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Programmazione culturale 2017 
 

ARTE / Capolavori italiani 

ხელოვნება / იტალიური ხელოვნების შედევრები 
Museo Nazionale della Georgia - I capolavori  dell’arte italiana in visita, per la prima volta, in 
Georgia. Un progetto espositivo, un’opportunità di visibilità, ma anche una piattaforma 
educativa. 

საქართველოს ეროვნული მუზეუმი - საქართველოში პირველად გამოიფინება 
იტალიური ხელოვნების შედევრები. პროექტი გამორჩეულია, როგორც საგამოფენო 
მნიშვნელობის კუთხით, ასევე, იმ აღმზრდელობითი დატვირთვითაც, რომელიც მას 
შეიძლება ჰქონდეს. 

 

 

 

 

 

 



Programmazione culturale 2017 
 

CINEMA / Italia sullo schermo– Visita i Musei e scopri i nuovi registi 

კინემატოგრაფი / იტალია ეკრანზე - მოინახულე მუზეუმები და 
აღმოაჩინე ახალი რეჟისორები 

Gennaio - dicembre 2017  - Visitare i più grandi musei italiani, viaggiando in 3D, assistere alle 
opere del Teatro alla Scala, vedere i migliori film contemporanei italiani. Grazie ad una  
collaborazione tra l’Ambasciata d’Italia e il Cinema Amirani la bellezza dell'Italia e del suo 
cinema vi aspettano sullo schermo. Ogni primo lunedì del mese. Ingresso gratuito. 

2017 წლის იანვარი - დეკემბერი - ყველაზე სახელგანთქმული იტალიური მუზეუმების 
დათვალიერება და ლა სკალას თეატრის პრემიერებზე დასწრება 3D ფორმატში,  
საუკეთესო თანამედროვე იტალიური კინოფილმების არჩევანი - საქართველოში 
იტალიის საელჩოსა და კინოთეატრ "ამირანის" თანამშრომლობის წყალობით, ყოველი 
თვის პირველ ორშაბათს, სრულიად უფასოდ, შეძლებთ დატკბეთ იტალიის 
მშვენიერებითა და მისი კინემატოგრაფით.  

 

 

 

 



Programmazione culturale 2017 
 

ARTE / Visioni contemporanee  

ხელოვნება / თანამედროვე ხედვა 
Visioni contemporanee a Capri Certosa di San Giacomo è un progetto ideato e ralizzato 
dall’IGAV (Istituto Garuzzo delle Arti Visive), in Partnership con il Polo museale della 
Campania e la Città di Capri, che prevede una colletiva di arte contemporanea composta per 
metà da artisti di nazionalità italiana e per metà da artisti provvenienti dalla Georgia.  
Il primo appuntamento della mostra si tiene nei mesi di settembre-ottobre alla Certosa di Capri, 
il compesso architettonico più antico dell’isola e succesivamente la stessa viene presentata in 
Georgia. 
 
თანამედროვე ხედვა კაპრის სამუზეუმო ცენტრ ჩერტოზა დი სან ჯაკომოში.  ეს 
გახლავთ ტურინის გარუცოს სახელობის სახვითი ხელოვნების ინსტიტუტის პროექტი, 
რომელიც ხორციელდება ქალაქ კაპრის სამუზეუმო ცენტრის თანამშრომლობით და 
მიზნად ისახავს თანამედროვე იტალიელი და ქართველი მხატვრების ერთობლივი 
გამოფენის გამართვას. პირველი გამოფენის მოწყობა დაგეგმილია სექტემბრისა და 
ოქტომბრის თვეში კუნძულ კაპრის უძველეს არქიტექტურულ კომპლექსში, ხოლო 
შემდგომ იგივე გამოფენა გაიმართება საქართველოში.  

 

 
 

 

 



Programmazione culturale 2017 
 

OPERA / La Norma di Bellini 

საოპერო მუსიკა / ბელინის ნორმა 
Aprile - giugno 2017 - Nell’ambito del XII Festival Internazionale “DALLA PASQUA 
ALL’ASCENSIONE” dedicato al 40esimo anniversario dell’insediamento del Patriarca Ilia II 
verrà effettuata la prima messa in scena della Norma di Bellini nel Teatro dell’Opera di Tbilisi  
con la regia di Pier Luigi Pizzi e la partecipazione di Iano Tamar, Giacomo Prestia, Giuseppe 
Caleia. 

