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4 – 6 ოქტომბერი, 2019

ევროპის

მემკვიდრეობის
დღეები
ხელოვნება და სანახაობა

2

4 ოქტომბერი
თბილისი
ილიას ბაღი, აღმაშენებლის გამზირი N73, 20:00 სთ.

yy
კინოჩვენება ღია ცის ქვეშ: კოტე მარჯანიშვილის მხატვრული ფილმი „ამოკი“, ელექტრონული მუსიკის თანხლებით
5 ოქტომბერი
თბილისი
საქართველოს გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმი,
თბილისი, გ. ჭანტურიას N8, 16:00 სთ.

yy
ხელოვნებათმცოდნე ქეთევან შავგულიძის საჯარო ლექცია თემაზე: ხელოვნება vs მუზეუმები
იმერეთი
ვ. მაიაკოვსკის სახლ-მუზეუმი, ქ. ბაღდათი, ბაღდათის ქ. N51, 15:000 სთ.

yy
„ART-მაიაკოვსკი“ – კონცერტი, ნახატების გამოფენა, პერფომანსი
ზესტაფონის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი, ქ. ზესტაფონი, აღმაშენებლის ქ. N25, 13:00 სთ.

yy
„ჩვენ ვაფერადებთ სამყაროს“ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საჯარო და კერძო სკოლების მოსწავლეთა
შემოქმედებითი ნამუშევრების (ნახატები, გამოყენებითი ხელოვნების ნიმუშები) გამოფენა
#მემკვიდრეობისდღეები
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უშანგი ჩხეიძის სახლ-მუზეუმი, ქ. ზესტაფონი, ჩხეიძის ქ. N40, 13:00 სთ.

yy
„ხავერდოვანი ბილიკები“ – მუზეუმის ეზოში ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საჯარო და კერძო სკოლების
მოსწავლეები წარმოადგენენ თავიანთ შემოქმედებას (ლექსი, ჩანახატი), ღონისძიებაში ასევე ჩაერთვებიან
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები პოეტები.
ქ. ქუთაისი, თეთრი ხიდის მიმდებარე ტერიტორია, 18:00 სთ.

yy
კლასიკური მუსიკის კონცერტი
ქ. ქუთაისი, ვერიკოს სკვერი, 12:00 – 14:00 სთ.

yy
ფოტოგამოფენა „ქუთაისი ევროპული ქალაქია“; ფოტოგამოფენა „ქუთაისელი ევროპის ჩემპიონები“; ნიღბების
თეატრის გმირების მსვლელობა; გ. მაისურაძის სამხატვრო სკოლის მოსწავლეების მიერ ფერწერული ნამუშევრების
შესრულება
ზ.ფალიაშვილის სახლ-მუზეუმი, ქ. ქუთაისი, ვარლამიშვილის ქ. N25, 12:00 სთ.

yy
გამოფენა და მოხსენებები ქუთაისელი კათოლიკეების შესახებ
კათოლიკური ეკლესიის ცენტრი, ქ. ქუთაისი, ნიუპორტის N12, 20:00 სთ.

yy
ფლეშ-მობი ახალგაზრდების მონაწილეობითა და სასულე ორკესტრის წარმოდგენები
წყალტუბოს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი, წყალტუბო, რუსთაველის ქუჩა, 12:00 სთ.

yy
ფოტო გამოფენა „საქართველოს გზა ევროპისკენ მიდის“
yy
კონფერენცია „საქართველო და ევროპა“
#მემკვიდრეობისდღეები
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წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის პარკის მიმდებარე ტერიტორია, 15:00 სთ.

yy
ხელოვნებისა და სანახაობის თემის ირგვლივ ახალგაზრდების მიერ შექმნილი ნახატების გამოფენა
გალაკტიონ და ტიციან ტაბიძეების სახლ-მუზეუმი, სოფ. ბზვანის საჯარო სკოლა, 13:00 სთ.

