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ლევან ჯუღელი,
საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 
კინო-ტელე ფაკულტეტი, აუდიო-ვიზუალური რეჟისურა 

- ,,ტელერეჟისურის“ სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტი,
 ხელმძღვანელი: პროფ. ალექსანდრე ვახტანგოვი  

კინო-ტელე სივრცის ტენდენციების ცვლილება 
პანდემიურ და პოსტ-პანდემიურ მსოფლიოში

საკვანძოსიტყვები: ნა კა დო ვა ნი სერ ვი სე ბი, ტრა დი ცი უ ლი ტე ლე ვი
ზი ა, კი ნო ინ დუს ტ რი ა, ამე რი კის კი ნო ა კა დე მი ის პრე მი ა, ნეტ ფ ლიქ სი, პან

დე მი ა, bingewatching, აუდი ო ვი ზუ ა ლუ რი მე დი ა.

2020 წლის და საწყი სი, შე საძ ლო ა, მსოფ ლი ოს  ის ტო რი ა ში ახა-
ლი ეტა პის გე ნე ზი სად მი ვიჩ ნი ოთ. სა ვა რა უ დოდ, ჩი ნე თის სა ხალ-
ხო რეს პუბ ლი კა ში დაწყე ბუ ლი კო რო ნა ვი რუ სის ფარ თო მას შ ტა-
ბი ან მა გავ რ ცე ლე ბამ სრუ ლი ად შეც ვა ლა სამ ყა რო და ადა მი ა ნე ბი 
ახა ლი რე ა ლო ბის წი ნა შე და ა ყე ნა. სა ერ თა შო რი სო და ეროვ ნუ ლი 
რე გუ ლა ცი ე ბით სახ ლებ ში გა მო კე ტი ლი მი ლი ო ნო ბით ადა მი ა ნი 
სო ცი ა ლუ რი ინ ტე რაქ ცი ის ახალ ფა ზა ზე გა და ვი და, სა დაც ადა მი-
ა ნებ თან ურ თი ერ თო ბა მხო ლოდ ციფ რულ და ვირ ტუ ა ლურ რე ა-
ლო ბა ში გახ და შე საძ ლე ბე ლი. ძვე ლი წელ თაღ რიცხ ვით პირ ველ 
სა უ კუ ნე ში, გა ი უს ოქ ტა ვი ა ნე ავ გუს ტუ სის მი ერ ნათ ქ ვა მი „პური 
და სა ნა ხა ო ბის“ მნიშ ვ ნე ლო ბა, ციფ რულ ეპო ქა ში მცხოვ რე ბი სო-
ცი უ მი სათ ვის არას დ როს ყო ფი ლა ისე თი რე ა ლის ტუ რი, რო გო-
რიც პან დე მი ის პე რი ოდ ში. შინ გა მო კე ტი ლი ადა მი ა ნე ბი, თით ქოს 
სა ზო გა დო ე ბი დან გა რი ყუ ლე ბი აღ მოჩ ნ დ ნენ. მათ თ ვის აქამ დე 
ნაც ნო ბი ცხოვ რე ბის სტი ლის ნაც ვ ლად, მო უხ დათ ორ მთა ვარ ზე 
ფო კუ სი რე ბა, პუ რი - საკ ვე ბი, რომ ლის გა რე შეც უბ რა ლოდ  ვერ 
ვიცხოვ რებთ, სა ნა ხა ო ბა, ფილ მე ბი, სა ტე ლე ვი ზიო სე რი ა ლე ბი კი 
გარ თო ბის და დრო ის გაყ ვა ნის მთა ვარ წყა როდ იქ ცა. პან დე მი ის 
და საწყი სი დან ვე, ბევ რი გა მომ ცემ ლო ბა იუწყე ბო და, რომ  იზო-
ლა ცი ის პე რი ოდ ში, ფილ მე ბის და სე რი ა ლე ბის ნახ ვა, მა თი გან-
ხილ ვა ტე ლე ფონ ზე თუ სო ცი ა ლუ რი მე დი ის სა შუ ა ლე ბით შეგ ვიქ-
მ ნი და სა ზო გა დო ე ბას თან ინ ტე რაქ ცი ის კომ ფორტს. USA Today-ს 
სტა ტია არა თუ არ გმობს, არა მედ გა ნი ხი ლავს Binge-watching-ის 
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(რამდენიმე სე რი ის ან სრუ ლი სე რი ა ლის გა დაბ მუ ლად ნახ ვა) სა-
სარ გებ ლო მხა რე ებს ჩვე ნი მენ ტა ლუ რი ჯან მ რ თე ლო ბი სათ ვის 
პან დე მი ის პე რი ოდ ში: „იზოლაცია დღეს არის საფ რ თხის შემ ც ვე-
ლი თი თო ე უ ლი ჩვენ გა ნის თ ვის, მაგ რამ ეს გა სა ჭი რი ყვე ლას თ ვის 
სა ერ თო ა. თუ კი თქვენ მი მარ თავთ Binge-watching-ს და ეს ფაქ ტი 
გა აძ ლი ე რებს თქვენს სო ცი ა ლურ ინ ტე რაქ ცი ას, მი სი ჩა ნაც ვ ლე ბის 
ნაც ვ ლად, იგი და გეხ მა რე ბათ იზო ლა ცი ის სირ თუ ლე ებ თან გამ კ-
ლა ვე ბა ში“.1 

