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ARTE/   LEONARDO – OPERA OMNIA 

ხელოვნება/  ლეონარდო - ოპერა ომნია 
Febbraio-marzo  2019  – Museo della Georgia S.Janashia – Per onorare una ricorrenza 
importante e simbolica, i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, 17 riproduzioni in 
altissima definizione e in scala reale dei capolavori del genio fiorentino, compresa l’imponente 
“Ultima Cena”. Una mostra ideata e realizzata da Rai.Com. Prima tappa, a Tbilisi.  

თებერვალი-მარტი, 2019 -  ს. ჯანაშიას სახ. საქართველოს მუზეუმი - მნიშვნელოვანი 
და სიმბოლური თარიღის - ლეონარდო და ვინჩის გარდაცვალებიდან 500 წლისთავის 
აღსანიშნავად, Rai.Com-ის მიერ ჩაფიქრებულ და შექმნილი გამოფენის მსოფლიო 
ტურნეს  პირველად თბილისი უმასპინძლებს. გამოფენა  მოიცავს ფლორენციელი 
გენიოსის 17 შედევრის, მათ შორის, შთამბეჭდავი „საიდუმლო სერობის“ მაღალი 
რეზოლუციითა და ორიგინალურ მასშტაბში შექმნილ რეპროდუქციებს. 
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ARTE/  Giorgio de Chirico     

ხელოვნება/  ჯორჯო დე კირიკო   
Marzo –  maggio 2019  - Galleria Nazionale Dimitri  Shevardnadze di Tbilisi -   Una splendida 
testimonianza dell’itinerario artistico del Pictor Optimus. Tra nature morte, piazze metafisiche 
e temi mitologici. Inquietudine esistenziale e speranza. Solitudine e sogno. Classicità e 
innovazione. Ritratto di uno dei più grandi artisti del Novecento. 

მარტი -  მაისი,  2019  - დიმიტრი შევარდნაძის სახ. ეროვნული გალერეა  -
ნატურმორტები, მეტაფიზიკური მოედნები და მითოლოგიური თემები, 
ეგზისტენციალური შფოთვა და იმედი, მარტოობა და ოცნება, კლასიკურობა და 
ინოვაცია წარმოდგენილი ერთ გამოფენაში, რომელიც   „Pictor Optimus“-ად წოდებული 
მეოცე საუკუნის ამ ერთ-ერთი უდიდესი ხელოვანის მიერ განვლილი შემოქმედებითი 
გზის ერთგვარ პორტრეტად გვევლინება.  
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ARTE/ “Immagica – a passage to Italy” 

ხელოვნება/ გამოფენა „Immagica - გასეირნება იტალიაში“  
Maggio – giugno 2019  - Galleria Nazionale Dimitri  Shevardnadze di Tbilisi   -  Una mostra 
multimediale senza precedenti, realizzata appositamente per la Georgia, per raccontare quattro 
periodi fondamentali della storia dell’uomo e dell’arte universale: l’antica Roma, il tardo 
Medioevo, il Rinascimento e il Neoclassicismo. Dall’Ara Pacis di Augusto alla raffinatezza di 
Giotto, dai capolavori degli Uffizi all’elegante bellezza di Antonio Canova. 

მაისი - ივნისი, 2019  -  დ. შევარდნაძის სახ. ეროვნული გალერეა   - სპეციალურად 
საქართველოსთვის შექმნილი უპრეცედენტო მულტიმედიური გამოფენა, რომელიც  
იტალიური ხელოვნების ოთხ უმნიშვნელოვანეს პერიოდში -  ანტიკური რომის, 
გვიანდელი შუასაუკუნეების, რენესანსისა და ნეოკლასიციზმის ეპოქებში 
გვამოგზაურებს და იმპერატორ ავგუსტუსის ზავის საკურთხეველზე, ჯოტოს 
დახვეწილ ხელოვნებაზე, უფიცის მუზეუმის შედევრებზე და ანტონიო კანოვას 
ქმნილებების  ელეგანტურ სილამაზეზე მოგვითხრობს. 
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ARTE/ “I mosaici romani” 