yy
მოძრავი გამოფენა და საუბრები გალაკტიონ და ტიციან ტაბიძეების ცხოვრებისა და მათი შემოქმედების შესახებ
ხარაგაულის ისტორიული მუზეუმი, ქ. ხარაგაული, 9 აპრილის ქ. N47

yy
12:00 სთ. „ხელოვნება და ევროპული ღირებულებები“ – ევროპის ქვეყნების კულტურული მემკვიდრეობის
ღირსშესანიშნავი ძეგლების ფოტოგამოფენა; საუბრები ევროპულ ღირებულებებსა და ქართულ იდენტობას
შორის არსებულ კავშირებზე, მათ შორის გასტრონომიაში. ღონისძიება მუსიკალურად გაფორმდება ცნობილი
კომპოზიტორების ნაწარმოებებით

yy
გასართობ-შემეცნებითი აქტივობა პატარებისთვის: მუზეუმის ეზოს მოხატვა ევროპის საბჭოს წევრი ქვეყნების
სახელმწიფოებრივი სიმბოლიკით

yy
16:00 სთ. ნუმიზმატიკისა და ბონისტიკის ნიმუშების გამოფენა – ხარაგაულის ისტორიულ მუზეუმში დაცული ევროპის
ქვეყნების ფულის ნიშნები
სამეგრელო
დადიანების სასახლეთა ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმი, ზუგდიდი, ზვიად გამსახურდიას 2, 17:00 – 20:00 სთ.

yy
დადიანების ისტორიის კოსტუმირებული ჩვენება/გაცოცხლება – ქართულ და ევროპულ სამოსში გამოწყობილი
ახალგაზრდების მიერ
#მემკვიდრეობისდღეები
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yy
სამხატვრო სკოლის მოსწავლეები ისტორიულ გარემოში შექმნიან ნახატებს თემაზე „ჩვენ ვხატავთ დასავლეთს“
yy
მოძრავი კინოთეატრი – ვიდეო ჩვენებები: ფრანგულ ენაზე ამეტყველებული ვეფხისტყაოსანი, ევროპის ჰიმნის
ისტორია – გაჟღერდება ჰიმნის სხვადასხვა ვერსიები

yy
პრეზენტაცია და პერფორმანსი „ვენური ვალსი და მისი ისტორია“
ქ. ფოთი, მე-7 საჯარო სკოლა, ჭყონდიდელის ქ. N33, 13:00 სთ.

yy
„ჩვენ პეპილოტები ვართ“ – წამომყევი ასტრიდ ლინდგრენის სამყაროში. შეხვედრა ასტრიდ ლინდგრენის
გმირებთან, საუბარი მწერლის შემოქმედებაზე. გასართობი პროგრამა ბავშვებისთვის, ევროპელი და ქართველი
მეზღაპრეების გაცოცხლებული გმირების მონაწილეობით
ქ. ფოთი, ფოთის ისტორიული შუქურა, 14:00 სთ.

yy
„ვხატავთ შედევრებს“ – მასტერკლასი და საუბრები ევროპულ მხატვრობაზე, ცნობილი ევროპელ მხატვართა
შედევრების შექმნის ისტორიები, ნახატების ასლების შექმნა
ქ. ფოთი, 16:00 სთ.

yy
,,ჩემი ქალაქის სელფი“ – ევროპულად დაგეგმარებული ფოთის ისტორია. კულტურული ტური: ევროპელი
არქიტექტორების მიერ დაპროექტებული და აგებული ღირსშესანიშნაობების შესახებ, მარშრუტი: ფოთის
საკათედრო ტაძარი-ნიკოლაძის კოშკი, აღმაშენებლის ქუჩა

#მემკვიდრეობისდღეები
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ქ. სენაკი, სენაკის ხელოვნების ცენტრის სამუსიკო სკოლა

yy
14:00 სთ. სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ღონისძიებები: კლასიკური მუსიკის ისტორია; ქართული მხატვრობის
ისტორია

yy
16:00 სთ. კონცერტი: ვენის კლასიკური სკოლა, კინო-მუსიკა, კლასიკური ბალეტი
ქ. სენაკი, სენაკის სასპორტო სკოლა 15:00 სთ.