მი ლე ნი ა ლე ბის დი დი ნა წი ლის თ ვის, ტე ლე ვი ზია უკ ვე დი დი ხა-
ნია გარ თო ბის მოძ ვე ლე ბულ ფორ მად მი იჩ ნე ვა. ნა კა დო ვა ნი სერ-
ვი სე ბის, ინ ტერ ნეტ ში არ სე ბუ ლი ვი დეო არ ხე ბის და ვი დეო ჩარ-
თ ვე ბის თა ო ბის თ ვის, სა ტე ლე ვი ზიო სივ რ ცე -  რო მე ლიც არ ჩე ვა-
ნის სა შუ ა ლე ბას არ გვაძ ლევს, ვუ ყუ როთ იმას, რაც ჩვენ გვინ და, 
და არა იმას, რი სი მო წო დე ბაც სა ტე ლე ვი ზიო ბა დის შემ ქ მ ნე ლებს 
სურთ, უბ რა ლოდ მი უ ღე ბე ლი გახ და. ეს ყვე ლა ფე რი უფ რო ნათ-
ლად გა მო იკ ვე თა პან დე მი ის პე რი ოდ ში, რო დე საც ნა კა დო ვა ნი 
სერ ვი სე ბის გა მომ წერ თა რა ო დე ნო ბა აქამ დე არარ სე ბუ ლი ტემ-
პით გა ი ზარ და. 