2017 წლის აპრილი - ივნისი - XII საერთაშორისო ფესტივალის „აღდგომიდან 
ამაღლებამდე“ ფარგლებში, რომელიც სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-
პატრიარქის, ილია II-ს აღსაყდრების 40 წლისთავს ეძღვნება, თბილისის ოპერის 
თეატრის ისტორიაში ბელინის ოპერა „ნორმას“ პირველი დადგმა განხორციელდება 
პიერ ლუიჯი პიცის რეჟისორობითა და იანო თამარის, ჯაკომო პრესტიას და ჯუზეპე 
კალეიას მონაწილეობით. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Programmazione culturale 2017 
 

MUSICA / La musica italiana per festeggiare i 25 anni dei rapporti 
diplomatici tra Georgia e Italia  

მუსიკა / იტალიური მუსიკა საქართველოსა და იტალიას შორის 
დიპლომატიური ურთიერთობების 25 წლისთავის აღსანიშნავად 

Maggio 2017 - Il Centro di Musica Jansug Kakhidze - Il Concerto dell'Orchestra Sinfonica di 
Tbilisi condotta dal maestro Vakhtng Kakhidze con un repertorio tutto italiano. 

2017 წლის მაისი - ჯანსუღ კახიძის სახელობის მუსიკალური ცენტრი - თბილისის 
სიმფონიური ორკესტრი ვახტანგ კახიძის დირიჟორობით იტალიური მუსიკის 
კონცერტით წარსდგება. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programmazione culturale 2017 
 

FOTOGRAFIA / La storia dell’amicizia Italia - Georgia 

ფოტოხელოვნება / იტალია - საქართველოს მეგობრობის ისტორია 
Maggio - giugno 2017 - Archivio di Nazionali di Stato - Documenti, fotografie e filmati 
testimoni non solo dei 25 anni di rapporti diplomatici tra Italia e Georgia, ma anche della lunga 
storia di amicizia e collaborazione che lega i due Paesi. 

2017 წლის მაისი - ივნისი - საქართველოს ეროვნული არქივი - გამოფენა მოიცავს არა 
მხოლოდ იტალიასა და საქართველოს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების 25 
წლის ამსახველ საარქივო დოკუმენტებს, ფოტო და კინომასალას, არამედ ჩვენს ორ 
ქვეყანას შორის არსებული მეგობრობისა და თანამშრომლობის  ხანგრძლივ ისტორიას. 

 

 

 
 

 

 

 

 



Programmazione culturale 2017 
 

CINEMA / GIFFONI – Il cinema fatto dai ragazzi  

კინემატოგრაფი / GIFFONI - საბავშვო ფილმების ფესტივალი 
2017 წლის ივნისი 

Giugno 2017 - Giffoni - Il festival cinematografico unico al mondo continua il suo cammino in 
Georgia: dopo gli successi del 2015 e del 2016, si programma l’edizione dell’anno 2017 che 
comprenderà tappe in tutta la Georgia.  

2017 წლის ივნისი - ჯიფონი ჯორჯია - ეს უნიკალური კინოფესტივალი განაგრძობს 
თავის სვლას საქართველოში: 2015 და 2016 წლების წარმატების შემდეგ, წლევანდელი 
ფესტივალი სხვადასხვა ეტაპებისგან შედგება, რომლებიც მთელი საქართველოს 
მასშტაბით გაიმართება.  

 

 

 

 
 

 

 



Programmazione culturale 2017 
 

MUSICA / Da Ragusa a Tbilisi - giovani e affermati pianisti italiani al V 
Festival Tengiz Amiredjibi 

მუსიკა/რაგუზადან თბილისამდე - ახალგაზრდა და ნიჭიერი 
პიანისტები თენგიზ ამირეჯიბის სახელობის მე-5 ფესტივალზე 

Giugno 2017 – Tbilisi - Alla quinta edizione del Festival Internazionale Tengiz Amiredjibi, 
gemellato con il Festival Internazionale “Ibla Grand Prize” di Ragusa è prevista la 
partecipazione del giovanissimo pianista Elia Cecino, vincitore nel 2016 di Rotary Ragusa 
Award e di Pietro Beltrani, anche lui titolare di importanti riconoscimenti internazionali. 

2017 წლის ივნისი - თბილისი - თენგიზ ამირეჯიბის სახელობის საერთაშორისო რიგით 
მეხუთე, საიუბილეო ფესტივალზე, რომელიც დაძმობილებულია იტალიის ქ. რაგუზას  
“Ibla Grand Prize” ფესტივალთან, იგეგმება ახალგაზრდა იტალიელი ნიჭიერი 
პიანისტების, Rotary Ragusa Award 2016 წლის პრემიის მფლობელის, ელია ჩეჩინოსა  და 
სხვადასხვა საერთაშორისო კონკურსის ლაურეატის, პიეტრო ბელტრანის  
მონაწილეობა. 