yy
ტურნირი ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში
ქ. აბაშა, მშვიდობის ქ. ჭანტურიების სამოსახლო კომპლექსი, 14:00 – 18:00 სთ.

yy
საჯარო პრეზენტაციები – თქმულებები და ლეგენდები, სოფლების ყოფა-ცხოვრების ზოგიერთი ფრაგმენტი და სხვა
უცნობი ამბები. ქართული ხალხური საკრავები, საკრავიერი მუსიკა

yy
ქართული ხალხური ქორეოგრაფიის ნიმუშები – ლეგენდარული, რიტუალური, ასტრალური, საფერხულო ცეკვები
(„ზაბრა“, „ოსხაპუე“ და ა.შ). მასტერკლასი ქართულ ხალხურ საკრავებზე დაკვრის სწავლების მსურველთათვის
რაჭა-ლეჩხუმ-ქვემო სვანეთი
ონის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა, ქ. ონი, ვახტანგ IV ქ. N15, 15:00 სთ.

yy
საფორტეპიანო კონცერტი (ქართველ და უცხოელ კომპოზიტორთა ნაწარმოებები)
ვ. მახარბოლის სახეობის ცაგერის ისტორიული მუზეუმი, ქ. ცაგერი, რუსთაველის ქ. 59, 14:00 სთ.

yy
რაჭა-ლეჩხუმის ისტორიის ახალი ექსპოზიციის დათვალიერება
yy
კონცერტი – ფოლკლორული, ქორეოგრაფიული და კლასიკური მუსიკის ნომრებით
#მემკვიდრეობისდღეები
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ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა, ქ. ლენტეხი, თამარ მეფის ქ. N7, 12:00 სთ.

yy
კინო ჩვენება „ექვთიმე თაყაიშვილის ნაკვალევზე“
შიდა ქართლი
ი.ბ. სტალინის სახელმწიფო მუზეუმი, ქ. გორი, სტალინის გამზირი N32, 15:00 სთ.

yy
ქართულ-ევროპულ კულტურულ ურთიერთობათა ჭრილში „ბაირონის საზოგადოებ“-ის მონაწილეობით მუზეუმში
გაიმართება ლიტერატურული საღამო, რომელიც ითვალისწინებს მოხსენებებისა და ბაირონის პოეზიის ნიმუშების
წაკითხვას ქართულ თარგმანში.
ქ. გორი, ა. ფერაძის სახელობის სამხატვრო სკოლა, ფარნავაზის ქ. N1, 12:00 – 17:00 სთ.

yy
გამოფენა – ევროპის ქვეყნების ღირსშესანიშნაობები, სამხატვროს სკოლის მოსწავლეების შექმნილი ნამუშევრები
ქ. გორი, ვ. მურადელის სახელობის სამუსიკო სკოლა, სამეფოს ქ. N22, 17:00 სთ.

yy
გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სამუსიკო სკოლების მოსწავლეთა კონცერტი – ევროპელ კომპოზიტორთა
ნაწარმოებები
იაკობ გოგებაშვილის სახლ-მუზეუმი, გორის რაიონი, სოფ. ვარიანი, 14:00 სთ.

yy
გამოფენა – სხვადასხვა წლებში გამოცემული „დედანა“ და „ბუნების კარი“.
yy
ახალგაზრდა მხატვრების შემოქმედება, პოეზიის საღამო და მუსიკალური ნომრები.

#მემკვიდრეობისდღეები
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ქ. ხაშური, ხაშურის მუნიციპალიტეტის დიმიტრი ყიფიანის სკვერი, 14:00 სთ.

yy
ევროპული ზღაპრების თხრობა; ბავშვთა და მოზარდთა შემოქმედებითი განვითარების სახლის ხატვის წრის
მოსწავლეების ნახატების გამოფენა, რომელიც მიეძღვნება ხაშურთან დამეგობრებულ, ლატვიის ქალაქ ბაუსკას;
კულტურის ცენტრთან არსებული მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების კონცერტი.
ქარელის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი, ქ. ქარელი, ალ. ყაზბეგის ქ. N86, 12:00 – 14:00 სთ.