ნა კა დო ვა ნი სერ ვი სე ბის ის ტო რია უკ ვე თით ქ მის ორ ათ წ ლე-
ულს ით ვ ლის. მი სი ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა ძი რი თა დად და მო კი დე ბუ ლია 
ინ ტერ ნეტ ზე და მსოფ ლი ოს სხვა დას ხ ვა წერ ტილ ში გან ლა გე ბულ 
სერ ვე რებ ზე, სა დაც გან თავ სე ბუ ლია ის აუდი ო ვი ზუ ა ლუ რი მა სა-
ლე ბი, რომ ლე ბიც მომ ხ მა რე ბელს მი ე წო დე ბა. ეს სის ტე მა ერ თი 
შე ხედ ვით საკ მა ოდ მარ ტი ვად ფუნ ქ ცი ო ნი რებს - არის ერ თ გ ვა რი 
ვი დეო ბა ზა, სა დაც დრო ის ნე ბის მი ერ მო ნაკ ვეთ ში შეგ ვიძ ლია იმ 
ფილ მის, სა ტე ლე ვი ზიო სე რი ა ლის, თუ რე ა ლი თი შო უს ნახ ვა, რო-
მე ლიც ჩვენ თ ვის სა ინ ტე რე სო ა. ტრა დი ცი უ ლი სა ტე ლე ვი ზიო სივ რ-
ცის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, რო მე ლიც სტან დარ ტულ სა ტე ლე ვი ზიო ბა-
დეს გვთა ვა ზობს, სა დაც პროგ რა მე ბი დრო ის სხვა დას ხ ვა მო ნაკ-
ვეთ ზეა გა და ნა წი ლე ბუ ლი, ნა კა დო ვა ნი სერ ვი სე ბი გვაწ ვ დის შე-
და რე ბით უფ რო დე მოკ რა ტი ულ სის ტე მას, სა დაც მომ ხ მა რებ ლე ბი 
თა ვად აკე თე ბენ არ ჩე ვანს თუ რას და რო დის ნა ხა ვენ. ნა კა დო ვა ნი 
სერ ვი სე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი არი ან ისე თი გი გან ტუ რი კომ პა-
ნი ე ბი, რო გო რე ბი ცა ა: ნეტ ფ ლიქ სი (Netflix), ამა ზონ პრა იმ ვი დეო 
(Amazon Prime Video), იუთუ ბი (YouTube), ეფლ ტი ვი (Apple Tv), ჰუ-
ლუ (Hulu), ეიჩ ბიო მაქ სი (HBO Max) და ა.შ.  სერ ვი სის ეს მომ წო-

1 Pierce-Grove, Binge-watching and pandemic, 2020.  
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დებ ლე ბი, პრე- პან დე მი ურ სა ზო გა დო ე ბა ში, უკ ვე მნიშ ვ ნე ლო ვან 
როლს ას რუ ლებ დ ნენ ადა მი ა ნე ბის ცხოვ რე ბა ში, თუმ ცა პან დე მი ის 
პე რი ოდ ში იგი იქ ცა ერ თ გ ვარ ფე ნო მე ნად და ყო ველ დღი უ რო ბის 
გა ნუ ყო ფელ ნა წი ლად. ებ რა ე ლი ფი ლო სო ფო სი და ის ტო რი კოსi  
იუვალ ნოა ჰა რა რი CBS-თან ინ ტერ ვი უ ში ნა კა დო ვა ნი მე დი ის და 
მი სი ალ გო რით მე ბის გავ ლე ნა ზე მკა ფი ოდ დას ძენს : „ნეტფლიქსი 
გვე უბ ნე ბა რას ვუ ყუ როთ, ამა ზო ნი - რა შე ვი ძი ნოთ. შე საძ ლე ბე-
ლია 10, 20 ან 30 წლის შემ დეგ, ასე თი ვე ალ გო რით მებ ზე დამ ყა რე-
ბულ მა სის ტე მებ მა გვი კარ ნა ხოს - რა ვის წავ ლოთ უნი ვერ სი ტეტ ში, 
სად ვი მუ შა ოთ, ვის ზე დავ ქორ წინ დეთ და ისიც კი -  ვის მივ ცეთ ხმა 
არ ჩევ ნებ ში“.1  

