
    

რა არის PAFF- ში!
კომიქსების ხელოვნების სასახლე ფრიული, პორდენონე.

მოებიუსი დროის კვლევაში.

პორდენონე, 2021 წლის 23 ნოემბერი - PAFF! აგრძელებს კომიქსების სამყაროში
ისეთი გლობალური საკვანძო ფიგურების წარმოდგენას, როგორიცაა კავაზანო

 



Disney-ისთვის, მილტონ კანიფი თავისი ისტორიული ამერიკული
სათავგადასავლო მიმდინარეობებით, Marvel-ისა და DC Masters-ით თავიანთი
სუპერგმირებით . ყოვლისმომცველ ხედვას ეროტიკის მიღმა მილო მანარასკენ,
„ჩრდილოეთ იტალია”. აქ ახლა განთავსებულია ყველაზე ცნობილი სამეცნიერო
ფანტასტი მხატვრის, გავლენიანი კარიკატურისტისა და ილუსტრატორის,
ფრანგული „მეცხრე ხელოვნების “ოსტატის და მრავალ ენაზე თარგმნილი
ცნობილი, ნაწარმოებების როგორიცაა „აწახური “, “, „დალუქული გარაჟი “და
„ინკალის” ავტორი მოებიუსის (Jean-Henri Gaston Giraud, 1938–2012)
გამოფენა „დრო“.

გამოფენა მნახველებს გადაჰყავს მოებიუსის ფანტასტიკურ სამყაროში (გამოითქმის
გერმანულად ö), შეისწავლის მის ურთიერთობას დროსთან, რომელიც
ყოველთვის იყო მისი ხელოვნების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და
დასამახსოვრებელი ასპექტი. ეს სამყარო არ არის აწმყო, წარსული ან მომავალი,
მაგრამ თითქოს არსებობს გაუთავებელ ციკლში (– მისი სახელი ასევე მოიხსენიებს
უსასრულობის სიმბოლოს), რომელიც მოიცავს ყველა კომიქსსა და ხელოვნების
მოყვარულებს წარსული განზომილებების უწყვეტ ინტერაქციაში. ნამუშევრებს
რეალობა და სამეცნიერო ფანტასტიკა,  სიურეალისტურ და სიზმრის ასპექტს
მატებს. გამოფენაზე წარმოდგენილია სამასზე მეტი ნამუშევარი. 153
ორიგინალური ნახატი და 174 სხვადასხვა ტიპის რეპროდუქცია:  ხელმოწერილი
გრავიურა, ხელმოწერილი ლიმიტირებული ტირაჟი, Dbond-ის პრინტები, ასევე
ციფრული და სცენოგრაფიული რეპროდუქციები ნაწილდება შენობის 
თანამედროვე ფრთის საგამოფენო დარბაზებში -   ვილა გალვანი პორდენონეში,
PAFF-ის სახლში.

   

   

ითვლება, რომ იგი აშენდა 1826 წელს და იყო გალვანის ოჯახის სახლი,
მდიდარი სახლი ემილია-რომანიდან, რომელმაც მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა
ადგილობრივ საზოგადოებაში მე-19 საუკუნის ბოლოს და მე-20 საუკუნის
დასაწყისში. 2018 წლიდან ის არის PAFF !-ის სახლი Vastagamma APS-ის
სპეციალური პროექტი, რომელმაც დაიბრუნა თავისი ცნობადობა საგამოფენო
სივრცეებით, სადაც მნახველებს შეუძლიათ დაიკარგონ Inside Mœbius-ის
თავბრუდამხვევ გარემოში და La Faune de Mars-ის ფანტასტიური
შემოქმედებაში. ბუნებრივია, არის ასევე განყოფილება, რომელიც ეძღვნება
მობიუსის იტალიასთან კავშირს. ასევე მნიშვნელოვანი ადგილი ეთმობა მობიუსის
მუშაობის უფრო ინტიმურ განზომილებას, მის „შიდა უდაბნოს “კვლევას 40
ჟურნალისგან შემდგარი პანოთი უდაბნო B-ში და მის პირად ექსპერიმენტებს
კრისტალებთან. მთელი განყოფილება ეძღვნება დანტეს გარდაცვალების შვიდასი
წლის თავს, და მოებიუსის ახალი სამახსოვრო ინტერპრეტაცია Il Paradiso
Nuages-ის გალერეისთვის. გამოფენაზე ასევე წარმოდგენილია დამიან პეტიგრიუს
და ოლივიე გალას 52 წუთიანი დოკუმენტური ფილმი მეტამებიუსი. 

