ბის მიზ ნით.

3.5. მონ ტა ჟი სა რე ჟი სო რო ან სა მონ ტა ჟო სცე ნა რის მი ხედ ვით (თუ, 
რა ღა თქმა უნ და, არ სე ბობს ზუს ტი სცე ნა რი).

თი თო ე უ ლი ეტა პის კონ კ რე ტუ ლი პუნ ქ ტის ამორ ჩე ვა ში, ბუ ნებ-
რი ვი ა, მე მონ ტა ჟე (ავტორთან ერ თად) თა ვი სუ ფა ლია და ირ ჩევს 
იმას, რო მე ლიც მას ეად ვი ლე ბა, ან კონ კ რე ტულ პრო ექტს ყვე ლა ზე 
მე ტად მი ე სა და გე ბა.  არ ჩე ვა ნის სა შუ ა ლე ბას მას უნ და აძ ლევ დეს 
მი სი ვე გა მოც დი ლე ბა, თუმ ცა შე საძ ლოა არ ჰქონ დეს მრა ვალ-
ფე რო ვა ნი გა მოც დი ლე ბა, ან თა ვად მხო ლოდ რო მე ლი მე ნა ცად 
გზას მი მარ თავ დეს მუ დამ. ამ შემ თხ ვე ვა ში ავ ტო რი/ რე ჟი სო რი (თუ 
თა ვად არ ამონ ტა ჟებს) სა მონ ტა ჟო პრო ცე სის დრო ის ფაქ ტორ ზე 
მნიშ ვ ნე ლო ვან წი ლად და მო კი დე ბუ ლია მე მონ ტა ჟე ზე და, არ სე ბი-
თად, ვერ ცვლის ამ პრობ ლე მას, ვი ნა ი დან არ გა აჩ ნია ანა ლი ტი-
კა, თუ რო მე ლი გზა უფ რო სწრა ფი ა. ამან შე საძ ლოა გა მო იწ ვი ოს 
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ზედ მე ტი ფი ნან სუ რი და ნა ხარ ჯე ბი, ან მცი რე დრო ში ჩა ტე ვის გა მო, 
სა ბო ლოო პრო დუქ ტის ხა რის ხობ რი ვი წუ ნი.

იდე ა ლუ რი შემ თხ ვე ვა დო კუ მენ ტუ რი ფილ მის შექ მ ნი სას, ალ-
ბათ, იქ ნე ბო და ის, რომ რე ჟი სო რი თა ვად ფლობ დეს სა მონ ტა ჟო 
სის ტე მას და მონ ტა ჟის უნა რებს (თუნდაც ხმი სა და ფე რის კო რექ-
ცი ის ეტა პამ დე მი საყ ვა ნად).

ზე მოთ ნახ სე ნე ბი ფილ მის „ველოსიპედით მთვა რემ დე“ მონ-
ტაჟ ზე მუ შა ო ბის დაწყე ბა ძა ლი ან და მაბ ნე ვე ლი ჩან და, ვი ნა ი დან 
მა სა ლის 80% შე უს წავ ლე ლი იყო და ბუ ნებ რი ვია ვერ იარ სე ბებ-
და გა წე რი ლი სცე ნა რი. ის მე ბო და კითხ ვე ბი: აუცი ლე ბე ლი იყო 
თუ არა მე მონ ტა ჟე? თუ კი, მა შინ აგ ვეყ ვა ნა ერ თი, თუ რამ დე ნი მე? 
რო გო რი მუ შა ო ბის პრინ ცი პი აგ ვერ ჩი ა? იქ ნე ბო და თუ არა სა ჭი რო 
რე ჟი სო რის მუდ მი ვი ჩა რე ვა მე მონ ტა ჟეს თან ერ თად? სწო რი და-
ვა ლე ბე ბის შემ თხ ვე ვა ში გა არ თ მევ და თუ არა თავს და მო უ კი დებ-
ლად მე მონ ტა ჟე ან ასის ტენ ტი?

მო ცე მუ ლო ბი დან გა მომ დი ნა რე, მუ შა ო ბა გა დაწყ და შემ დეგ ნა-
ი რად:
1. ავიყ ვა ნეთ მონ ტა ჟის რე ჟი სო რი, რო მე ლიც პირ ველ ეტაპს - მა სა-

ლის გა მოხ შირ ვას, და მო უ კი დებ ლად გა არ თ მევ და თავს (რაღა 
თქმა უნ და, რე ჟი სო რის მი თი თე ბე ბი თა და მას თან კო მუ ნი კა-
ცი ით). 

2. შემ დეგ ეტაპ ზე მე მონ ტა ჟეს და რე ჟი სორს ერ თობ ლი ვად უნ და 
აეწყოთ ფილ მის პირ ვე ლი ჩონ ჩხი.

3. მე სა მე ეტაპ ზე რე ჟი სო რი უნ და დარ ჩე ნი ლი ყო სა კუ თარ თავ თან 
და სა მონ ტა ჟოს თან პი რის პირ, რა თა მას  ფილ მის პირ ვე ლა დი 
სა მუ შაო ვერ სია მი ე ღო. მას ვე უნ და და ე მა ტე ბი ნა ორი გი ნა ლი 
მუ სი კაც.

4. შემ დეგ ეტაპ ზე, მე მონ ტა ჟეს და თა ვად რე ჟი სორს უნ და შე ე ხე-
დათ კრი ტი კუ ლი თვა ლით, მო ე ნიშ ნათ ფილ მ ში ნაკ ლე ბად 
ეფექ ტუ რი ნა წი ლე ბი, ხო ლო უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი და ემო ცი-
უ რი, პი რი ქით - გა ეძ ლი ე რე ბი ნათ. 