ნა კა დო ვა ნი სერ ვი სე ბის ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბას თან ერ თად, მნიშ-
ვ ნე ლო ვა ნია გან ვი ხი ლოთ მი სი ბიზ ნეს მო დე ლი. ამ სერ ვი სე ბის 
უმ რავ ლე სო ბა გა მომ წერ თა სის ტე მა ზეა და მო კი დე ბუ ლი. მომ ხ მა-
რე ბე ლი იხ დის ყო ველ თ ვი ურ გა მო წე რის ქი რას, რის შე დე გა დაც, 
მათ თ ვის ხელ მი საწ ვ დო მი ხდე ბა ის მო ნა ცემ თა ბა ზა, რო მე ლიც 
ამა თუ იმ სერ ვისს სხვა დას ხ ვა ქვე ყა ნა ში აქვს გან ლა გე ბუ ლი. მო-
ნა ცემ თა ბა ზა ძი რი თა დად ორი ტი პის კონ ტენტს შე ი ცავს. პირ ვე-
ლი - შე ძე ნი ლი პრო დუქ ცი ა, რო მელ ზეც ნა კა დო ვა ნი სერ ვი სე ბის 
მომ წო დებ ლე ბი, გარ კ ვე უ ლი დრო ით ფლო ბენ ამ კონ ტენ ტ ზე სა-
ავ ტო რო უფ ლე ბას და შე უძ ლი ათ მათ ბა ზა ში გა ნა თავ სონ. მე ო-
რე კი გახ ლავთ ის ფილ მე ბი, სე რი ა ლე ბი, რომ ლებ საც თვი თონ ვე 
ქმნი ან და სა ავ ტო რო უფ ლე ბას გა ნუ საზღ ვ რე ლი ვა დით ფლო ბენ. 
თვით წარ მო ე ბის და შე ძე ნი ლი კონ ტენ ტის რა ო დე ნო ბის მხრივ, 
დღე ი სათ ვის ლი დე რო ბენ შემ დე გი კორ პო რა ცი ე ბი: ნეტ ფ ლიქ სი 
(Netflix), HBO Max და ამა ზონ პრა იმ ვი დეო (Amazon Prime Video).2 

კო რო ნა ვი რუ სით გა მოწ ვე უ ლი პან დე მი ის და საწყი სი დან ვე, 
მას შემ დეგ, რაც სხვა დას ხ ვა ქვე ყა ნამ შე მო ი ღო ეგ რეთ წო დე ბუ ლი 
„ლოქდაუნის“ და კო მენ დან ტის სა ა თის რე გუ ლა ცი ე ბი, ნა კა დო ვა ნი 
სერ ვი სე ბის გა მომ წერ თა რა ო დე ნო ბამ რე კორ დულ მაჩ ვე ნე ბელს 
მი აღ წი ა.  ნეტ ფ ლიქ სის გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბის მი ხედ ვით, 
მხო ლოდ 2020 წელს, მა თი სერ ვი სის გა მომ წერ თა რა ო დე ნო ბა 
167-დან 203 მი ლი ო ნამ დე, თით ქ მის 36 მი ლი ო ნით გა ი ზარ და, რაც 
კომ პა ნი ის ის ტო რი ა ში, წლი უ რი ზრდის ყვე ლა ზე სწრა ფი მაჩ ვე ნე-

1 Harari, CBS interview, 2021.
2 Adalian, War of the streaming services, 2021.
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ბე ლია.1 
გა დამ ხ დელ - გა მომ წერ თა ზრდის ასეთ მა სწრაფ მა მაჩ ვე ნე-

ბელ მა, რა თქმა უნ და, საგ რ ძ ნობ ლად გა ზარ და კომ პა ნი ის ფი ნან-
სუ რი შე მო სა ვა ლი, რა მაც ნა თე ლი გა ხა და ის ფაქ ტი, რომ ნეტ ფ-
ლიქსს უნ და ეწარ მო ე ბი ნა მე ტი კონ ტენ ტი მომ ხ მა რე ბელ თა რა-
ო დე ნო ბის შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად და კი დევ უფ რო მე ტად გა საზ რ დე-
ლად. მი უ ხე და ვად იმ ფაქ ტი სა, რომ  კი ნო და ტე ლე ინ დუს ტ რი ა ში 
თით ქ მის ყვე ლა წარ მო ე ბა შე ჩერ და პან დე მი ის გა მო, ნა კა დო ვან მა 
სერ ვი სებ მა მო ა ხერ ხეს მო დე ლის ისე ცვლი ლე ბა, რომ შეძ ლე ბო-
დათ გა და ე ღოთ ახა ლი ფილ მე ბი და სე რი ა ლე ბი, ნაკ ლე ბი შტა ტის 
(გადამღები ჯგუ ფის და და სის) თა ნა მო ნა წი ლე ო ბით. 