   

გამოფენის ინოვაციური დიზაინი აერთიანებს გაძლიერებულ რეალობას,
გამოფენილი ხელოვნების ზოგიერთი ნაწილი ნამდვილად ცოცხლდება.
უბრალოდ ჩამოტვირთეთ აპლიკაცია და შექმენით ჩარჩო ნებისმიერი
სმარტფონისთვის. ნახეთ ეს სურათები მუზეუმის შთამბეჭდავ საგამოფენო
დარბაზებში 13 ნოემბრიდან. 



   

გამოფენის ორგანიზატორია PAFF! COMICON-თან თანამშრომლობით, Mœbius
Production-ის მხატვრული ხელმძღვანელობით. 

   

„მობიუსის ნამუშევრების ეს ორიგინალური და უნიკალური გამოფენა “, - თქვა
რეგიონულმა კულტურულმა მრჩეველმა ტიციან გიბელმა, „კიდევ ერთხელ
აჩვენებს, თუ როგორ მნიშვნელოვან როლს ასრულებს PAFF! იტალიური და
საერთაშორისო  კომიქსების სამყაროში. გამოფენა არა მხოლოდ აერთიანებს დიდი
ფრანგი მხატვრის სამასზე მეტ ნამუშევარს, არამედ საშუალებას აძლევს
ვიზიტორებს დატკბნენ ნამუშევრების გაძლიერებული რეალობის ინოვაციური
გამოყენებით, რაც გამოფენას კიდევ უფრო საინტერესოს ხდის როგორც
ახალგაზრდებისთვის, ისე მოზრდილებისთვის. ასევე აღსანიშნავია, დანტე
ალიგიერის გარდაცვალების  შვიდასი წლისადმი  მიძღვნილი  Il Paradiso
მოებიუსის თვალით აღქმული, რაც ნამდვილად ღირს ნახვად. 

ტიტიანა ღიბელი
რეგიონალური კულტურის მრჩეველი ფრიული ვენეცია ჯულია  

Mobius-ის გამოფენა კიდევ უფრო აძლიერებს პორდენონისა და Palazzo Arti
Fumetto Friuli-ის ეროვნულ და საერთაშორისო რეპუტაციას, როგორც
კულტურისა და შემოქმედების ცენტრს. ეს არის უზარმაზარი ჯილდო
ყველასთვის, ვისაც ყოველთვის სჯეროდა და მხარს უჭერდა ამ წინდახედულ და
ინოვაციურ გამოცდილებას. მაგრამ ეს მხოლოდ პირველი ეტაპია -  საწყისი
წერტილი PAFF-ს და ქალაქ შორის  ურთიერთობის განმტკიცებისთვის! რაც სულ
უფრო მეტ ვიზიტორს მოიზიდავს როგორც იტალიიდან , ისე მის მთელი
მსოფლოიდან. 

ალბერტო პარიჯი
პორდენონის მუნიციპალიტეტის კულტურის მრჩეველი 

„იყო დრო, როდესაც სახელები Mobius და Gere თითქოს სხვადასხვა ადამიანებს
ეკუთვნოდათ, რადგან ნამუშევრები ერთმანეთისგან უსასრულოდ იყო
დაშორებული. იტალიაში ახალი ამბები ალპების მიღმა კომიქსების სამყაროდან
საკმაოდ არასრული იყო, ყოველ შემთხვევაში ჩემნაირი ბავშვებისთვის, რომლებიც
იწყებდნენ კომიქსების ხელოვნებაში ჩართვას გარკვეული საიდუმლოებით
მოცული იყო ადამიანი ამ ორი ფსევდონიმით.
ერთის მხრივ, იყო გირი, მხატვარი Blueberry-ის უკან, ყველაზე ცნობილი და
ყველაზე აღფრთოვანებული ფრანგული ვესტერნი, რომელიც დაფუძნებულია
შარლიეს სცენარებზე, სავსე ვინიეტებით, ტექსტებითა და ნახატებით. მეორეს