 

 
 

 

 
 

 
 



Programmazione culturale 2017 
 

CINEMA / I cartoni all’italiana 

კინემატოგრაფი /ანიმაციური იტალია 

   
Dal 1 al 6 settembre 2017 -  In occasione del Festival dei film d'animazione di Nikozi è prevista la 
partecipazione dell'animatore italiano Michele Bernardi. 

2017 წლის 1 - 6 სექტემბერი - ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალზე 
იტალიელი მულტიპლიკატორის მიკელე ბერნარდის მონაწილეობა იგეგმება. 

 
 

 
 

I tre musicisti si uniscono nel 2002 pedare vita ad un trio ricco di energia 

t-r  
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 



Programmazione culturale 2017 
 

FOTOGRAFIA / Uno sguardo d'autore sulla moda 

ფოტოხელოვნება / ავტორის თვალით დანახული მოდის სამყარო 
14-18 Settembre 2017 -  Il Festival, interamente dedicato quest’anno al mondo di fashion, 
comprenderà la mostra di Paolo Roversi, famoso fotografo e reporter della Vogue Italia, con i 
suoi scatti ai protagonisti delle passerelle. 
2017 წლის 14-18 სექტემბერი - თბილისის ფოტოფესტივალი, რომელიც წელს 
მთლიანად მოდას ეძღვნება, ცნობილი ფოტოგრაფისა და ჟურნალ “Vogue”-ის 
იტალიური გამოცემის რეპორტიორის, პაოლო როვერსის ექსპოზიციას წარადგენს, 
ავტორის თვალით დანახული მოდის პოდიუმების მთავარი პერსონაჟების  
ფოტოპორტრეტებით. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programmazione culturale 2017 
 

MUSICA /  Il pianista italiano De Maria al BATUMI MUSIC FEST 

მუსიკა / იტალიელი პიანისტი დე მარია ბათუმის მუსიკალური 
ფესტივალის მონაწილეა 

Settembre 2017 -Batumi -  Centro Statale di Musica - Nominata dall'UNESCO l'artista per la 
pace, la famosa pianista Elisso Bolkvadze è l'organizzatrice di un Festival che già la sesta volta 
trasforma Batumi nella città della musica. Tra i protagonisti di quest'anno, il pianista italiano 
Pietro De Maria.   

2017 წლის სექტემბერი - ბათუმის  სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი -  იუნესკოს 
მშვიდობის ელჩი, სახელგანთქმული პიანისტი ელისო ბოლქვაძე იმ ფესტივალის 
ორგანიზატორია, რომელიც უკვე მეექვსედ გადააქცევს ბათუმს კლასიკური მუსიკის 
ქალაქად. წლევანდელი ფესტივალის სოლისტებს შორისაა იტალიელი პიანისტი 
პიეტრო დე მარია. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Programmazione culturale 2017 
 

MUSICA /Il Premio Scarlatti al pianista più bravo 

მუსიკა / პრემია  სკარლატის სონატის საუკეთესო შემსრულებელს 
 

1-11 ottobre 2017 - Conservatorio di Stato Vano Sarajishvili di Tbilisi - Siamo al sesto concorso 
internazionale di piano di Tbilisi. Dal 2009 l'Ambasciata d'Italia a Tbilisi premia il miglior 
esecutore della sonata di Scarlatti con un Premio Speciale. Quest’anno l’Italia sarà rappresentata 
anche nella giuria da Peter Paul Kainrath, docente al Conservatorio C. Monteverdi di Bolzano e 
direttore artistico del festival di musica contemporanea "Klangspuren" (Schwaz, Tirolo), del 
festival di cultura contemporanea "Transart" (Trentino-Alto Adige) e del "Concorso Pianistico 
Internazionale F. Busoni" (Bolzano).  

2017 წლის 1-11 ოქტომბერი - ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო 
კონსერვატორია - პიანისტთა თბილისის მეექვსე საერთაშორისო კონკურსი. 2009 
წლიდან, იტალიის საელჩო საქართველოში სპეციალური პრემიით აჯილდოვებს 
სკარლატის სონატის საუკეთესო შემსრულებელს. წელს იტალია ჟიურიშიც იქნება 
წარმოდგენილი ბოლცანოს მონტევერდის სახელობის კონსერვატორიის დოცენტის 
პეტერ პაულ კაინრატის მიერ, რომელიც რამოდენიმე მუსიკალური ფესტივალის, 
ტიროლის "Klangspuren"-ის, ტრენტინო-ალტო ადიჯეს "Transart"-ისა და ფ. ბუზონის 
პიანისტთა საერთაშორისო ფესტივალის სამხატვრო ხელმძღვანელია. 
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TEATRO / Il Teatro contemporaneo italiano al GIFT FESTIVAL  

თეატრი / თანამედროვე იტალიური თეატრი ხელოვნების 
საერთაშორისო ფესტივალზე "საჩუქარი" 

 
Ottobre - novembre 2017 – GIFT Festival Internazionale dell’arte M. Tumanishvili - Sezione 
dedicata al Teatro italiano contemporaneo - Spettacolo UBU ROI  del  Teatro Fortebraccio di 
Bologna. 