პან დე მი ის პე რი ოდ ში, ფილ მ წარ მო ე ბის ერ თ -ერთ ყვე ლა ზე სა-
ინ ტე რე სო ნა მუ შევ რად, პრო დი უ სინ გის თვალ საზ რი სით, შე იძ ლე-
ბა მი ვიჩ ნი ოთ ნეტ ფ ლიქ სის „მალკომი და მე რი“ (Malcom & Marie, 
Sam Levinson, 2021). მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ფილ მის არ ტის ტუ ლი 
ღი რე ბუ ლე ბა შე იძ ლე ბა დის კუ სი ის თე მა გახ დეს, ლოქ და უ ნის პე-
რი ოდ ში ფილ მის წარ მო ე ბა ნამ დ ვი ლად გამ ბე და ვი ნა ბი ჯი იყო. 
„მალკომის და მე რის“ გა და ღე ბა 2020 წლის ივ ნის ში და იწყო და  
მხო ლოდ 15 დღე გაგ რ ძელ და. ფილ მ ში მხო ლოდ ორი მსა ხი ო ბი 
მო ნა წი ლე ობს, ამე რი კის კი ნო გილ დი ის პრო ტო კო ლით, გა და სა-
ღებ მო ე დან ზე მხო ლოდ 12 ადა მი ა ნი და იშ ვე ბო და ერ თ დ რო უ ლად. 
პრე- პ რო დუქ ცი ის პე რი ოდ ში, გა და ღე ბის დაწყე ბა დე ორი კვი რით 
ად რე, გა და სა ღებ მო ე დან ზე მო მუ შა ვე ყვე ლა ადა მი ანს მო უ წია კა-
რან ტი ნის გავ ლა, პრო დუქ ცი ის დროს კი არ ცერთ წევრს არ ჰქონ-
და ლო კა ცი ის და ტო ვე ბის უფ ლე ბა. ასე ვე მუდ მი ვად ტარ დე ბო და 
გა დამ ღე ბი ჯგუ ფის ტეს ტი რე ბა და ტემ პე რა ტუ რის მო ნი ტო რინ გი. 

პან დე მი ის და საწყის ში, სა ინ ტე რე სო პრო ექ ტებს გვთა ვა ზობ და 
არა მხო ლოდ ნა კა დო ვა ნი სერ ვი სე ბი, არა მედ ტრა დი ცი უ ლი ტე-
ლე ვი ზი აც. თუმ ცა მა თი მას შ ტა ბე ბი ნაკ ლე ბად ფარ თო აღ მოჩ ნ და. 
პან დე მი ის დროს ამა ვე თე მა ტი კა ზე, ტე ლე წარ მო ე ბის პი ო ნერ მა-
გა ლი თად, შეგ ვიძ ლია მი ვიჩ ნი ოთ ტე ლე კომ პა ნია გლო ბოს (Globo)  
პრო ექ ტი „სიყვარული არის იღ ბა ლი“ (Amor e Sorte, Patricia 
Pedrosa, Andrucha Waddington, 2020). ეს მი ნი სე რი ა ლი მხო ლოდ 
ოთხ სე რი ას შე ი ცავს. გლო ბომ გა დაწყ ვი ტა, ცნო ბი ლი მსა ხი ო ბე ბის 
ოჯა ხის თ ვის შე ე თა ვა ზე ბი ნა გა და სა ღე ბი აღ ჭურ ვი ლო ბა და დახ მა-

1 Netflix database -  https://ir.netflix.net/financials/quarterly-earnings/default.aspx 
(03/04/2022).
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რე ბო და მათ, თა ვად გა ნე ვი თა რე ბი ნათ ერთ სა ა თი ა ნი პრო ექ ტის 
სცე ნა რი, თუ რო გორ უმ კ ლავ დე ბი ან ოჯა ხის წევ რე ბი, პან დე მი ის 
პე რი ოდ ში 24-საათიან თა ნაცხოვ რე ბას. ამ მი ნი სე რი ალ მა უდი დე-
სი ყუ რადღე ბა და იმ სა ხუ რა მა ყუ რებ ლი სა გან, რად გან მათ ტე ლე-
ეკ რა ნებ ზე შე ეძ ლოთ ეხი ლათ ცნო ბი ლი ადა მი ა ნე ბის პან დე მი უ რი 
ცხოვ რე ბის დღი უ რე ბი და გა ევ ლოთ პა რა ლე ლე ბი სა კუ თარ რე ა-
ლო ბას თან. 