5. ამ ეტაპ ზე კი რე ჟი სო რი და მო უ კი დებ ლად ას რუ ლებ და ფილ მის 
სა ბო ლოო მონ ტაჟს.
1. პირ ვე ლი ეტა პი და იწყო და რამ დე ნი მე თვე გაგ რ ძელ და. მა-

სა ლის და ხა რის ხე ბას სჭირ დე ბო და მე მონ ტა ჟის მახ ვი ლი თვა ლი 
და რე ჟი სო რის ზუს ტი მი თი თე ბე ბი, რომ ლის მი ხედ ვი თაც უნ და 
ამორ ჩე უ ლი ყო სა ჭი რო მა სა ლა. 
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მა იკლ რა ბი გე რი გვირ ჩევს: 
„მასალის გა ნუწყ ვეტ ლივ ყუ რე ბა სა შუ ა ლე ბას გაძ ლევთ შე-

ა ფა სოთ ყვე ლა კად რის  ღი რე ბუ ლე ბა, ნა ხოთ მათ თან და კავ ში-
რე ბუ ლი ყვე ლა პრობ ლე მა. ყუ რე ბი სას თქვენ უნ და ჩა მო წე როთ 
ყვე ლა თქვე ნი აზ რი იმის შე სა ხებ, თუ რო გორ შე გიძ ლი ათ გა მო-
ი ყე ნოთ მა სა ლა. ყვე ლა ფე რი, რაც ამ მო მენ ტ ში მო დის გო ნე ბა ში, 
ძა ლი ან სწრა ფად და გა ვიწყ დე ბათ და და ი კარ გე ბა, თუ ამას და უ-
ყოვ ნებ ლივ არ ჩა წერთ. 

მე გირ ჩევთ ჩა წე როთ ყვე ლა სურ ვი ლი და  ჩა ნა ფიქ რი, რო მე-
ლიც წარ მო იშ ვა თი თო ე ულ ეპი ზოდ თან და კავ ში რე ბით, თი თო ე-
ულ კად რ ზე. თუ ყუ რე ბი სას გექ ნე ბათ გან ც და: „სასაცილოა, მაგ რამ 
არა და მა ჯე რე ბე ლი“, მა შინ ეს უნ და ჩა ი წე როთ, რად გან, რაც არ 
უნ და სუ ბი ექ ტუ რი მო გეჩ ვე ნოთ თქვე ნი გრძნო ბა, მი სი წარ მო შო-
ბა ალ ბათ მა სა ლის ბუ ნე ბა შია და ეს შეგ რ ძ ნე ბა შე გა წუ ხებთ ფილ-
მის მონ ტა ჟის დრო საც. ის, რა საც ჩვე ნი ინ ტუ ი ცია გვე უბ ნე ბა, ხში-
რად იმ დე ნად უსა ფუძ ვ ლოდ გვეჩ ვე ნე ბა, რომ ჩვენ გვსურს და ვი-
ვიწყოთ ან უბ რა ლოდ უგუ ლე ბელ ვ ყოთ სა კუ თა რი შთა ბეჭ დი ლე-
ბე ბი, მაგ რამ რა მაც გა მო იწ ვია ისი ნი, დარ ჩე ბა და მა ყუ რე ბე ლიც 
იგი ვე პრობ ლე მე ბის წი ნა შე აღ მოჩ ნ დე ბა“.1 

და ხა რის ხე ბა მოხ და გა და ღე ბუ ლი ად გი ლე ბის მი ხედ ვით და 
ფა ი ლებ ზე მი თი თე ბით, რის შემ დე გაც 260 სა ა თი დან მი ვი ღეთ 
17-საათიანი დაჭ რი ლი მა სა ლა, რო მელ საც არც თა ვი ჰქონ და და 
არც ბო ლო. ეს იყო ამოკ რე ბი ლი აუდი ო ვი ზუ ა ლუ რი ნაჭ რე ბი ფე-
რა დი ნიშ ნუ ლე ბით (ლაბელს), ზუს ტად ისე, რო გორც ხდე ბა ნა-
ტე ხე ბის ფე რე ბად დაჯ გუ ფე ბა მო ზა ი კის შე საქ მ ნე ლად. ხე ლო ვა ნი 
სწო რე დაც რომ აჯ გუ ფებს მო ზა ი კის დე ტა ლებს ფე რის, მო ცუ ლო-
ბის, ტექ ს ტუ რი სა და მო ხა ზუ ლო ბე ბის მი ხედ ვით, რა თა შემ დ გომ 
სა ერ თო კომ პო ზი ცი ის თ ვის იოლად იპო ვოს სა ჭი რო ნა ტე ხი.

მე მონ ტა ჟემ შექ მ ნა ჟურ ნა ლი, სა დაც ამო ი წე რა მნიშ ვ ნე ლო-
ვა ნი ფრაგ მენ ტე ბი და გა ა კე თა მი ნიშ ნე ბე ბი (რომელიც მო მა ვალ-
ში, მე, რო გორც რე ჟი სორ მა, ვერ გა მო ვი ყე ნე), ასე ვე მას მო უ წია 
ფრაგ მენ ტე ბის დაჯ გუ ფე ბა კონ კ რე ტუ ლი თე მის ან სა კითხის მი-
ხედ ვით. ამ შემ თხ ვე ვა ში ში გა და შიგ ვე რე ო დი, თუმ ცა უდი დეს ნა-
წილ ზე ნდო ბა გა მო ვუცხა დე მე მონ ტა ჟეს მის სა ვე სწორ არ ჩე ვან ში. 

და დე ბი თი ის იყო, რომ რო გორც რე ჟი ო რი არ მოვ ც დი დი დი 

1 Rabiger, დასახელებული ნაშრომი, გვ. 42.
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ხნით, ხო ლო უარ ყო ფი თი – არ ვი ცო დი რას წარ მო ად გენ და დრო-
ე ბით „გადაყრილი“ მა სა ლა და რომც მო მენ დო მე ბი ნა, ვე ღარ მი-
ვუბ რუნ დე ბო დი ამ ხე ლა მა სა ლის გაც ნო ბას. 