ხელოვნება / რომაული მოზაიკა 
Ottobre – novembre 2019 – Galleria Nazionale Dimitri  Shevardnadze di Tbilisi – Una 
straordinaria esposizione di mosaici originali del II e I secolo a.C. provenienti dal Foro 
Imperiale e dalle ville circostanti.  Un progetto di collaborazione, con un seminario pratico 
di formazione guidato da Alessandro Lugari, nella sua doppia veste di conservatore ed 
esperto di mosaici antichi e di mosaicista contemporaneo.  

ოქტომბერი - ნოემბერი,  2019  - დ. შევარდნაძის სახ. ეროვნული გალერეა -  
რომში, იმპერატორების ფორუმზე და მის მიმდებარე ვილებში აღმოჩენილი, 
ჩვ.წ.აღ-მდე II და ჩვ.წ.აღ-ის I საუკუნეებით დათარიღებული 29 მოზაიკის 
შესანიშნავი გამოფენა და ასევე, ურთიერთანამშრომლობის პროექტი - პროფ. 
ალესანდრო ლუგარის - რესტავრატორის, ანტიკური მოზაიკის ექსპერტისა და   
თანამედროვე მოზაიკოსის პრაქტიკული სემინარი. 
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ARTE/  “La forma del colore ” 

ხელოვნება / გამოფენა „ფერთა ფორმა“ 
Dicembre 2019  - gennaio 2020 – Galleria Nazionale Dimitri  Shevardnadze di Tbilisi - una 
mostra con circa 65 dipinti più opere grafiche  provenienti dalla Galleria Nazionale d’Arte 
Antica di Trieste. Prestigiosi capolavori di arte rinascimentale e barocca prevalentemente 
veneta con artisti quali Canaletto, Tintoretto, Giovan Lorenzo Bernini, Jacopo Bassano, 
Bernardo Strozzi, Sodoma, Francesco Maffei, Morazzone, Bernardo Strozzi, Guercino, ma anche 
Lucas Cranach il Vecchio  

დეკემბერი,  2019 - იანვარი, 2020 - დ. შევარდნაძის სახ. ეროვნული გალერეა  - 
ტრიესტეს ანტიკური ხელოვნების ეროვნული გალერეის კუთვნილი 65-მდე 
ფერწერული და გრაფიკული ნამუშევრის გამოფენა, რომელშიც თავმოყრილია 
რენესანსისა და ძირითადად, ვენეციური ბაროკოს პერიოდის ისეთი 
დიდოსტატების შედევრები, როგორიცაა კანალეტო, ტინტორეტო, ჯოვან 
ლორენცო ბერნინი,იაკოპო ბასანო, ბერნარდო სტროცი, სოდომა, ფრანჩესკო 
მაფეი, მორაძონე, გუიერჩინო, და ასევე, კრანახი-უფროსი. 
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ARTE CONTEMPORANEA /  „Unwritten Structures, L’Italia dell’Uomo" 

ხელოვნება /  გამოფენა “Unwritten Structures, L’Italia dell’Uomo” 
Maggio-giugno  2019 - Riti popolari, processioni religiose, tradizioni orali, cucine regionali, 
mercati, artigianato. La creatività dell’uomo non si traduce solo in oggetti. La cultura è anche e 
soprattutto immateriale. Ci viene tramandata dal passato. Ma può essere continuamente 
rivisitata, vivificata, arricchita. Un progetto in collaborazione con l’UNESCO. Usanze e identità 
antiche reinterpretate da famosi artisti contemporanei. 