2020 წე ლი ნაკ ლე ბად ნა ყო ფი ე რი აღ მოჩ ნ და ტრა დი ცი უ ლი კი-
ნო ინ დუს ტ რი ი სათ ვის. კი ნო კომ პა ნი ე ბის უმ რავ ლე სო ბას მო უხ და 
შე ე ჩე რე ბი ნა ყვე ლა პრო ექ ტი, რომ ლე ბიც გან ვი თა რე ბის ან უკ ვე 
გა და ღე ბის ფა ზა ში იმ ყო ფე ბო და. მა გა ლი თის თ ვის, გი ლერ მო დელ 
ტო როს, თით ქ მის დას რუ ლე ბამ დე მიყ ვა ნი ლი „კოშმარების ხე ი-
ვა ნის“ (Nightmare Alley, Guillermo Del Toro, 2021) გა და ღე ბა, 2020 
წლის მარ ტი დან ნო ემ ბ რამ დე, 8 თვით შე ჩერ და. სა ინ ტე რე სოდ შე-
იძ ლე ბა მოგ ვეჩ ვე ნოს ის ფაქ ტი, რომ კი ნო და ტე ლე კომ პა ნი ე ბის 
წარ მო ე ბის დრო ე ბით პა რა ლი ზე ბას  შე იძ ლე ბა მი ვა წე როთ უჩ ვე-
უ ლო მოვ ლე ნა - 2021 წლის კი ნო და ტე ლე ინ დუს ტ რი ის პრე მი ე ბის 
სი ა ში, ნო მი ნან ტ თა რა ო დე ნო ბის მხრივ, ლი დე რობ და ნა კა დო ვა ნი 
სერ ვი სის მომ წო დე ბე ლი კომ პა ნი ე ბი. 

2017 წლის 18 მა ი სი, კა ნის კი ნო ფეს ტი ვალ ზე ფილმ „ოკჯას“ 
(Okja, Bong Joon Ho, 2017) პრე მი ე რა ზე ნეტ ფ ლიქ სის ლო გოს გა მო-
ჩე ნი სას, მა ყუ რე ბელ მა  შე ძა ხი ლით - „ბუუუუ“ ნეტ ფ ლიქ სის ფეს ტი-
ვალ ზე დას წ რე ბა გა აპ რო ტეს ტა.1 

2018 წლის 8 სექ ტემ ბერს, ნეტ ფ ლიქ სის წარ მო ე ბუ ლი „რომა“ 
(Roma, Alfonso Cuaron, 2018) იგებს ოქ როს ლომს ვე ნე ცი ის კი ნო-
ფეს ტი ვალ ზე.2 2022 წლის 9 დე კემ ბერს, ოქ როს გლო ბუ სის და-
ჯილ დო ე ბის ცე რე მო ნი ა ზე სა უ კე თე სო ფილ მის დრა მის კა ტე გო-
რი ა ში გა მარ ჯ ვე ბუ ლად ცხად დე ბა ასე ვე ნეტ ფ ლიქ სის პრო დუქ ცია 
- „ძაღლის ძა ლა“ (The Power of the Dog, Jane Campion, 2021).3