yy
12:00 სთ. საჯარო ლექცია: მსოფლიოს ცნობილი სამუზეუმო ცენტრები
yy
13:00 სთ. ვიქტორინა საჯარო სკოლების მოსწავლეებისათვის: ,,რამდენად კარგად ვიცნობთ ძველი საბერძნეთისა და
რომის ხელოვნების ისტორიას?“

yy
14:00 სთ. „პორტრეტები წარსულიდან“ ფოტოგამოფენის გახსნა, კლასიკური მუსიკის თანხლებით.
მცხეთა-მთიანეთი
ვაჟა-ფშაველას სახლ-მუზეუმი, დუშეთის რაიონი, სოფ. ჩარგალი, 12:00 სთ.

yy
უორქშოფი: შიბა – ფშავში შემონახული ქსოვილის უძველესი ტექნოლოგია. მსურველებს შეეძლებათ იქვე
ისწავლონ ეს ხელოვნება და შექმნილი ნივთები სახსოვრად თან წაიღონ
ივანე მაჩაბლის მუზეუმი, სოფ. წეროვანი 15:00 სთ.

yy
საჯარო ლექცია და ვიქტორინა – ევროპის მუზეუმები
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კახეთი
თელავის ისტორიული მუზეუმი, თელავი, ერეკლე II გამზირი, N1, 14:00 – 18:00 სთ.

yy
14:00 – 15:00 სთ. მუზეუმის საკონფერენციო დარბაზში გაიხსნება გამოფენა სახელწოდებით – „ევროპული
ხელოვნება მუზეუმში“. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება თელავის ისტორიული მუზეუმის ფონდში დაცული მე-19
საუკუნის ევროპული ექსპოზიციები (მუსიკალური საკრავები, ფოტოები, ხელნაწერები, ჭურჭელი, ტანსაცმელი და
სხვა)

yy
15:30 – 16:30 სთ. მუზეუმის საკონფერენციო დარბაზში გაიმართება დისკუსია თემაზე ,,მე ვარ ქართველი, მაშასადამე,
მე ვარ ევროპელი“. მომხსენებლები ისაუბრებენ ქართულ – დასავლურ ურთიერთობების ისტორიაზე, ევროპულ
ღირებულებებზე, გავლენაზე, ლიტერატურულ პარალელებზე და სხვა

yy
16:30 – 17:00 სთ. მუზეუმის ვერანდაზე მოეწყობა სამხატვრო სკოლის ბავშვების ნამუშევრების გამოფენა თემაზე –
„საქართველო ევროპის ნაწილია“

yy
17:00 სთ – 18:00 სთ. მუზეუმის ამფითეატრში, გაიმართება დასკვნითი ღონისძიება. ღონისძიებაზე მონაწილეობას
მიიღებენ თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის სამსახურთან არსებული ფოლკლორული და ევროპული
ცეკვისა და სიმღერის სტუდიები, ასევე ჯაზ-ბენდი
თელავის ისტორიული მუზეუმი, თელავი, ერეკლე II გამზირი, N1, 12:00 – 18:00 სთ.

yy
ღვინის ფესტივალი „თელავინო“ და ეთნოგრაფიული სანახაობები
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თელავის ნიკო სულხანიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებელი,
ქ. თელავი, ჭავჭავაძის მოედანი N5, 15:00 სთ.

yy
ახალგაზრდა მუსიკოსების კონცერტი – შესრულდება ევროპელ კომპოზიტორთა სხვადასხვა ეპოქის და
განსხვავებული სტილის ნაწარმოებები. ნაწარმოებების შესრულებასთან ერთად მოხდება ევროპული მუსიკის
ისტორიის მოკლე მიმოხილვა და ყურადღება იქნება გამახვილებული ევროპული მუსიკის სხვადსხვა სტილსა და
მიმართულებაზე
სამცხე-ჯავახეთი
დაბა ასპინძა, კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი, რუსთაველის ქ. N4