მაისი-ივნისი, 2019 - ხალხური ტრადიციები, რელიგიური პროცესიები, ზეპირი 
გადმოცემები, რეგიონული სამზარეულოს საიდუმლოებები, ხალხური რეწვა - 
ადამიანის კრეატიულობა მხოლოდ მატერიალური საგნების შექმნისას როდი  
ვლინდება. კულტურა  ხშირად არამატერიალურ ხასიათს ატარებს და შორეული 
წარსულიდან მოგვსდევს. ჩვენ კი მისი გაცოცხლება, გამდიდრება და გარდასახვა 
შეგვიძლია. იუნესკოსთან თანამშრომლობით ჩაფიქრებული ეს პროექტი ისტორიული 
იდენტობის წარმოჩენასა და ძველი ადათ-წესებით შთაგონებული ცნობილი 
თანამედროვე ხელოვანების ნამუშევრებს მოიცავს. 
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OPERA / Un galà con le stelle della lirica italiana 

საოპერო მუსიკა/იტალიელი საოპერო ვარსკვლავების გალა 
კონცერტი 
Aprile   2019 – L’inaugurazione del XIV Festival “DALLA PASQUA ALL’ASCENSIONE”  con il 
concerto galà al Teatro Statale dell’Opera e del Balletto di Tbilisi. Tanti gli artisti italiani. Dal 
tenore Vincenzo Costanzo, giovane e lanciatissimo cantante lirico napoletano,  alla splendida 
soprano Iano Tamar insieme al coro e l’orchestra  del Teatro dell’Opera, diretti dal maestro 
Attilio Tomasello. 

აპრილი, 2019 – XIV საერთაშორისო ფესტივალი „აღდგომიდან ამაღლებამდე“ 
თბილისის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში გალა კონცერტით გაიხსნება, 
რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ შესანიშნავი იტალიელი შემსრულებლები - 
წარმატებული ახალგაზრდა ნეაპოლელი ტენორი ვინჩენცო კოსტანცო და ცნობილი 
სოპრანო იანო თამარი. თბილისის ოპერის თეატრის ორკესტრსა და გუნდს კი  მაესტრო 
ატილიო ტომაზელო უდირიჟორებს.  
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MUSICA /  I Cameristi della Scala a Tbilisi 

მუსიკა / ლა სკალას კამერული ორკესტრი თბილისში 
Ottobre 2019 –  Centro musicale J.Kakhidze di Tbilisi-  Nell'ambito del XXVII Festival 
“AUTUMN TBILISI” il concerto dell'orchestra   dei Cameristi della Scala, celebre formazione 
composta dai solisti prime parti nell’orchestra del Teatro milanese. A dirigere il concerto, il 
maestro Vakhtang Kakhidze.   

ოქტომბერი, 2019 – ჯ.კახიძის სახ. თბილისის მუსიკალურ-კულტურული  ცენტრი - 
“შემოდგომის თბილისის“ რიგით XXVII საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალს წელს 
სახელგანთქმული ლა სკალას ორკესტრის კამერული შემადგენლობა ეწვევა და 
მაესტრო ვახტანგ კახიძის ხელმძღვანელობით გამართავს კონცერტს   
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MUSICA/ Da Ragusa a Tbilisi pianisti di talento in tournée 

მუსიკა/ რაგუზის ფესტივალის ლაურეატთა პირველი კონცერტი 
თბილისში მსოფლიო ტურნეს ფარგლებში 
Marzo  2019  - Conservatorio di Stato V. Sarajishvili di Tbilisi -  Concerto Gala' dei vincitori del 
prestigioso concorso Ibla Grand Prize di Ragusa di cui quattro italiani  in tournée in tutto il 
mondo con tappa a Tbilisi.   