ნა კა დო ვა ნი სერ ვი სე ბის პრო დუქ ცი ის და წი ნა უ რე ბის ტენ დენ-
ცია შე ი ნიშ ნე ბა 2021 წლის ამე რი კის კი ნო ა კა დე მი ის და ჯილ დო ე ბის 
ნო მი ნან ტებს შო რი საც. პირ ველ ორ ად გილ ზე, ამ შემ თხ ვე ვა შიც, 
ლი დე რო ბენ ნა კა დო ვა ნი სერ ვი სის წარ მო მად გენ ლე ბი. მხო ლოდ 
ორი ნა კა დო ვა ნი სერ ვი სის კომ პა ნი ის - ნეტ ფ ლიქ სი სა და ამა ზო-

1 Mumford, Netflix at Cannes Film Festival, 2017.  
2 Rapold, „Roma“ wins at Venice Film Festival, 2018.
3 Lee, Netflix’s The Power of the Dog, 2022. 
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ნის ნო მი ნა ცი ე ბის სა ერ თო რა ო დე ნო ბა, რო მე ლიც 47-ს შე ად გენს, 
თით ქ მის უტოლ დე ბა და ნარ ჩე ნი 8 კი ნო კომ პა ნი ის ნო მი ნა ცი ე ბის 
სა ერ თო რა ო დე ნო ბას. ერ თი მხრივ, ეს უდი დე სი პროგ რე სი ნეტ-
ფ ლიქ სი სათ ვის, შე საძ ლოა პან დე მი ის და სა წისს მი ვა წე როთ. გა-
მომ დი ნა რე იქი დან, რომ 2020 წელს, პან დე მი ის გა მო, მსოფ ლი-
ოს მას შ ტა ბით და ხუ რუ ლი იყო კი ნო დარ ბა ზე ბის დი დი ნა წი ლი, 
კი ნოს ტუ დი ე ბის უმ რავ ლე სო ბამ გა დაწყ ვი ტა პრე მი ე რის თა რი ღის 
გა და წე ვა, რაც მათ ამე რი კის კი ნო ა კა დე მი ის და ჯილ დო ე ბა ში მო-
ნა წი ლე ო ბის მი ღე ბის შე საძ ლებ ლო ბას უკარ გავ და. მაგ რამ, ასე ვე 
უნ და აღი ნიშ ნოს ის ვა რა უ დიც, რომ ტრა დი ცი უ ლი კი ნე მა ტოგ რა ფი 
და ტე ლე ვი ზია ყო ველ დღი უ რად კარ გავს მა ყუ რე ბელს, რომ ლის-
თ ვი საც უფ რო მიმ ზიდ ვე ლია გა მარ ტი ვე ბუ ლი ფორ მა, გა სარ თო ბი 
სა შუ ა ლე ბე ბის სა ნა ხა ვად. 

დღე ი სათ ვის ნა კა დო ვა ნი სერ ვი სე ბის მოხ მა რე ბა, შე საძ ლე-
ბე ლია ტე ლე ვი ზო რის, კომ პი უ ტე რის, პლან შე ტე ბის და სმარ ტ ფო-
ნე ბის სა შუ ა ლე ბი თაც. რო დე საც კი ნო კომ პა ნი ე ბის მი ერ კი ნო თე-
ატ რებ ში გა მო ფე ნი ლი ფილ მე ბის ნახ ვა, უამ რავ პრო ცე დუ რას თან 
ასო ცირ დე ბა, ახალ გაზ რ დე ბის უმ რავ ლე სო ბა ირ ჩევს სა კუ თა რი 
კომ ფორ ტის ზო ნა ში, თუნ დაც ბევ რად უფ რო მცი რე ეკ რან ზე იხი-
ლოს მათ თ ვის სა ინ ტე რე სო ნა მუ შე ვა რი. 