yy
12:00 სთ. ცარცით ხატვა დღის თემატიკის გარშემო
yy
13:00 სთ. შშმ პირების და სკოლის მოსწავლეების ნამუშევრების გამოფენა
yy
14:00 სთ. ასპინძის კულტურის ცენტრთან არსებული თავისუფალი თეატრის მიერ, ნოდარ დუმბაძის მოთხრობების
მიხედვით დადგმული სპექტაკლი „ძახილი!“, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდა მსახიობების
მონაწილეობით
ქ. ახალქალაქი, ახალქალაქის ცენტრალურ პარკი

yy
12:00 სთ. ხელნაკეთი ნივთებისა და ევროპელი მწერლების წიგნების გამოფენა
yy
13:00 სთ. უორქშოფი – პურის ცხობის ძველი ტრადიცია
ბორჯომის ზ. ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლა, ქ. ბორჯომი, წმ. ნინოს ქ. N8

yy
15:00 სთ. კონცერტი: ანსამბლი „ოქტავა“, მევიოლინე თეა მანჩხაშვილი
#მემკვიდრეობისდღეები
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ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი, კოსტავას მოედანი N3, 17:00 სთ.

yy
კულტურის ცენტრთან არსებული ფოლკლორული ანსამბლების კონცერტი
yy
კულტურის ცენტრის მოსწავლეების ხელნაკეთი ნივთებისა და ნახატების გამოფენა

ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა, ქ. ახალციხე, ფარნავაზ მეფის ქუჩა N2, 12:00 – 13:00 სთ.

yy
მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლის მასწავლებლებისა და მოსწავლეების კონცერტი
yy
მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლის მოსწავლეების ნამუშევრების გამოფენა „ევროპა ჩვენი სახლია“
ქ. ნინოწმინდა, კულტურის სახლი, ტერიანის ქ. N1, 12:00 – 14:00 სთ.

yy
12:00 სთ. საჯარო ლექცია: „ევროპის კულტურა – ჩვენი კულტურაა“
yy
14:00 სთ. ახალგაზრდების მიერ შესრულებული ნახატებისა და ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა
ქვემო ქართლი
ქ. მარნეული, კულტურის სახლის მიმდებარე სკვერი, რუსთაველის ქ. N108, 14:00 სთ.

yy
საგამოფენო სივრცის გახსნა: წარმოდგენილი იქნება საბავშვო წიგნები, ადგილობრივი სკოლის მოსწავლეების
ფერწერის ნამუშევრები თემაზე „ჩვენ ვხატავთ ევროპას“ , მარნეულის მუნიციპალიტეტიში არსებული კულტურული
მემკვიდრეობის ძეგლების ფოტოები, ხელნაკეთი ხალიჩები და ნივთები, ასევე ხელნაკეთი სამკაულები, მარნულის
მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის სტუდიის „DA vinchi“ ნამუშევრები.
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yy
14:00 სთ. თიხაზე და სკულპტურულ პლასტელინზე ძერწვის მასტერკლასი
yy
14:30 სთ. ევროპელი საბავშვო მწერლების ნაწარმოებების საჯარო კითხვა ბავშვებისთვის
yy
14:30 სთ. კინოჩვენება: „ევროპა საქართველოში – დიუმას ნაკვალევზე“
yy
15:30 სთ. ქუჩის ხელოვნების ფესტივალი, მიმები და აკრობატები
yy
16:00 სთ. ფლეშ-მობი ევროპული ცეკვების ქორეოგრაფია
yy
16:15 სთ. კულტურის ცენტრთან არსებული ვოკალურ-ინსტრუმენტალური ბენდების კონცერტი
გურია
ვ. ბარამიძის სახელობის სამხატვრო სკოლა, ქ. ლანჩხუთი, ნინოშვილის ქ. N52, 12:00 სთ.

yy
სამხატვრო სკოლის მოსწავლეთა და პედაგოგთა ნახატების გამოფენა. გამოფენის პარალელურად, ა(ა)იპ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანებასთან არსებული ანსამბლი ,,მხედრები’’
შეასრულებს ფოლკლორულ ნომრებს
მარიკა ორაგველიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა, ქ. ლანჩხუთი, ნინოშვილის ქ. N31, 13:00 სთ.