მარტი, 2019 - თბილისის ვ.სარაჯიშვილის სახ. სახელმწიფო კონსერვატორია-  
სიცილიური ქალაქ რაგუზას პრესტიჟული საერთაშორისო მუსიკალური კონკურსის 
ლაურეატთა საერთაშორისო ტურნე თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში გალა 
კონცერტით გაიხსნება  
 

 

  
                            

 

 

 
 

 

 
 



Programmazione culturale 2019 
 

 

ti  
MUSICA / L’armonia del Barocco 

მუსიკა / ბაროკოს ჰარმონია 
Novembre  2019 – Teatro  di Stato  Shota Rustaveli di Tbilisi-   Partecipazione al piu' 
importante Festival di musica barocca della Transcaucasia  dell'orchestra da camera italiana "Il 
Giardino Armonico“. Non mancheranno bravissimi solisti italiani, Sergio Azzolini e Davide 
Amadio, dopo il grande successo delle loro precedenti partecipazioni.  

ნოემბერი, 2019 - თბილისი შ. რუსთაველის სახ. სახელმწიფო აკადემიური თეატრი - 
ამიერკავკასიის რეგიონში  უმნიშვნელოვანეს ბაროკო მუსიკის ფესტივალზე 
იტალიური კამერული ორკესტრი „Il Giardino Armonico“ იქნება წარმოდგენილი 
იტალიელ სოლისტებთან, სერჯო აძოლინისთან და დავიდე ამადიოსთან ერთად, 
რომელთაც თბილისის ამ მუსიკალურ ფესტივალზე წინა გამოსვლებისას უკვე დიდი 
წარმატება ხვდათ წილად   

ნონოემბერიოოოPartecipazione al piu' iia  dei solisitaliani - dell'orchestra da camera  
"il Giardino Armonico'ne famosi soli italiani.ოოქტომბერი 2019s 

 
 
 
 
    

                              



Programmazione culturale 2019 
 

 

ped 
LETTERATURA/ Raccontare la Vita, incontrarsi con la poesia. 

ლიტერატურა/ შეხვედრები მწერალთა სახლში -  მაცუკოს  „ვიტა“ და  
იტალიელი და ქართველი პოეტი ქალები 
Maggio, 2019 Partecipazione al festival letterario internazionale dell’acclamata scrittrice 
Melania Mazzucco. Presentazione del suo libro “Vita”, tradotto in georgiano, la storia di due 
piccoli emigranti che sbarcano a New York agli inizi del ‘900. E poi un incontro di poesia. Al 
festival parteciperanno sette poetesse italiane (M. . Quintavalla, A. Anedda, R.Pacilio,R. Lo 
Russo,F. Serragnoli,A. Piscazzi, N. de Lisi). Ne rimarrà traccia. Un libro congiunto unirà i loro 
versi, tradotti in georgiano, a quelli di altre otto potesse georgiane tradotte in italiano. 
მაისი, 2019 თბილისის საერთაშორისო ლიტერატურულ ფესტივალს წელს ცნობილი 
იტალიელი მწერალი მელანია მაცუკო ეწვევა, რომელზეც მისი წიგნის “ვიტა“ ქართული 
თარგმანის პრეზენტაცია მოხდება. ფესტივალის სტუმარი იქნება ასევე შვიდი 
იტალიელი პოეტი ქალი (მ. კვინტავალა, ა. ანედა, რ. პაჩილიო, რ.ლო რუსო, ფ. 
სერანიოლი, ა. პისკაცი, ნ. დე ლიზი), რომელთა ლექსების ქართული თარგმანი, შვიდ 
ქართველ  პოეტ ქალთა ლექსების იტალიურ თარგმანთან ერთად ერთობლივ წიგნად  
გამოიცემა.  
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DANZA / Viva Verdi! 

ბალეტი/  Viva Verdi! 
Novembre 2019  - Tbilisi Concert Hall - Ambasciatore della danza italiana con i suoi 
straordinari spettacoli in tutto il mondo, il Balletto di Milano, presenta a Tbilisi il suo spettacolo 
Viva Verdi, un omaggio al grande compositore, tratto dalle opere più celebri. Una danza 
capolavoro, un incalzante susseguirsi di emozioni.   