მხრივ, მოებიუსი, თავისი თანაბრად დეტალური, მაგრამ უფრო დახვეწილი,
სუფთა და ჰაეროვანი ხაზით, ხშირად ტექსტების გარეშე, სადაც გამოსახულებები
ლაპარაკობდნენ, გადმოსცემდნენ ემოციებს და ფანტაზიას. არსებობდა ორი
პარალელური სამყარო და კომიქსების შექმნის ორი რადიკალურად
განსხვავებული გზა: ბინძური და მტვრიანი ველური დასავლეთი, მოთხრობილი
კლასიკური და მკაცრი ნარატიული სტრუქტურით, ილუსტრაციებით, რომლებიც
გამოყენებულია სიუჟეტის მხარდასაჭერად არცახის და ჯერის რევოლუციური,
თავისუფალი და ინოვაციური პარალელური სამყაროსთან შედარებით.
კორნელიუსი და მაიორი გრუბერტი, სადაც გამოსახულება, არაცნობიერი და
ირაციონალურია, წარმართავს ამბავს. 

მხოლოდ მოგვიანებით აღმოვაჩინე, რომ მობიუსი და გირი იყვნენ ამავე
სახელწოდების მობიუსის ზოლის ორი მხარე და ჟან ჟიროს რთული და
მომხიბლავი გონება. არა ტრადიციული „ერთი და იმავე მონეტის ორი მხარე“,
არამედ ორი გზა, უსასრულოდ, განუყოფლად და დაკავშირებული ერთმანეთთან.
Mobius ვერ იარსებებს Gear-ის გარეშე და პირიქით. ავტორის რომელიც აქამდე
არ ყოფილა კომიქსების სამყაროში, რამაც დახატულ გამოსახულებას მისცა ის
ინტელექტუალური წონა, რომელიც დღეს საყოველთაოდ არის აღიარებული. 
მაგრამ თუ ვიმსჯელებთ მისი დიდი მოცულობის მიხედვით, რამ შემაყვარა
მობიუსი / ჟირო, რომელიც აგრძელებს ჩემს გაოცებას წლების განმავლობაში,
გარდა ყველა სხვა კომიქსების ავტორისა და ყველა სხვა ხელოვნებისა, არსებობს
კარგი მიზეზი იმისა, თუ რატომ გამოიყენეს მისი ხედვის ნიჭი. ისეთი ფილმების
შექმნა, როგორიცაა Dune, Alien, Blade Runner, Throne, Willow, The Abyss და
The Fifth Element არის მისი უნარი გარდაქმნას ხელოვნება მედიტაციად, ჭვრეტა
და ოცნება თავისი სტილის სუფთა ელეგანტურობით, რომელიც აერთიანებს
ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ თავგადასავლებს, სადაც მოგზაურობაა. ფანტაზია
ბევრად უფრო შორს მიგვიყვანს, როგორც გარეთ, ასევე ჩვენს შიგნით. 

ჯულიო დე ვიტა
სამხატვრო ხელმძღვანელი, PAFF! 

სრულყოფილად ემთხვევა მოებიუსის მარადიულ სულს. ამ ადგილის
არქიტექტურა აერთიანებს ულამაზესი ტყის მასივს, აღდგენილი ისტორიული
ნაგებობას და თანამედროვე მიშენებას, რომლებიც აგებულია ამ მხატვრული
ადგილის შესაქმნელად. ეს არის ადგილი, რომელიც აერთიანებს წარსულს,
აწმყოსა და მომავალს აღდგენისა და შექმნის გზით. იგი სრულად არის
აღჭურვილი შესანიშნავი საგამოფენო საშუალებებით, მათ შორის ვიდეო
ოთახებით, დიდი საგამოფენო ტერიტორიებით და მაღალი ჭერით, ბუნებრივი და
ხელოვნური განათებით, რათა სრულყოფილად განათდეს გამოფენილი
ნამუშევრები. ის გთავაზობთ ყველაფერს."