yy
სამუსიკო სკოლების მასწავლებელთა და მოსწავლეთა კონცერტი
ქ. ოზურგეთი, კულტურისა და დასვენების პარკი, 17:00 სთ.

yy
შემეცნებით-გასართობი აქტივობები: ხალხური რეწვის უორქშოფი, ვიქტორინა ევროპული კულტურის შესახებ,
ფილმის ჩვენება, ქართული ხალხური ინსტრუმენტებით ევროპული მუსიკის შესრულება
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სიღნაღის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ილიაწმინდის საჯარო სკოლა 11:00 – 16:00 სთ.

yy
შემეცნებით-გასართობი აქტივობები: ფოლკლორული მუსიკის ნომრები, ევროვიზიის სიმღერების კარაოკე,
საუბრები ხელოვნებასა და მემკვიდრეობაზე
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა
თოჯინებისა და მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი,
ქ. ბათუმი, მ. აბაშიძის გამზ. N49, 12:00 – 18:00 სთ.

yy
უორქშოფი თოჯინების დამზადების შესახებ – ვიზიტორებს საშუალება ექნებათ მონაწილეობა მიიღონ თოჯინების
დამზადების სამუშაო პროცესში, რომლის პარალელურად მოისმენენ თოჯინების თეატრისა და მარიონეტული
სპექტაკლების განვითარების ისტორიას
ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის მუზეუმი, ქ. ბათუმი, ხარიტონ ახვლედიანის ქ. N4, 15:00 სთ.

yy
საჯარო ლექცია და გამოფენა „ბათუმი ქართული ევროპული ქალაქი“. განხილული იქნება XIX-XX საუკუნეების
მიჯნაზე ბათუმში მოქმედი საკონსულოები და ცნობილი ევროპელების კავშირი ბათუმთან
ხელოვნების მუზეუმი, ქ. ბათუმი, ზ. გორგილაძის ქ. N8, 17:00 სთ.

yy
გამოფენა „ბავშვთა სახეები ხელოვნებაში“ – ხელოვნების მსოფლიო შედევრების რეპროდუქციები და ფოტოსესია
„პროტოტიპების“ შერჩევით. ფოტოსესიაში მონაწილეობას მიიღებენ ბავშვთა სახლის ბენეფიციარები. ღონისძიებას
მუსიკალურად გააფორმებს სსიპ – ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრის კაპელა
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ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმი, ქ. ბათუმი, ჭავჭავაძის ქ. N77, 15:00 სთ.

yy
საჯარო ლექცია და უორქშოფი: მეთუნეობა კოლხურ კულტურაში (ბავშვთა სახლის ბენეფიციარებისთვის)
ბათუმის მერიის ახალგაზრდულ ცენტრი, ქ. ბათუმი, რუსთაველის ქ. N51, 13:00 სთ.

yy
შემეცნებით-გასართობი აქტივობები: ევროპული კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ ვიქტორინა, როლური
თამაშები, კროსვორდებისა და ფაზლების ამოხნა, თამაში „სიტყვის ძიება“
ქ. ბათუმი, ბათუმის ზღვისპირა პარკის მიმდებარე ტერიტორია

yy
სასულე ორკესტრის კონცერტი – ევროპელ კომპოზიტორთა ნაწარმოებები
აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა, ქ. ბათუმი, ვაჟა-ფშაველას ქ. N21, 15:00 სთ.

yy
ქალაქ ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკის წიგნად ფონდში დაცული ევროპულ ქვეყნებში გამოცემული რარიტეტული
ლიტერატურის გამოფენა
ხულოს ი. ზოიძის სახელობის პროფესიული დრამატული თეატრის ეზო,
დ. ხულო, შ. რუსთაველის ქ. N11, 13:00 სთ.

yy
ქვაფენილის მოხატვა თემაზე: „საქართველო და ევროპა“
ხულოს სახელოვნებო სკოლა, დ. ხულო, ხიმშიაშვილის ქ. N5, 14:00 სთ.