2. მომ დევ ნო ეტაპ ზე მე და მე მონ ტა ჟემ ერ თად გა დავ ხე დეთ 
17-საათიან მა სა ლას, გავ ც ვა ლეთ აზ რე ბი და ვიმ ს ჯე ლეთ – რა უფ-
რო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იყო და რა ტომ? და ის ვა უამ რა ვი კითხ ვა – ხომ 
არ არ სე ბობს ასე თი ან ისე თი ტი პის კად რე ბი იმ გა დაყ რილ მა-
სა ლა ში? ფილ მის ჩონ ჩხის აწყო ბაც არც ისე მარ ტი ვი გახ და.  მე, 
რო გორც რე ჟი სორ მა გა ვა კე თე მო ნა ხა ზი, რის მი ხედ ვი თაც უნ და 
აწყო ბი ლი ყო ფილ მის ჩონ ჩხი, თუმ ცა გა ჭირ და სა მონ ტა ჟოდ ყვე-
ლა კად რი სა თუ წყო ბის სიტყ ვი ე რი მი თი თე ბა, მით უმე ტეს, რომ 
კარ დე ბი მე მონ ტა ჟემ იცო და ზედ მი წევ ნით და მას კონ კ რე ტუ ლი 
კად რის ძებ ნა მა ინც იმა ვე მა სა ლა ში  უწევ და. ამი ტომ შევ თან ხ-
მ დით – პირ ვე ლად ჩონჩხს ისევ მე მონ ტა ჯე ააწყობ და სა კუ თა რი 
ხედ ვით და ჩე მი მი თი თე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით.

შე დეგ მა ბო ლომ დე ვერ გა ა მარ თ ლა. აწყო ბი ლი ჩონ ჩხი უხერ-
ხემ ლო იყო, ფილ მის ერ თი ა ნო ბა არ იგ რ ძ ნო ბო და. ეს უფ რო ერ-
თი ემო ცი ით და ნა ხულ მა სა ლას ჰგავ და. ვი ნა ი დან გა დამ წყ ვე ტი 
სიტყ ვა მა ინც რე ჟი სორს ეკუთ ვ ნის, ამი ტომ, მე მონ ტა ჟემ ჩემ თან 
თა ნამ შ რომ ლო ბა გა აგ რ ძე ლა და მი ი ღო მი თი თე ბა, რომ მა სა ლა 
კი დევ და ეწ ნე ხა, და ეჯ გუ ფე ბი ნა და შე ემ ცი რე ბი ნა. ამ ეტაპ ზე ჯერ 
მოხ და მა სა ლე ბის და ხა რის ხე ბა რამ დე ნი მე სა მონ ტა ჟო ბი ლიკ ზე 
(sequence), ხო ლო შემ დეგ ერთ ბი ლიკ ზე მა თი გად მოწყო ბა (7 სა ა-
თი), ისე, რომ არ და კარ გუ ლი ყო და ნარ ჩე ნი 10 სა ა თი და დარ ჩე ნი-
ლი ყო მა ნამ დე არ სე ბულ რამ დე ნი მე ბი ლიკ ზე.

3. მე სა მე ეტაპ ზე გა დავ წყ ვი ტე და მო უ კი დებ ლად მე მუ შა ვა გეგ-
მის მი ხედ ვით. მო მი წია კონ კ რე ტუ ლი მე თო დის შე მუ შა ვე ბა, რა თა 
და სა ხუ ლი მიზ ნის თ ვის მა ლე მი მეღ წია და სა მუ შაო ზედ მე ტად არ 
გა ჭი ა ნუ რე ბუ ლი ყო. 7 + 10 სა ა თი მქონ და, რის მი ხედ ვი თაც უნ და 
გა მე კე თე ბი ნა მაქ სი მუმ 90 წთ.-ი ა ნი ფილ მი. 

ცნო ბი ლი კი ნო და ტე ლე რე ჟი სო რი, არა ერ თი წიგ ნის ავ ტო რი, 
ალექ სეი სო კო ლო ვი გვირ ჩევს: „ზუსტადაც მონ ტა ჟის შა ვი ვა რი-
ან ტი შე ად გენს ნა წარ მო ე ბის შექ მ ნის სა ი დუმ ლოს ძი რი თად ეტაპს. 
ამ ეტაპ ზე რე ჟი სო რი და მე მონ ტა ჟე იღე ბენ სა ბო ლოო გა დაწყ-
ვე ტი ლე ბას, თუ სად ექ ნე ბა თა ვი, გუ ლი და სუ ლი მათ პირ მ შოს, 
რო გო რი მა ტე რი ის გან შედ გე ბი ან ისი ნი. თავ შე საქ ცე ვი და მომ ხიბ-
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ლა ვი პრო ცე სი ა, რო ცა პირ და პირ თქვენს თვალ წინ წარ მო იშ ვე ბა 
სა კუ თა რი „შვილის“ პირ ვე ლი და ნა ნატ რი მო ხა ზუ ლო ბა“. და აქ ვე 
მიგ ვა ნიშ ნებს ქმე დე ბე ბის მიმ დევ რო ბას:

პირ ვე ლი მოქ მე დე ბა
„დაყავით მა სა ლა სცე ნე ბად და ეპი ზო დე ბად, და აჯ გუ ფეთ კად

რე ბი მოქ მე დე ბის გან ვი თა რე ბის მი ხედ ვით თი თო ე ულ ნა წილ ში 
და მი ა ნი ჭეთ მათ პი რო ბი თი სა თა უ რე ბი ან და ა სა თა უ რეთ სცე ნა
რი დან. ჩვენ ვაგ რ ძე ლებთ იმ შემ თხ ვე ვის გან ხილ ვას, რო დე საც 
დო კუ მენ ტუ რი მა სა ლა რე ჟი სორ სა და მე მონ ტა ჟეს ერ თ დ რო უ ლად 
და აწ ვა. სცე ნის შერ ჩე ვა დო კუ მენ ტა ლის ტი კა ში ყო ველ თ ვის არ 
გა მო დის ერ თი ამო სუნ თ ქ ვით. ყვე ლა ზე ხში რად, მა სა ლა შე ი ცავს 
გარ კ ვე უ ლი რა ო დე ნო ბის კად რებს, რომ ლე ბიც აშ კა რად სა ინ ტე
რე სო ა, მაგ რამ ჯერ ჯე რო ბით ვერ პო უ ლობ გა დაწყ ვე ტი ლე ბას, სად 
ჩა ურ თო ისი ნი. მათ ცალ კე გა ნა თავ სე ბენ, რო გორც რე ზერვს“.