2017 წლის ოქტომბერი - ნოემბერი - მ. თუმანიშვილის სახ. ხელოვნების საერთაშორისო 
ფესტივალი „საჩუქარი“ - თანამედროვე იტალიური თეატრისადმი მიძღვნილი  სექცია -  
ბოლონიის ფორტებრაჩოს თეატრის სპექტაკლი "უბუ როი".  
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MUSICA/ Sergio Azzolini  ritorna a  Tbilisi Barocco Festival 

მუსიკა/ თბილისის ბაროკო ფესტივალზე კვლავ წარსდგება სერჯო 
აძოლინი 

Novembre - dicembre 2017 – Alla terza edizione del Tbilisi BAROCCO Festival ritorna il 
fagottista Sergio Azzolini che già due anni fa aveva entusiasmato il pubblico georgiano con la sua 
capacità interpretativa della musica barocca.  

2017 წლის ნოემბერი - დეკემბერი - თბილისის რიგით მესამე ბაროკო ფესტივალს 
იტალიელი ფაგოტისტი სერჯო აძოლინი უბრუნდება, რომელმაც ორი წლის წინ უკვე 
მოაჯადოვა  ქართველი  მსმენელი ბაროკოს მუსიკის თავისი საუცხოო შესრულებით. 
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CINEMA / Tbilisi International Film Festival – Focus sull’Italia 

კინემატოგრაფი / თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალი - 
ფოკუსშია იტალია 

Novembre - dicembre 2017 – TIFF – L’Italia come sempre protagonista del Festival 
Internazionale cinematografico di Tbilisi. 

2017 წლის ნოემბერი-დეკემბერი - იტალია, ტრადიციისამებრ, თბილისის 
საერთაშორისო კინოფესტივალის ერთ-ერთი მთავარი მონაწილეა. 
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FOTOGRAFIA / AMBIENTE – Sul Caucaso, 150 anni dopo 

ფოტოგრაფია / გარემოს დაცვა - კავკასიონი, 150 წლის შემდეგ 

 
Museo Nazionale della Georgia - Mostra SULLA TRACCE DEI GHIACCIAI. 

საქართველოს ეროვნული მუზეუმი - ფოტოგამოფენა „მყინვარების ნაკვალევზე”. 
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Il fotografo e alpinista italiano Fabiano Ventura documenta gli effetti dei cambiamenti climatici nel 
Caucaso, sul Karakorum, in Alaska e in altre parti del mondo, paesaggi trasformati in poco più di 
un secolo. Partendo dagli scatti storici dei primi fotografi esploratori come Vittorio Sella, Massimo 
Terzano, Ardito Desio, Mor Von Dechy e William Osgood Field, vengono proposte, ghiacciaio 
dopo ghiacciaio, le stesse inquadrature, ne scaturisce un confronto tra ieri e oggi che lascia 
stupefatti sia per la bellezza delle immagini sia per ciò che esse rivelano: un mutamento profondo 
del pianeta. 

 

იტალიელი ფოტოგრაფისა და ალპინისტის, ფაბიო ვენტურას გამოფენა, რომელიც 
ასახავს კავკასიონის, ყარაყორუმის და ალიასკის რეგიონებში საუკუნეზე ცოტა მეტ 
დროში მომხდარ კლიმატურ ცვლილებებსა და სახეშეცვლილ პეიზაჟებს. ვიტორიო 
სელას, მასიმო ტერცანოს, არდიტო დესიოს და სხვა პიონერი ფოტოგრაფ-მკვლევარების 
ისტორიულ ფოტოებზე დაყრდნობით, წარმოდგენილია თითოეული მყინვარის ერთი 
და იგივე რაკურსი, რაც ძველი და  ამჟამინდელი მდგომარეობის შედარებასა და ჩვენს 
პლანეტაზე მომხდარი მნიშვნელოვანი კლიმატური ცვლილებების შეფასების 
საშუალებას იძლევა. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