იზაბელ ჟირო
მობიუსის წარმოება 

„Milo Manara-ში დიდი გამოცდილების შემდეგ, COMICON-ისა და PAFF-ის
პარტნიორობა! გრძელდება პორდენონეში Palazzo Arti Fumetto Friuli-ს
ბრწყინვალე დარბაზებში გამოფენით, რომელიც ეძღვნება "მეცხრე ხელოვნების"
კიდევ ერთ დიდ საერთაშორისო ოსტატს: მოებიუსს. ნეაპოლის MANN ეროვნულ
არქეოლოგიურ მუზეუმში დიდი წარმატების შემდეგ, გამოფენა ჩამოდის Friuli
Venezia Giulia-ში ახალი დიზაინით. ამ შემთხვევისთვის დარწმუნებულნი ვართ,
რომ ის მოხიბლავს ჩრდილოეთ იტალიის ყველა დამთვალიერებელს, ვისაც
შეუძლია დატკბეს ამ გამოფენის ნამუშევრებით. დიდი ფრანგი მწერალი. ამით
დასრულდა ჩვენს შორის მართლაც განსაკუთრებული პარტნიორობის პირველი
წელი, სადაც წარმოდგენილია შესანიშნავი კომიქსების გამოფენები. ” 

კლაუდია კურჩო, აღმასრულებელი დირექტორი, COMIC CON 



   

გამოფენას ახლავს ულამაზესი 178 გვერდიანი ფერადი კატალოგი იტალიურ და
ფრანგულ ენებზე, რომელშიც თავმოყრილია ყველა წარმოდგენილი ნამუშევარი,
Mœbius Production-ისა და COMICON-ის მიერ ჩატარებული საგულდაგულო
კვლევისა და მუშაობის წყალობით, იზაბელ ჟიროს (რედაქტორის)
მონაწილეობით. ., Mœbius Production), კლაუდიო კურსიო (გენერალური
დირექტორი, COMICON), ჟან მიშელ ფოლონი (ილუსტრატორი), ოლივიე გალი
(პორტატი და კომპანი) და ერვე ლე გუადერი (ევოლუციური ბიოლოგიის
პროფესორი). მასში ასევე შედის დეტალური ანალიზი, ფედერიკო ფელინის
წერილი და ნაწყვეტები დანტეს პარადიზოდან. ამ ყველაფერს მობიუსის
ნამუშევრების უჩვეულო და ორიგინალური ფერები და ფორმები ახლავს. 
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ჩამოტვირთეთ აქტივობების სია

ჟან ჟირო, იგივე მოებიუსი, იგივე გერი, დაიბადა 1938 წლის 8 მაისს ნოჟენტ-
სურ-მარნში, საფრანგეთი. თავისი ცხოვრების მანძილზე მან შეიმუშავა სტილის
ფართო სპექტრი, Blueberry-ის დეტალური რეალიზმიდან Arzach-ის ან 40
Days dans le Désert B-ის ფანტასტიკურ ნახატებამდე. 

მისმა ფუტურისტულმა პეიზაჟებმა, დასახლებული ჰიბრიდული არსებებითა და
უაღრესად რთული კოსმოსური ხომალდებით, სადაც წარმსახვა ზღაპრულ
მეტაფიზიკურ თვისებებს იძენს, იგი პოპულარული გახადა მთელ მსოფლიოში.
მისმა ნამუშევრებმა დიდი გავლენა მოახდინა სამეცნიერო ფანტასტიკაზე,
ანიმაციაზე, ფილმზე, 3D, ვიდეო თამაშებზე. დღეს ის ითვლება ხელოვნების
მთავარ ფიგურად, რომელიც შთააგონებს თაობებს თავისი ვიზუალური და
ნარატიული სიახლეებით. 