 მე ო რე მოქ მე დე ბა.
„გადახედეთ პირველი სცენის მასალას, საიდანაც იწყებთ 

მონტაჟს და ამოიწერეთ ფურცელზე ყველა კადრი ამ სცენის დროის 
კოდებით. თუ ამ ეტაპზე საქმე გაქვთ  მიმდევრობით მონტაჟთან, 
მაშინ ეს პროცედურა მკაცრად სავალდებულო ხდება. თქვენ უნდა 
შეცვალოთ სცენა, ისევე როგორც ყველა სამუშაო, გონებრივად, 
თქვენს თავში, მიუხედავად ტექნოლოგიისა, არ აქვს მნიშვნელობა 
რა გაქვთ ხელში: კინოფირი (პოზიტივი) თუ კომპიუტერის მაუსი“.1

ფურ ცელ ზე მონ ტა ჟის აუცი ლებ ლო ბა ზე მი უ თი თებს ასე ვე მა-
იკლ რა ბი გე რი თა ვის წიგ ნ ში „დოკუმენტური ფილ მის რე ჟი სუ რა“. 
ის ამ ბობს, რომ უნ და იქო ნიო მოთ მი ნე ბა და ამო წე რო ფურ ცელ ზე 
მთე ლი მა სა ლის კად რე ბი ტა იმ - კო დი თურთ, თა ვი დან ბო ლომ დე…

„მონიშნული სა მონ ტა ჟო ფურ ც ლე ბის ას ლი დან, თქვენ უნ-
და ამოჭ რათ შერ ჩე უ ლი ფრაგ მენ ტე ბი მაკ რატ ლით, და საჯ გუ ფებ-
ლად, „ქაღალდის“ მონ ტა ჟამ დე. ვი ნა ი დან თი თო ე უ ლი ფრაგ მენ-
ტის გვერ დით თქვენ აღ ნიშ ნეთ, რა ზე მი დის სა უ ბა რი და რის თ ვის 
არის ის გან კუთ ვ ნი ლი, და ასე ვე მი ა ნი ჭეთ მას ინ დექ სი, თქვენ უბ-
რა ლოდ უნ და შე ხე დოთ მას, რომ გა ი გოთ რას წარ მო ად გენს ის და 
სად უნ და მო ა თავ სოთ, ასე ვე სა ქა ღალ დის რო მელ მი თი თე ბულ 
სა მონ ტა ჟო ფურ ც ლე ბის გან ყო ფი ლე ბას შე ე სა ბა მე ბა.

[…]

1 Соколов, Монтаж: телевидение, кино, видео.  2001, стр. 32.
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შერ ჩე უ ლი ფრაგ მენ ტე ბი უნ და და ერ თოს ფურ ც ლებს იმ თან-
მიმ დევ რო ბით, სტეპ ლე რით ან წე ბო თი, რაც გჭირ დე ბათ და გან-
თავ ს დეს ისი ნი სა ქა ღალ დე ში, სა დაც იქ ნე ბა თქვე ნი ფილ მის პირ-
ვე ლა დი მონ ტა ჟის ვერ სი ის გეგ მა.

ეს პრო ცე დუ რა შე იძ ლე ბა ძა ლი ან რთუ ლად მო გეჩ ვე ნოთ, მაგ-
რამ და მი ჯე რეთ, რომ მოგ ვი ა ნე ბით, გან სა კუთ რე ბით თუ საქ მე 
გაქვთ რთულ პრო ექ ტ თან, სა მუ შა ოს ორ გა ნი ზე ბა ზე (ინდექსების 
შედ გე ნა, გრა ფი კე ბი, მი თი თე ბე ბი, ფე რა დი კო დი რე ბა, და ა.შ.) თა-
ვი დან ვე და ხარ ჯუ ლი დრო ი სათ ვის და ჯილ დოვ დე ბით“.1 

ამე რი კე ლი რე ჟი სო რის ყვე ლა ეს რე კო მენ და ცია ფო ნოგ
რა მე ბის ქა ღალ დ ზე ტრან ს კ რიფ ცი ის შე სა ხებ, ეხე ბა ძი რი თა დად 
ფილ მებს, რომ ლე ბიც და ფუძ ნე ბუ ლია ინ ტერ ვი უ ებ ზე, სა უბ რებ ზე, 
თვით მ ხილ ველ თა მო ნათხ რობ ზე და ა.შ.  ამ ფრაგ მენ ტ ში მა იკლ 
რა ბი გე რი იკ ვ ლევს მუ შა ო ბის ორ გა ნი ზე ბას ძა ლი ან დი დი ფილ მის 
მონ ტაჟ ზე, დი დი რა ო დე ნო ბის ფო ნოგ რა მე ბით.

ბუ ნებ რი ვი ა, მუ შა ო ბი სას ით ვა ლის წი ნებ გა მოც დი ლი პრო ფე
სი ო ნა ლე ბის რჩე ვებს და მი უ ხე და ვად ტექ ნო ლო გი ის მოძ ვე ლე ბი
სა, სავ სე ბით შე საძ ლე ბე ლია მუ შა ო ბის იგი ვე პრინ ცი პის თა ნა მედ
რო ვე მო დე ლად გარ დაქ მ ნა და გა მო ყე ნე ბა. სწო რედ ფურ ცელ ზე 
მუ შა ო ბის პრინ ცი პი იყო გა მო ყე ნე ბუ ლი ციფ რულ სა მონ ტა ჟო ზე, 
ნიშ ნუ ლე ბი სა და მას ში ჩა სა წე რი კო მენ ტა რე ბის სა ხით. რომ არა 
ასე თი მიდ გო მა, ამ დე ნი მა სა ლის ფურ ცელ ზე ამო წე რა და შემ დ
გომ მა თი და ლა გე ბა, თუნ დაც ისევ სა მონ ტა ჟო ფურ ც ლე ბის სა ხით, 
უბ რა ლოდ წარ მო უდ გე ნე ლი იქ ნე ბო და.

შერ ჩე უ ლი მე თო დი ნიშ ნავ და ნიშ ნუ ლე ბის (მარკერების) გა-
მო ყე ნე ბას სა მონ ტა ჟო ბი ლიკ ზე და თან ისე, რომ თი თო ე ულ ნიშ-
ნულ ში ჩას მუ ლი ყო: კად რის მოკ ლე სა თა უ რი, აღ წე რა და მნიშ ვ ნე
ლო ვა ნი სათ ქ მე ლის მოკ ლე მი ნიშ ნე ბა. 

