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ARTE / Michelangelo e la Cappella Sistina – Disegni preparatori
ხელოვნება / მიქელანჯელო და სიქსტეს კაპელა - გრაფიკული
ნამუშევრები
1 febbraio – 3 aprile 2018 - Galleria Nazionale Dimitri Shevardnadze di Tbilisi - Una mostra,
«per illustrare il modo in cui nasce il capolavoro che avrebbe spazzato via ogni passato”. Dal
museo Casa Buonarroti di Firenze, sei disegni preparatori realizzati da Michelangelo in vista degli
affreschi della Sistina.
1 თებერვალი - 3 აპრილი 2018 - დიმიტრი შევარდნაძის სახ. ეროვნული გალერეა გამოფენა, რომელიც მნახველს აჩვენებს, „თუ როგორ იბადება შედევრი, რომელიც
გავიწყებს ყველაფერს, რაც კაცობრიობას აქამდე შეუქმნია“ - ფლორენციელი გენიოსის
ექვსი ჩანახატი სიქსტეს კაპელისათვის ფლორენციის მუზეუმიდან „კაზა ბუონაროტი“ .
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ARTE/ I grandi del Rinascimento
ხელოვნება/ რენესანსის ეპოქის დიდოსტატები
Maggio-luglio 2018 – Galleria Nazionale Dimitri Shevardnadze di Tbilisi
Una cinquantina di disegni dei più grandi maestri del Rinascimento, custoditi presso la Biblioteca
Reale di Torino. Tra gli autori i più grandi di quella straordinaria stagione - da Leonardo a
Michelangelo, da Raffaello a Botticelli, da Bramantino a Signorelli, da Vasari a Pinturicchio.
მაისი - ივლისი 2018 - დიმიტრი შევარდნაძის სახ. ეროვნული გალერეა - ტურინის
სამეფო ბიბლიოთეკაში დაცული რენესანსის ეპოქის უდიდეს ხელოვანთა
ორმოცდაათამდე გრაფიკული ნამუშევარი. ავტორთა შორისაა იმ გასაოცარი ეპოქის
ყველაზე დიდი სახელები: ლეონარდო, მიქელანჯელო, რაფაელი, ბოტიჩელი,
ბრამანტინო, სინიორელი, ვაზარი, პინტურიკიო და სხვები.
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ARTE/ “Tiziano, Maestro del Colore”
ხელოვნება / ტიციანი, ფერთა დიდოსტატი
Maggio – agosto 2018 - Galleria Nazionale Dimitri Shevardnadze di Tbilisi
La forza espressiva del colore del grandissimo maestro del Rinascimento affascinerà il pubblico
georgiano con la sua straordinaria Madonna Albertini. Un capolavoro di Tiziano proveniente dalle
Gallerie dell’Accademia di Venezia, il Museo di riferimento per i giganti della pittura veneta.
მაისი - აგვისტო 2018 - დიმიტრი შევარდნაძის სახ. ეროვნული გალერეა
ტიციანის „მადონა ალბერტინი“, რომელიც დაცულია მხატვრობის ვენეციური სკოლის
ნამუშევართა უმნიშვნელოვანეს მუზეუმში, ვენეციის აკადემიის გალერეაში,
მოაჯადოვებს მნახველს რენესანსის ეპოქის ამ უდიდესი ხელოვანის ფერთა პალიტრის
ექსპრესიულობით.