ტენ დენ ცი ე ბი კი ნო- ტე ლე ხე ლოვ ნე ბა ში ისე თი ვე სწრა ფი ტემ-
პით იც ვ ლე ბა, რო გორც მო დის, ტექ ნო ლო გი ე ბის და სხვა მრა ვალ 
ინ დუს ტ რი ა ში. ჩვენ არ გვაქვს იმის შე საძ ლებ ლო ბა გან ვ ჭ ვ რი-
ტოთ, თუ რო გორ გან ვი თარ დე ბა სა მო მავ ლოდ აუდი ო ვი ზუ ა ლურ 
სფე რო ში ტენ დენ ცი ე ბი და ახა ლი ტრენ დე ბი. ასე ვე ვერ ვიტყ ვით, 
რომ ერთ დღეს ტრა დი ცი ულ ტე ლე ვი ზი ას და კი ნე მა ტოგ რა ფი ას 
ისე თი ვე ბე დი ელის, რო გორც ტე ლეგ რაფს, ფაქსს და სხვა უამ-
რავ ფაქ ტობ რი ვად გამ ქ რალ ტექ ნო ლო გი ას, რო მე ლიც წარ სულ ში 
ინო ვა ცი უ რად მი იჩ ნე ო და. გა მომ დი ნა რე იმ მო ცე მუ ლო ბე ბი დან, 
რომ კი ნო და ტე ლე ინ დუს ტ რი ის რა ღაც დრო ით შე ჩე რე ბამ დი დი 
ზი ა ნი მი ა ყე ნა ამ სფე რო ებს, რო გორც ბიზ ნესს, და უფ რო მე ტად 
წას წია წინ ნა კა დო ვა ნი სერ ვი სე ბის პო პუ ლა რო ბა, სა ვა რა უ დოა 
ის ფაქ ტი, რომ მა თი მომ ხ მა რე ბელ თა რა ო დე ნო ბა კი დევ უფ რო 
გა იზ რ დე ბა. შე საძ ლოა კი ნე მა ტოგ რაფ მა და ტე ლე ვი ზი ამ მო ა ხერ-
ხოს გა მო ცოცხ ლე ბა, ან სრუ ლი ად გაქ რეს, ეს მხო ლოდ ჰი პო თე-
ზის ფორ მატ ში შეგ ვიძ ლია გან ვაცხა დოთ. მაგ რამ ბო ლო წლებ-
ში გან ვი თა რე ბუ ლი მოვ ლე ნე ბის მი ხედ ვით, თა მა მად შეგ ვიძ ლია 
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ვთქვათ, რომ ნა კა დო ვან მა სერ ვი სებ მა მტკი ცედ შე მო ა ბი ჯა ჩვენს 
ცხოვ რე ბა ში და იგი  მიზ ნად ისა ხავს - გახ დეს ჩვე ნი რე ა ლო ბის გა-
ნუ ყო ფე ლი ნა წი ლი.
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Summary

In 2020, the beginning of a pandemic due to COVID 19 completely 
changed most people’s lives around the globe. The year 2020 turned 
out incredibly shocking for the population worldwide.

Millions of people under lockdown in four walls had to get into 
the habit of new forms of living. Changing norms in social interaction 
and restrictions on going out and living „Life in Normal“ obtained 
more significance to home entertainment providers.

Hence, in 2020 Netflix saw its highest increase rate of subscribers. 
The indicator of Netflix subscribers raised by 21.5 %. The rapid 
increase of subscribers brought new challenges to this streaming 
service provider. On the one hand, Netflix had to find ways to finance 
and start new projects to make its new and faithful old subscribers 
stick with them while numerous other streaming services emerged. 
On the other hand, they had to deal with the circumstance that it was 
practically impossible to offer a safe working environment to its cast 
and crew members under pandemic lockdown.

A small number of television shows and films produced and 
released during the first year of the pandemic brought the huge 
audience together, as there was a lack of new releases available, 
and higher demand from the people, that had more and more free 
time to binge-watch several episodes or films during the day. 

Furthermore, as cinemas were closed during the lockdowns in 
2020 and film releases were postponed for an undetermined period, 
streaming services grew their number of users and saw more 
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opportunities to raise their popularity and accomplishments at film 
festivals and award ceremonies.

My article “New Tendencies and Changes in Television 
and Cinema in Pandemic and Post-Pandemic World” addresses 
alterations that happened in the entertainment industry during the 
pandemic. The article will comprehend the foreseeable future of the 
traditional television and film industry, as well as streaming services. 