1 Rabiger, დასახ. ნაშრ. გვ. 47.
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ნიშ ნუ ლე ბის იერ სა ხე ფილ მის „ველოსი-პედით მთვა რემ დე“ მონ ტა ჟი სას.

ეს სა ჭი რო ე ბა გა მო იწ ვია მა სა ლა ში კონ კ რე ტუ ლი კად რის ძებ-
ნის სიხ ში რემ, ყო ველ ჯერ ზე რა ღა ცის ამო ღე ბა- გა დას მის და  სად-
მე სხვა გან გა დახ ტო მის შემ დეგ ისევ სხვა ან იმა ვე კად რის მო ძებ-
ნა, დიდ ნერ ვებ სა და დროს მო ითხოვ და. ამ მე თო დით კი, თა ვად 
პრო ექ ტ ში ტექ ს ტუ ა ლუ რი ძი ე ბა და მა სა ლის მიგ ნე ბა ზედ მე ტად 
აიოლებ და საქ მეს. ანუ ხაზს ვუს ვამ, რომ  დრო და ი კარ გა თი თო-
ე უ ლი კად რი სა თუ სცე ნის ტექ ს ტუ ა ლურ აღ წე რა ში, თუმ ცა ამით 
რამ დენ ჯერ მე დაჩ ქარ და მონ ტა ჟის პრო ცე სი, რო გორც ეს მა იკლ 
რა ბი გე რის რჩე ვა ში იყო მო ცე მუ ლი.

ახ ლა ისევ შე ვეც დე ბი ავ ხ ს ნა, ოღონდ მო ზა ი კის ნამ ს ხ ვ რე ვე-
ბის მა გა ლით ზე. წარ მო იდ გი ნეთ, რომ მო ზა ი კის ფრაგ მენ ტ ში ცა-
რი ე ლია ერ თი კონ კ რე ტუ ლი ად გი ლი, რის თ ვი საც ეძებთ ნა ტეხს. 
უამ რავ ნა ტეხ ში უნ და ეძე ბოთ სა ჭი რო ფე რის, ზო მის და მო ცუ ლო-
ბის ნა ტე ხი. ყო ველ ჯერ ზე იღებთ, მი ა ზო მავთ და დებთ უკან, იდე-
ა ლუ რად არ ცერ თი ჯდე ბა, თუმ ცა თქვენ ამა სო ბა ში ისიც გა გებ ნათ, 
რაც რამ დე ნი მე ხნის წინ ყვე ლა ზე კარ გად მო უხ და და ჩაჯ და. რას 
შვე ბით, იწყებთ ძებ ნას თა ვი დან?... და ასე გა უ თა ვებ ლად ყვე ლა 
ჯერ ზე?
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აი, ამი ტომ სა მონ ტა ჟო პრო ექ ტ ში ტექ ს ტუ რი ჩა ნა წე რე ბის თ ვის 
დრო ის და კარ გ ვა ღირს, რა თა შემ დ გომ დრო ის და ნა კარ გი შემ-
ცირ დეს. ჩათ ვა ლეთ, რომ ციფ რუ ლად შე იყ ვა ნეთ თი თო ე უ ლი ნა-
ტე ხის ფე რის, ზო მი სა და ფორ მის ინ ფორ მა ცია და შემ დეგ სა ძი-
ე ბო ში წერთ იმ მო ნა ცემს, რომ ლის მი ხედ ვი თაც ეძებთ მო ზა ი კის 
ნა ტეხს. სა ძი ე ბო კი, ნაც ვ ლად ერ თი სა, რამ დე ნი მეს გთა ვა ზობთ, 
რაც ამ პა რა მეტრს შე ე ფე რე ბა. ამ მე თოდ მა დრო ში ნამ დ ვი ლად 
გა ა მარ თ ლა, არა მხო ლოდ სწრა ფად მუ შა ო ბის თ ვის, არა მედ ინ-
ტერ ვა ლუ რი შეს ვე ნე ბით მუ შა ო ბი სა საც, ვი ნა ი დან თუ ყო ველ-
დღი უ რად მუ შა ო ბის თ ვის დრო არ გაქვთ და მხო ლოდ დრო გა-
მოშ ვე ბით მი უბ რუნ დე ბით მონ ტაჟს, შე საძ ლოა უფ რო მე ტი რამ 
და გა ვიწყ დეთ, ვიდ რე გახ სოვ დათ. მაგ., გჭირ დე ბათ ქა რი ა ნი პე ი-
ზა ჟი, საკ მა რი სია ჩა წე როთ „ქარ“ და სა ძი ე ბო იქ ვე მი გა ნიშ ნებთ 
ამ ნა ი რი კად რე ბის მდე ბა რე ო ბას. ზუს ტად ასე თი ვე მნიშ ვ ნე ლო ბა 
აქვს კად რე ბის გა და ღე ბი სას „მეტადატა“ (metadata) ინ ფორ მა ცი ის 
შეყ ვა ნას, თუმ ცა ამას დო კუ მენ ტუ რი და მით უმე ტეს მოვ ლე ნი თი 
გა და ღე ბე ბის დროს ვერ იზამთ, უბ რა ლოდ ამის დრო არა ვის ექ ნე-
ბა. შე სა ბა მი სად, კად რე ბის გა შიფ ვ რის დროს ჩა ნიშ ვ ნე ბის შე ტა ნა 
ძა ლი ან გა მო გად გე ბათ. 

ახ ლა მცი რე ო დე ნი იმა ზე, თუ კონ კ რე ტუ ლი ფილ მის შემ თხ ვე-
ვა ში რა ტომ არ შე ვი ტა ნეთ გა შიფ ვ რი სას მე ტა და ტა მო ნა ცე მე ბი და 
რა ტომ გა მო ვი ყე ნეთ ტა იმ ლა ინ ზე ნიშ ნუ ლე ბის მე თო დი? 

იმი ტომ, რომ ძვე ლი მა სა ლე ბი ვი დე ო კა სე ტე ბი დან  იყო შეყ-
ვა ნი ლი და თი თო ე უ ლი კა სე ტის თ ვის ერ თი კონ კ რე ტუ ლი მე ტა და-
ტა ინ ფორ მა ცი ის შეყ ვა ნას აზ რი არ ექ ნე ბო და. თი თო სა ა თი ან ვი-
დე ო ფა ი ლებ ში ხომ რამ დე ნი მე ათე უ ლი გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი კად რი ა, 
გან ს ხ ვა ვე ბულ ად გი ლას და დრო ში გა და ღე ბუ ლი, შე სა ბა მი სად ეს 
მე თო დი არ ივარ გებ და.