ნოემბერი, 2019 – თბილისის საკონცერტო დარბაზი - Balletto di Milano თავისი 
შესანიშნავი  სპექტაკლებით იტალიური ბალეტის ნამდვილია ელჩია მთელს 
მსოფლიოში. თბილისში იტალიური დასი საცეკვაო შემოქმედების ნამდვილი 
შედევრით -   სპექტაკლით „ვივა ვერდი!“ წარსდგება, რომელიც დიდ კომპოზიტორის  
ყველაზე ცნობილი ნაწარმოებების მიხედვით არის შექმნილი.   
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DANZA / "Full Moon" 

ბალეტი / სპექტაკლი "Full Moon" 
Giugno 2019  - Nuovo spettacolo della compagnia di balletto contemporaneo Spellbound 
nell'ambito del Festival Internazionale di Balletto di Tbilisi, giunto alla sua terza edizione con 
ospiti da tutto il mondo. 

ივნისი, 2019 - იტალიური საბალეტო დასის Spellbound contemporary Ballet-ის ახალი 
დადგმა თბილისის რიგით მესამე ბალეტის საერთაშორისო ფესტივალზე, რომელზეც 
უკვე ტრადიციულად ბევრი სტუმარი იყრის თავს მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან.  
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FOTOGRAFIA/ Celebrità a Venezia  

ფოტოხელოვნება/ ცნობადი სახეები ვენეციაში 
Maggio 2019 - Nell’ambito del prestigioso Kolga Festival la mostra “Celebrities in 
Venice 1946-1985” dall'immenso archivio del famoso fotografo veneziano Graziano 
Arici. 

მაისი, 2019 - პრესტიჟულ საერთაშორისო ფოტოფესტივალზე „ქოლგა“ წელს 
წარმოდგენილი იქნება გამოფენა „Celebrities” ვენეციელი ფოტოხელოვანის, 
გრაციანო არიჩის  უზარმაზარი არქივიდან  
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CINEMA/  Omaggio a Tonino Guerra, a 100 anni dalla nascita.  

კინემატოგრაფი/ ეძღვნება ტონინო გუერას დაბადებიდან 100 
წლისთავს 
Giugno 2019  In occasione del centennario della nascita di Tonino Guerra un 
documentario lungometraggio sull'attività artistica dello scrittore, sceneggiatore, poeta, 
il Maestro Tonino Guerra  e suoi rapporti professionali e personali con la Georgia.  Il 
film contiene materiali sulle masterclass tenuto dal Maestro a Tbilisi nell'anno 2000. 
Racconti e testimonianze dei tanti amici del Maestro, tra cui: Francesco Rosi, Giuseppe 
Tornatore, Vim Venders, Emil Kusturitsa, Carla Fracci. 

ივნისი, 2019 ტონინო გუერას დაბადებიდან 100 წლისთავის აღსანიშნავად 
სრულმეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმი დიდ მწერალზე, სცენარისტზე და 
პოეტზე  და მის  პირად და პროფესიულ კავშირებზე საქართველოსთან. ფილმში 
შეკრებილი მასალა ასახავს მაესტროს მიერ თბილისში 2000 წელს გამართულ 
მასტერკლასს და მისი მეგობრების, მათ შორის ფრანჩესკო როზის, ჯუზეპე 
ტორნატორეს, ვიმ ვენდერსის, ემილ კუსტურიცას, კარლა ფრაჩის და სხვათა 
მონათხრობებს. 
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Questi gli eventi principali. L’Ambasciata, come di consueto, darà sostegno e prenderà 
parte anche ai seguenti festival annuali: 

ამ ძირითადი ღონისძიებების გარდა, საელჩო მიიღებს მონაწილეობას შემდეგ 
ყოველწლიურ ფესტივალებში: 

 

 

 

 