სახვითი ხელოვნების შესწავლის შემდეგ, ჟან ჟირომ თავისი კარიერა კომიქსებში
ძალიან ადრეულ ასაკში დაიწყო, თექვსმეტი წლის ასაკში თანამშრომლობდა
კომიქსების საბავშვო ჯურნალებთან. მოგვიანებით ჯ.მ.-სთან ერთად. ჩარლიემ
სახელწოდებით "GIR" შექმნა Blueberry სერია, რომლისთვისაც მან დაასახელა
სახელი და რომელსაც ახლა დაახლოებით ოცდაათი სახელი აქვს. 1975 წელს
ჟურნალ Métal Hurlant-ისა და Les Humanoïdes Associés-ის
თანადამფუძნებელმა ჟან ჟირომ უნიკალური სტილი შექმნა ფსევდონიმით
"Mobius". მან გამოაქვეყნა ნაწარმოებები, რომლებმაც რევოლუცია მოახდინეს
ისეთი კომიქსების შექმნაში როგორიცაა Artsakh (1976) და Sealed Garage
(1979). 1976 წელს მან დახატა The Long Long Tomorrow, დაწერილი დენ
ო'ბანონთან ერთად, რომელიც გაიცნო მიტოვებული კინოპროექტის Dune-ის
დროს. ეს კომიქსი მოგვიანებით გახდა ალეხანდრო ჯოდოროვსკის მიერ
დაწერილი The Incal-ის გრაფიკული საფუძველი. მოებიუსი ასევე მუშაობდა
კინოინდუსტრიაში, ქმნიდა კოსტიუმებს რიდლი სკოტის უცხოპლანეტელისთვის
(1979), სიუჟეტები და მოსამზადებელი ხელოვნება ტახტისთვის (1982) და
კონცეპტუალური ხელოვნება The Abyss (1989) და მეხუთე ელემენტისთვის
(1997). 2000-დან 2010 წლამდე მობიუსმა თავისი დროის ნაწილი, ძირითადი
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დავალებების გარდა, დაუთმო ექვსტომეული ავტობიოგრაფიული ფანტასტიკური
კომიქსის შექმნას სახელწოდებით Inside Mobius (COMICON Edizioni). მასში
წარმოდგენილია 700 გვერდი მობიუსის წარმოსახვითი ცხოვრების აყვავებულ
პერიოდში, რომელიც უპირისპირდება საკუთარ ალტერ-ეგოს სხვადასხვა ასაკში
და ურთიერთობს არსებებთან, რომლებიც ასევე მისი პერსონაჟები არიან. 

1997 წელს მან დააარსა Mœbius Production მეუღლესთან, იზაბელთან ერთად
და ერთად განაგრძეს მისი ნამუშევრების პოპულარიზაცია მსოფლიოს მასშტაბით
დიდი გამოფენებით და ორიგინალური ნამუშევრების გამოქვეყნებით (Inside
Mœbius, Le Chasseur Déprime და 40 Days dans le Désert B). 2012 წლის 10
მარტს, ჟან ჟიროს გარდაცვალების შემდეგ, Mœbius Production, იზაბელ ჟიროს
ხელმძღვანელობით, განაგრძო კარიკატურისტის ოსტატური ნამუშევრების
გამოქვეყნება და ჩვენება, რაც უზრუნველყოფს მათ შენარჩუნებას და
გრძელვადიან გავლენას. 

PAFF! - Palazzo Arti Fumetto Friuli პორდენონეში არის პირველი
კულტურული დაწესებულება იტალიაში და ერთ-ერთი იმ მცირერიცხოვანთაგანი
ევროპაში, რომელიც ხელს უწყობს ხელოვნებისა და მეცნიერების
პოპულარიზაციას კომიქსების საშუალებით, რაც საშუალებას იძლევა
კულტურული საკითხების მყისიერი და საინტერესოდ აღქმისთვის. ინტუიციური
და სახალისო PAFF-ის წყალობით! წარმოადგენს დროებით გამოფენებს, ტრენინგ
კურსებს, სათამაშო და საგანმანათლებლო ინიციატივებს, ღონისძიებებს და
კონფერენციებს ფართო აუდიტორიისთვის.

2018 წელს დაარსდა ჯულიო დე ვიტას მიერ ,გამოცდილ პროფესიონალთა
გუნდთან ერთად. PAFF! იყენებს კომიქსებს, როგორც ინსტრუმენტს
ვიზიტორებთან შემოქმედებითი, ინტელექტუალური და ინტერდისციპლინური
ურთიერთობისთვის, ასევე სთავაზობს მათ კულტურის გამოცდილების სახალისო
გზას. 

PAFF! მუზეუმს მართავს Associazione Vastagamma APS და მხარს უჭერს
Friuli Venezia Giulia რეგიონისა და პორდენონის მუნიციპალიტეტი. ის
თავდაპირველად ჩაფიქრებული იყო როგორც ექსპერიმენტული პროექტი, დღეს
ის არის მუდმივი ინსტიტუტი, რომელიც მხარს უჭერს კულტურას, ხელს უწყობს
პროფესიულ სწავლებას, სოციალურ გაცვლას და ანვითარებს კულტურის ამ
მიმართულებას თავისი ორიგინალურობისა და ძალზედ განსხვავებულ
სფეროებთან და თემებთან ურთიერთობის უნარის წყალობით, მათ შორის
ხელოვნებასთან, მეცნიერებასთან და საჯაროობასთან.  
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