ფილ მის სა ერ თო კომ პო ზი ცი ის / მო ზა ი კის შექ მ ნი სას მნიშ ვ ნე-
ლო ვა ნი ხდე ბა ნე ბის მი ე რი ნა ტე ხი: მუ სი კა, ხმა უ რი, კად რი, რო მე-
ლიც სხვა კად რ თან ურ თი ერ თ ქ მე დებს, თუ გა დას ვ ლა კად რი დან 
კად რ ზე, რო მე ლიც აგ რ ძე ლებს თხრო ბას ან პი რი ქით წყვეტს და 
ახალს იწყებს. ნე ბის მი ე რი სა მონ ტა ჟო წყო ბა ახალ მო ზა ი კურ ელ-
ფერს წარ მოქ მ ნის და თუ ამ სა ერ თო კომ პო ზი ცი ა ში რა მე სა ჭოჭ მა-
ნო ად გი ლი აღ მოჩ ნ და, ინ გ რე ვა და იწყე ბა სა ერ თო კომ პო ზი ცი ის 
ხე ლა ხა ლი აწყო ბა. ფე რა დი ნა ტე ხე ბის გან შემ დ გა რი ერ თი ა ნი ნა-
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წი ლის სხვა გან გა და ტა ნა, ასე ვე არ ღ ვევს თხრო ბის მიმ დევ რო ბას, 
რა მაც შე საძ ლოა მო ითხო ვოს ზო გი ერ თი კად რის ამო ღე ბა, ნათ ქ-
ვა მი ფრა ზის გა და ტა ნა, მუ სი კის შემ ცი რე ბა ან ამოგ დე ბა და ა.შ. ეს 
გა უ თა ვე ბელ პრო ცესს გავს, სა ნამ არ მი აღ წევ სრულ ფა სოვ ნე ბას... 
და აქაც, შე საძ ლო ა, რა ღაც ისე არ იყოს, რო გორც შენ გინ და.

აქ გა მოგ ვ რ ჩა სა მა ყუ რებ ლო, გა რე შე პი რის თვა ლი, რო-
მე ლიც ისე არ აღიქ ვამს, რო გორც ავ ტო რი. რე ჟი სო რი უკ ვე 
„გათქვეფილია“ მა სა ლა ში და რე ა ლუ რი აღ ქ მა ეკარ გე ბა, მან ყვე-
ლა ფე რი თა ვი სე ბუ რად და ა ლა გა და ჰგო ნი ა, რომ მი აღ წია სრულ-
ფა სო ვან სა მონ ტა ჟო წყო ბას.

4. აქ იწყე ბა მე ოთხე ეტა პი, რო დე საც რე ჟი სორ თან ერ თად 
პრო ცეს ში ხე ლახ ლა ერ თ ვე ბა მე მონ ტა ჟე. მი სი უპი რა ტე სო ბა - მას 
მე ტი მა სა ლა აქვს ნა ნა ხი და ასე ვე ფილმს ხე დავს თა ვი სე ბუ რად, 
მას უკ ვე შექ მ ნი ლი აქვს სა კუ თა რი წარ მოდ გე ნა. ამას ემა ტე ბა რე-
ჟი სო რის და ვა ლე ბა – შე ხე დოს კრი ტი კუ ლი თვა ლით.  და იწყე ბა 
მო ზა ი კის ახ ლე ბუ რი წარ მოდ გე ნა, ვი ნა ი დან მონ ტა ჟის რე ჟი სო რი 
ხე დავს ნაკ ლო ვა ნე ბებს: ფრა ზებ ში, ვი ზუ ა ლურ ნა წილ ში, მუ სი კა-
ლუ რი გა ფორ მე ბის ნა წილ ში. ასე ვე, ზო გი ერ თი ხმო ვა ნი ნა წი ლი 
იმ დე ნად სა ინ ტე რე სო და მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ ითხოვს გა მო სა-
ხუ ლე ბის შეც ვ ლას. მუ სი კა ზო გი ერთ ად გი ლას მთლი ა ნად ითხოვს 
კად რე ბის გა დაწყო ბას კონ კ რე ტულ ტემ პო რით მ ში. 

კა მა თი გა და დის მტკი ცე ბუ ლე ბებ ში: ფილ მ ში წარ მოდ გე ნილ 
ემო ცი ას სჭირ დე ბა გაძ ლი ე რე ბა... ზო გი რამ ზედ მე ტი ა, ზო გი კი სა-
ერ თოდ არ ჩანს. ეს უკ ვე მე ტის მე ტი ა... ეს ნიშ ნავს სა მუ შა ოს ხე ლა-
ხალ დაწყე ბას...  არა და, მე მონ ტა ჟე მარ თა ლი ა, თურ მე კი დევ ყო-
ფი ლა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მარ ც ვ ლე ბი, რო მელ თაც ყუ რადღე ბა ვერ 
მი ექ ცა, ხო ლო ზო გი ერ თი უბ რა ლოდ აღარც კი მახ სოვ და. ამ ხე ლა 
მა სა ლა ში მარ თ ლაც შე იძ ლე ბა ჩა ი კარ გოს ადა მი ა ნი... 

ამ შემ თხ ვე ვა ში მო ზა ი კა უნ და და ინ გ რას, ოღონდ ისე, რომ 
დარ ჩეს მსხვი ლი ფრაგ მენ ტე ბი, რო მელ თა შე ერ თე ბას უზ რუნ-
ველ ყოფს ზო გი ამოყ რი ლი და ზო გიც ახა ლი ჩა სა მა ტე ბე ლი 
(სარეზერვო) დე ტა ლი.

