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Bitter Sugar
Mtsare Shakari
Ana Barjadze

Produção / Production: Irina Gelashvili (Geórgia / Georgia)
Duração estimada / Estimated length: 70’
Finalização / Completion date: 2022
Orçamento / Estimated budget: 150 750,00€
Financiamento assegurado / Acquired budget: 10.000,00€
Estado de desenvolvimento / Project stage: em produção / in production
À procura de / Looking for: co-produções, agentes comerciais / co-productions, sales agents

SInopSe / SynopSIS
Numa vila da Geórgia, quase vazia após a fábrica principal fechar, três 
irmãos entregues a si mesmos juntam-se em redor de uma 
videochamada da mãe que vive no estrangeiro. Uma história sobre 
crianças abandonadas, cujos pais são forçados a trabalhar fora.

In a small town in Georgia, almost empty after its main factory closed, 
three brothers left to care for themselves are huddled around a video call 
from their mother, who lives abroad. A story about abandoned children 
whose parents are forced to work abroad.

nota De IntençõeS / DIRectoR’S note
A emigração representa hoje um dos maiores desafios na Geórgia. Como 
não existem empregos suficientes no país, um grande número de 
pessoas vê-se forçado a ir para o estrangeiro para encontrar um 
emprego e construir o seu futuro. O meu filme mostra a vida de 3 irmãos 
e da sua mãe emigrada. Os irmãos têm idades diferentes, pelo que cada 
um experimenta a ausência da mãe de forma distinta. Existem muitos 
documentários sobre emigração e que mostram a vida dos imigrantes. 
Neste projecto, o aspecto mais sensível foi, para mim, mostrar a 
ausência da figura da mãe na dinâmica familiar e as dificuldades que os 
rapazes enfrentam ao viverem sozinhos. O principal objectivo deste 
projecto é questionar o espectador sobre quais são os elementos 
fundamentais para uma família: estabilidade financeira ou a presença de 
um pai ao lado dos filhos. Eu cresci numa família onde todos os 
membros estavam perto, mesmo os avós, e desconheço a dor de um 
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núcleo familiar desintegrado; o que conheço é o tipo de amor que lhes 
falta. Para mostrar a história dos três irmãos, utilizo um método 
observacional. Não vou mostrar a mãe, apenas se vai ouvir a voz dela. 
Para mim é fundamental mostrar o ambiente da pequena vila, como 
pano de fundo do filme, sendo esta a principal razão da ausência da 
mãe. Agara, onde os rapazes vivem, foi construída em torno da fábrica 
de açúcar, antigo local de trabalho da mãe. O meu objectivo é fazer um 
filme para imigrantes e não sobre imigrantes. Para lhes mostrar o quanto 
as suas famílias precisam deles.

Emigration is one of the biggest challenges in Georgia today. As there are 
not enough jobs in the country, most people are forced to go abroad and 
find a job there to pave their way to the future. My film shows the lives of 3 
brothers and their émigré mother. The brothers are of different ages, so all 
three experience their mother’s absence differently. There are a lot of 
documentaries about emigration today that show the life of immigrants. In 
this case, it was more intriguing and sensitive for me to show the 
motherless aspect of a family. The boys who live alone, without a mother, 
face a lot of difficulties. The main task of this film is to ask the spectators 
what the family needs more: financial stability or the parent, who will be 
next to the children. I grew up in a family where all family members were 
with me, even grandparents, and I don’t know the pain of a disintegrated 
family; what I do know is the kind of love they are missing. To show the 
story of the three brothers, I use an observation method. I am not going to 
show the mother. We only hear her voice as it is in the boys’ everyday life. 
For me, it’s really important to show the environment of a small town, as 
the background of the film, because it’s the main reason for their mother’s 
absence. The small town Agara where the boys live was built around the 
sugar factory. The place where their mother worked. I want to make a film 
for immigrants and not about immigrants. To show them how much their 
families need them.

SoBRe a RealIzaDoRa / aBout the DIRectoR

Nasceu em Gori, na Geórgia, em 1998. Licenciou-se na Faculdade de 
Realização de Documentários da Universidade Estatal de Teatro e 
Cinema Shota Rustaveli em 2020. Realizou três curtas-metragens 
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documentais, uma das quais, Thin Wall, foi seleccionada para o Festival 
Internacional de Cinema Documental de Buenos Aires.

Was born in Gori, Georgia 1998. She graduated from the Documentary Film 
Directing Faculty at the Shota Rustaveli Theatre and Film State University 
in 2020. She has shot three short documentary films. One of her films, 
Thin Wall, was selected for the Buenos Aires International Documentary 
Film Festival.

FIlmogRaFIa / FIlmogRaphy
2019, Thin Wall
2019, Circle
2018, One Day of Batumi

SoBRe a pRoDutoRa / aBout the pRoDuceR

Irina Gelashvili
Produtora e realizadora, trabalha na produtora 17/07, que produziu várias 
curtas-metragens documentais financiadas pelo Centro Nacional do 
Cinema Georgiano e tem experiência de co-produções de longas-
metragens documentais com França.
A producer and director, she works in the production company 17/07, 
which produced several short documentaries financed by the Georgian 
National film Centre and has feature-length documentaries co-
production experience with France.

Irina Gelashvili
Tel: +995 577 147 714
e-mail: gelashvilirina@gmail.com