Programmazione culturale 2018

ARTE/ “Bernini e Il Barocco Romano”
ხელოვნება / ბერნინი და რომაული ბაროკო
Agosto - settembre 2018 – Galleria Nazionale Dimitri Shevardnadze di Tbilisi
La mostra di 50 importanti dipinti del ‘600 romano da Bernini - il Principe del Barocco a
Giovan Battista Gaulli “Il Baciccio”, conservati nel Palazzo Chigi di Ariccia (Roma), sede del
“Museo del Barocco Romano” con una interessantissima panoramica dell’evoluzione della
pittura romana lungo l’arco di un intero secolo.
აგვისტო - სექტემბერი 2018 - დიმიტრი შევარდნაძის სახ. ეროვნული გალერეა
რომის მახლობლად მდებარე პალაცო კიჯი დი არიჩას რომაული ბაროკოს მუზეუმში
დაცული მეჩვიდმეტე საუკუნის 50 მნიშვნელოვანი ნამუშევრის გამოფენა, რომელიც
ბერნინიდან „ილ ბაჩიჩოდ“ წოდებულ ჯოვან ბატისტა გაულიმდე რომაული ფერწერის
სკოლის ასწლიანი ევოლუციური პროცესის უაღრესად საინტერესო პანორამას
წარმოადგენს.
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ARTI VISIVE / Mostra di arte contemporanea italiana
სახვითი ხელოვნება / თანამედროვე იტალიური ხელოვნების
გამოფენა
Maggio-luglio 2018 – Galleria Nazionale Dimitri Shevardnadze di Tbilisi

“Evidence, a new state of art”, una panoramica sull’arte contemporanea italiana, in cui
s’intrecciano linguaggi, tecniche, segni e simboli, attraverso differenti generazioni
messe a confronto. Nomi come Michelangelo Pistoletto, Giulio Paolini, Nino Migliori,
Mimmo Paladino, Paolo Grassino, Masbedo, Eugenio Giliberti e tanti altri. Un progetto
curato dalla Fondazione IGAV, Istituto Garuzzo per le Arti Visive.
2018 წლის მაისი - ივნისი -დიმიტრი შევარდნაძის სახ. ეროვნული გალერეა
თანამედროვე იტალიური ხელოვნების გამოფენა “Evidence, a new state of art”,
რომელშიც განსხვავებული გამომსახველობითი ენით, ხერხით, ტექნიკით და
სიმბოლოებით გამორჩეული იტალიელი ხელოვნების სხვადასხვა თაობებია
წარმოდგენილი. ცნობილ სახელებს შორის შეგიძლიათ იხილოთ მიქელანჯელო
პისტოლეტო, ჯულიო პაოლინი, ნინო მილიორი, მიმო პალადინო, პაოლო გრასინო,
მასბედო, ეუჯენიო ჯილიბერტი და ბევრი სხვა. პროექტის კურატორია გარუცოს
სახვითი ხელოვნების ინსტიტუტი IGAV.
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MUSICA / Una sera all’opera
მუსიკა / საოპერო მუსიკის საღამო
Aprile - giugno 2018 – Concerto di galà per inaugurare il XIII Festival Internazionale “DALLA
PASQUA ALL’ASCENSIONE” con le voci di Iano Tamar, Vittorio Vitelli e l’orchestra diretta
dal maestro Attilio Tomasello.
აპრილი - ივნისი 2018 -XIII საერთაშორისო ფესტივალი „აღდგომიდან ამაღლებამდე“
გალა კონცერტით გაიხსნება, რომელშიც იტალიელი მომღერლები სოპრანო იანო
თამარი (სოპრანო),ვიტორიო ვიტელი (ბარიტონი) მიიღებენ მონაწილეობას, ორკესტრის
პულტთან კი მაესტრო ატილიო ტომაზელო წარსდგება.
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MUSICA / Un violino italiano
მუსიკა / იტალიური ვიოლინო
Settembre 2018 – Per i 25 anni del Festival “Tbilisi d’autunno, Domenico Nordio, uno dei più
grandi violinisti del panorama internazionale si esibirla’ nella spettacolare sala del Centro
musicale Djansug Kakhidze di Tbilisi
სექტემბერი 2018 - ფესტივალ „შემოდგომის თბილისის“ რიგით ოცდამეხუთე,
საიუბილეო სეზონზე ჯანსუღ კახიძის მუსიკალური ცენტრის შესანიშნავ დარბაზში
მსმენელის წინაშე თანამედროვეობის ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო მევიოლინე,
დომენიკო ნორდიო წარსდგება
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OPERA/ Le stelle per Rossini
ოპერა/ ვარსკვლავები როსინისათვის
Novembre 2018 - Anno Rossiniano celebrato anche a Tbilisi. Per il 150° anniversario della
morte del grande compositore un concerto con le stelle della lirica come Nino Machaidze e
Mikheil Kiria che hanno cominciato le loro brillanti carriere in Italia, grazie alle borse offerte
dal nostro Paese.
ნოემბერი 2018 - როსინის წელიწადი თბილისშიც აღინიშნება. დიდი კომპოზიტორის
გარდაცვალებიდან 150 წლისთავის აღსანიშნავად საოპერო ვარსკვლავების, ნინო
მაჩაიძისა და მიხეილ ქირიას კონცერტი, რომლებმაც თავიანთი ბრწყინვალე კარიერა
იტალიაში, იტალიის მთავრობის მიერ გამოყოფილი სტიპენდიების დახმარებით
დაიწყეს.
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STORIA / Italia – Georgia, secoli d’amicizia
ისტორია / იტალია - საქართველოს მეგობრობის ისტორია
Giugno-luglio 2018 - Archivio di Nazionali di Stato – In occasione delle celebrazioni dei 100
anni della Repubblica democratica georgiana, la mostra racconta - con documenti, fotografie e
filmati - la lunga storia di amicizia e collaborazione che lega i due Paesi.
ივნისი-ივლისი 2018 - საქართველოს ეროვნული არქივი საქართველოს
დემოკრატიული რესპუბლიკის დაარსების 100 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი
გამოფენა, რომელიც საარქივო დოკუმენტების, ფოტო და კინომასალის მეშვეობით
ასახავს ჩვენს ორ ქვეყანას შორის არსებული მეგობრობისა და თანამშრომლობის
ხანგრძლივ ისტორიას.