იმი სათ ვის, რომ კი დევ ბევ რ ჯერ არ იყოს ეს პრო ცე სი სა კე თე-
ბე ლი, სა ჭი როა სხვა კომ პე ტენ ტუ რი ადა მი ა ნე ბის აზ რის გათ ვა-
ლის წი ნე ბაც, ვი ნა ი დან რე ჟი სო რიც და მე მონ ტა ჟეც პრო ცეს ში უშუ-
ა ლოდ ჩარ თუ ლი პრო ფე სი ო ნა ლე ბი ა, რო მელ თაც უკ ვე ბევ რ ჯერ 
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აქვთ ნა ნა ხი ერ თი და იგი ვე. ეს კი მნიშ ვ ნე ლოვ ნად უშ ლის ხელს 
გა რე შე აღ ქ მას.

გა დაწყ ვე ტი ლე ბა:
უნ და ავი ღოთ პა უ ზა, დრო ის ინ ტერ ვა ლი. ვა ნა ხოთ ფილ მის 

არ სე ბუ ლი ვერ სია რამ დე ნი მე გა რე შე პირს, ადა მი ა ნებს ვი სი რჩე-
ვაც შე საძ ლოა გა მოგ ვად გეს ფილ მის ბო ლო ვერ სი ის შექ მ ნა ში, ვი-
ნა ი დან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია მა თი აღ ქ მა, რო გორც მა ყუ რებ ლის. ამის 
შემ დეგ უნ და ჩა ვი ნიშ ნოთ შე ნიშ ვ ნე ბი, გა ვი აზ როთ რო მე ლი რჩე ვა 
უფ რო გა მო სა დე გია ფილ მის თ ვის და მხო ლოდ ამის შემ დეგ  შევ ქ-
მ ნათ ფილ მის სა ბო ლოო ვერ სი ა.

გარ და ამი სა, პა უ ზა რე ჟი სო რის თ ვი საც მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, ის 
უნ და მოწყ დეს მა სა ლას გარ კ ვე უ ლი დრო ით, რა თა შემ დეგ და ე ბა-
დოს ახ ლე ბუ რი შეგ რ ძ ნე ბე ბი, ვი ნა ი დან ის ახ ლა მი ჯაჭ ვუ ლია სა კუ-
თარ წარ მოდ გე ნა ზე.

გარ კ ვე უ ლი დრო ის შემ დეგ, რამ დე ნი მე კომ პე ტენ ტუ რი პი რის 
მხრი დან, მო დის შე ნიშ ვ ნე ბი და რჩე ვე ბი ფილ მ ზე, რა საც ინიშ ნავს 
რე ჟი სო რი და გა ი აზ რებს. ყვე ლა ადა მი ანს სა კუ თა რი წარ მოდ გე-
ნა აქვს და რაც უფ რო მეტს აჩ ვე ნებ, მე ტი გან ს ხ ვა ე ბუ ლი შე ნიშ ვ ნა 
გროვ დე ბა. ამი ტომ, აქაც სა ჭი როა ზო გი ერ თის გაცხ რილ ვა. გა მო-
იხ ში რე ბა ისე თი შე ნიშ ვ ნა, რაც რე ჟი სო რის თ ვის კა ტე გო რი უ ლად 
მი უ ღე ბე ლია და შე საძ ლოა მის მა გათ ვა ლის წი ნე ბამ სრუ ლად შეც-
ვა ლოს ფილ მის ში ნა არ სი, ემო ცი ა, აღ ქ მა და მისთ.

ახ ლა რე ჟი სორ საც აქვს სა კუ თა რი შე ნიშ ვ ნე ბი, ვი ნა ი დან დრომ 
თა ვი სი ქნა და იმოქ მე და ფილ მის ახ ლე ბურ შეგ რ ძ ნე ბა ზე.

5. იწყე ბა მე ხუ თე, ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ეტა პი, რო მელ შიც 
ისევ ნა ცად მა ხერ ხ მა უნ და გა ა მარ თ ლოს. მონ ტაჟ ში შეს წო რე ბე ბის 
შე ტა ნას მნიშ ვ ნე ლოვ ნად ეხ მა რე ბა სწო რედ მო ზა ი კუ რი ნა ტე ხე ბის 
აღ წე რი ლო ბა, რო მე ლიც გვეხ მა რე ბა უამ რავ გაბ ნე ულ მა სა ლა ში, 
სა მონ ტა ჟო ბი ლი კებ ზე (რომელიც რამ დე ნი მე ა) მოვ ძებ ნოთ ის სა-
ჭი რო ფრაგ მენ ტი და ჩავ ს ვათ იქ, სა დაც მო ერ გე ბა და წარ მოქ მ ნის 
მთლი ა ნო ბას.

იხ. ფოტო წყა რო1

1 https://www.wsj.com/articles/mosaic-conservation-in-an-ancient-site-1438707183

https://www.wsj.com/articles/mosaic-conservation-in-an-ancient-site-1438707183
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რე ჟი სო რი და მო უ კი დებ ლად მუ შა ობს, რამ დენ ჯერ მე უბ რუნ-
დე ბა აწყო ბილ ნაჭ რებს და უყუ რებს გულ მოდ გი ნედ, რა თა ზუს ტად 
შე იგ რ ძ ნოს თუ რა სჭირ დე ბა. ახ ლა ის ეტა პი ა, რო ცა ტექ ნი კა შეგ-
რ ძ ნე ბე ბის დო ნე ზე უნ და გა და ვი დეს. გრძნო ბამ და ემო ცი ამ უნ და 
გი კარ ნა ხოს მო ზა ი კის ფრაგ მენ ტის აუცი ლებ ლო ბა, რა თა მო კი დო 
ხე ლი და ჩას ვა იქ, სა დაც მი სი ად გი ლი ა. ყო ველ აუდიო თუ ვი ზუ ა-
ლურ ფრაგ მენტს, ყო ველ დე ტალს აქვს მნიშ ვ ნე ლო ბა. საკ მა რი სია 
ერ თი მცი რე დი ნა წი ლის მოკ ლე ბა… და მთლი ა ნო ბა დარ ღ ვე უ ლი ა, 
ან თხრო ბის ემო ცია იკარ გე ბა. მა შინ სა ჭი როა მსგავ სი, მაგ რამ 
სხვა დე ტა ლით ჩა ნაც ვ ლე ბა. ავ ტო რი იჭე დე ბა გა დაწყ ვე ტი ლე ბის 
მი ღე ბი სას, ვი ნა ი დან ზო გი ერ თი კად რი, ფრაგ მენ ტი ისე ორ გა ნუ-
ლად ზის იმ სივ რ ცე ში, რომ მი სი ამო ღე ბა შე უძ ლე ბე ლი ა.