uiscono nel 2 pedv
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TEATRO / Macbeth in versione sarda. Miglior spettacolo dell’anno.
თეატრი / „მაკბეტი“ სარდინიულ ენაზე. 2017 წლის საუკეთესო
იტალიური სპექტაკლი
Ottobre - novembre 2018 – Trasportato in una Sardegna arcaica e senza tempo. Al GIFT Festival
Internazionale dell’Arte M. Tumanishvili, il vincitore del Premio Ubu 2017 come miglior
spettacolo dell'anno e del premio Anct 2017 (Associazione nazionale critici di teatro) – lo
spettacolo Macbettu del Teatro di Sardegna
ოქტომბერ-ნოემბერი 2018 მ. თუმანიშვილის სახ. ხელოვნების საერთაშორისო
ფესტივალის „საჩუქარი“ ფარგლებში წარმოდგენილი იქნება პრემია UBU-2017
(საუკეთესო სპექტაკლისათვის) და პრემია Anct (იტალიის თეატრალური
კრიტიკოსების ასოციაცია) მფლობელი სარდინიის თეატრის სპექტაკლი „მაკბეტუ“,
რომლის მოქმედებაც არქაულ სარდინიაშია გადატანილი.
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DANZA CONTEMPORANEA/ Quando corpo è parola
თანამედროვე ბალეტი/ როდესაც სხეული სიტყვად იქცევა
Giugno 2018 - Due spettacoli diversi nell’ambito del Festival Internazionale del Balletto di
Tbilisi, proposti dallo “Spellbound Contemporary Ballet“ di Roma, compagnia che si è affermata
come una delle principali espressioni della danza made in Italy conquistando i primi posti
dell’attenzione internazionale.
ივნისი 2018 - ბალეტის საერთაშორისო ფესტივალის ფარგლებში ცნობილი რომაული
საბალეტო დასი „Spellbound Contemporary Ballet“ ორ სხვადასხვა დადგმას წარმოადგენს.
დასი, რომელიც თანამედროვე იტალიური ბალეტის ერთ-ერთი ყველაზე
მნიშვნელოვანი წარმომადგენელია, მუდმივად საერთაშორისო ყურადღების ცენტრშია.
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Oltre a questi eventi, l’Ambasciata, come di consueto darà sostegno e prenderà parte ai
seguenti festival annuali:
ამ ღონისძიებების გარდა,
ყოველწლიურ ფესტივალებში:

საელჩო

მიიღებს

მონაწილეობას

შემდეგ