მონ ტა ჟის პრო ცე სი უსას რუ ლოდ რომ არ გაგ რ ძელ დეს, ყვე-
ლა ფერ თან ერ თად, სა ჭი როა ისე თი შეგ რ ძ ნე ბის გა მო მუ შა ვე ბა, 
რომ ლის დრო საც შე მოქ მე დი ავ ტო რი (რეჟისორი) ხვდე ბა, სად გა-
ჩერ დეს, რო დის აღარ ახ ლოს ხე ლი ახალ ქმნი ლე ბას. ეს ძა ლი ან 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, ვი ნა ი დან გარ კ ვე უ ლი დრო ის გას ვ ლის შემ დეგ 
ფილ მის ხე ლა ხალ მა ნახ ვამ შე საძ ლოა ნაკ ლო ვა ნე ბის ახა ლი შეგ-
რ ძ ნე ბა წარ მოშ ვას. ასე და უს რუ ლებ ლად ვერ გაგ რ ძელ დე ბა მონ-
ტა ჟი, ამი ტომ ოდეს ღაც უნ და და ეს ვას სა ფი ნა ლო წერ ტი ლი.
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შერ ჩე ულ მა სა მონ ტა ჟო მე თოდ მა პრაქ ტი კუ ლად გა ა მარ თ ლა, 
აღ ნიშ ნუ ლი ფილ მის მონ ტა ჟი დას რულ და და შე ად გენს 87 წუთს. 

მო ზა ი კუ რი მონ ტა ჟის სა ბო ლოო გან მარ ტე ბის ჩა მო ყა ლი ე ბე ბა 
შე იძ ლე ბა შემ დეგ ნა ი რად: ეს არის კი ნო მონ ტა ჟის მე თო დი, მკაც-
რად გა წე რი ლი სცე ნა რის გა რე შე, რო მელ შიც გა მო ი ყე ნე ბა მა სა-
ლის მო ზა ი კუ რი აწყო ბის პრინ ცი პი, ხო ლო შე მა ვა ლი კომ პო ნენ-
ტე ბი (კადრი, სცე ნა, ეპი ზო დი, სა მონ ტა ჟო გა დას ვ ლა, მონ ტა ჟუ რი 
ხერ ხი, სიტყ ვი ე რი ფრა ზა, მუ სი კა, ხმა უ რე ბი და სხვა) ქმნი ან ისეთ 
ერ თი ან, მჭიდ რო კომ პო ზი ცი ას, რომ ნე ბის მი ე რი მცი რე დე ტა ლის 
ამო ღე ბა ან ჩა ნაც ვ ლე ბა არ ღ ვევს მის მთლი ა ნო ბას და /ან შე სამ ჩ-
ნევს ხდის მას. მონ ტა ჟის ამ რთუ ლი სტრუქ ტუ რი დან გა მომ დი ნა რე, 
ფილ მის მო ზა ი კურ სა ხი ერ მთლი ა ნო ბას მა ყუ რე ბე ლი აღიქ ვამს 
ფილ მის სრუ ლად ნახ ვი სა და გა აზ რე ბის შემ დეგ.

გამოყენეული ლიტერატურა:

•	 Rabiger, Michail. Directing The Documentary. New York: Focal Press, 
1998.

•	 Соколов А.  Монтаж: телевидение, кино, видео.  M., „625“, 2001.

•	 Тарковскии А. Уроки режиссуры. Москва, ВИППК, 1992.
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MOSAIC MONTAGE

Summary

Any story has a beginning and an end, no matter how interesting 
or uninteresting it may be. A number of developmental layers are 
involved in the middle of the storytelling. Maybe the story is told 
through words, gestures, or by any means of transmission. Completed 
work - film (as literature, music, play, etc.) is a whole and the story 
develops linearly over time because it is subject to the passage of 
time and no matter when it tells us what, it still tells us in one sorted 
line. If we watch selectively, jump through the episodes we may not 
understand anything or at least we may not understand what the 
author wanted. That’s why we follow the narrative line which the 
author offers us.

Let us now imagine that this unified structure of the narrative is 
not a linear structure but a whole, colorful mosaic. It is arranged by 
the author in a mosaic, but you as the viewer look at it linearly, and 
finally, after watching the film in its entirety, it appears in your mind 
as a united mosaic image.

What is each piece of the mosaic? Depending on their different 
sizes, in the case of a film image, it could have been: a shot, a 
combination of several shots, a scene, an episode. In a sound of film, 
it would be: a word, a sentence, an emotion conveyed by several 
sentences, an exhalation, a specific noise, a piece of music, and so 
on.

Assembling a mosaic requires talent and experience, so that 
instead of a work of art, it does not turn out to be a shiny floor. . . 

The film director works independently, returns to the assembled 
pieces several times and watches diligently to get exactly what he 
needs. Now is the stage when technics have to move to the level 
of sensations. Feeling and emotion should dictate the need for 
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a fragment of the mosaic in order to grasp it and put it where it’s 
in place. Every audio or visual fragment, every detail matters. It is 
enough to cut one small part… and the integrity is broken, or the 
emotion of the narrative is lost. Then you need to replace it with a 
similar but different detail.

The author gets stuck in making a decision, as some of the 
shots, fragments sit so organically in the space that it is impossible 
to remove them. In order for the editing process not to continue 
indefinitely, after all, it is necessary to produce a feeling during 
which the creator-author (film director) realizes where to stop, do 
not touch the new creature.

This is very important because re-watching the movie after a 
certain time of time may give rise to a new feeling of a blemish. The 
montage cannot continue like this indefinitely, so the final point must 
be reached someday.

Mosaic editing is a method of cinematic editing, without a 
strictly written script, in which the principle of mosaic assembly 
of the material is used, and the input components (frame, scene, 
episode, editing transition, editing method, verbal phrase, music, 
noises, etc.) form such a united strong composition that the removal 
or replacement of any small detail violates its integrity and/or makes 
it noticeable. Due to this complex structure of the montage, the 
viewer perceives the mosaic integrity of the film after seeing and 
understanding the film in its entirety.
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