yy
უორქშოფი ხალხური რეწვის ნიმუშების დამზადების შესახებ
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6 ოქტომბერი
თბილისი
გობელენისა და ტექსტილის მუზეუმი, თბილისი, ჟან შარდენის ქ. N19, 18:00 სთ.

yy
თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის დიზაინის ფაკულტეტის
პროფესორ-მასწავლებელებისა და სტუდენტების რეტროსპექტრული გამოფენა
იმერეთი
ნ. ბერძენიშვილის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმი,
ქუთაისი, პუშკინის ქ. N18, 16:00 – 18:00 სთ.

yy
დროებითი გამოფენა: „ხელოვნება და სანახაობა“
yy
გამოფენა: ქართულ-ევროპული ურთიერთობების ანარეკლი ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიულ მუზეუმში დაცულ
ექსპონატებში (ხელნაწერი წიგნები, ისტორიული რუკები, ეთნოლოგიური და ფოტო კოლექციები)

yy
ლიეტუველი ამერიკელი ფოტოგრაფის, იონას დოვიდენასის ფოტოგამოფენის გახსნა ,,ნევადა, მოგზაურობა’’
(ლიეტუვას საელჩოს ორგანიზებით)

yy
გამოფენა Solidarność; ფილმის ჩვენება ნარინჯისფერ ალტერნატივაზე – მოძრაობა მხატვრული კომუნიზმის
წინააღმდეგ (პოლონეთის საელჩოს ორგანიზებით)

yy
ეთნოგრაფიული სანახაობები მუზეუმის ეზოში, ქუთაისის ლ. მესხიშვილის თეატრის მსახიობების, ქუთაისის აკაკი
წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართული ხალხური ცეკვის ანსამბლი „კოლხა“-სა და სახელოვნებო
სასწავლებლის ფოლკლორული ანსამბლის წარმოდგენები
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ბაღდათის ცენტრალური ბიბლიოთეკა, ქ. ბაღდათი, რუსთაველის ქ. N21, 15:00 სთ.

yy
„პიჟამო ფართი“ ბავშვებისთვის – ზღაპრების განხილვა და ნახატების კონკურსი (ბავშვები დახატავენ მათ
საყვარელ ზღაპრის გმირებს)
ლევან გერსამიას სახელობის ვანის კულტურის ცენტრი, ქ. ვანი, სოლომონ II ქ. 14:00 სთ.

yy
ნახატებისა და რეწვის ოსტატების მიერ შექმნილი ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა-გაყიდვა
უშანგი ჩხეიძის სახლ-მუზეუმი, ქ. ზესტაფონი, ჩხეიძის ქ. N40, 13:00 სთ.

yy
„ხავერდოვანი ბილიკები“ – მუზეუმის ეზოში ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საჯარო და კერძო სკოლების
მოსწავლეები წარმოადგენენ თავიანთ შემოქმედებას (ლექსი, ჩანახატი), ღონისძიებაში ასევე ჩაერთვებიან
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები პოეტები.
ნ. ნიკოლაძის სახლ-მუზეუმი, სამტრედიის რაიონი, სოფ. დიდი ჯიხაიში, ნ. ნიკოლაძის ქ. 109, 15:00 სთ.

yy
„ახალგაზრდები ევროპული მომავლისთვის“ – მუზეუმის ეზოში, ღია ცის ქვეშ, ახალგაზრდების მიერ წარმოდგენილი
იქნება ქართული და ევროპული ფოლკლორი, შესრულდება ევროპული ცეკვები, გაეცნობიან მათი წარმოშობის
ისტორიას, მონაწილეებს შორის გაიმართება პაექრობა ცეკვასა და სიმღერაში
პაოლო იაშვილის სახლ-მუზეუმი, საჩხერე, არგვეთის თემი, 14:00 სთ.

yy
ფოლკლორული ანსამბლის „ციცილანთელა“-ს კონცერტი კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის
ტერიტორიაზე, ახალგაზრდობისა და საზოგადოების სხვადასხვა ფენებისათვის არამეტარიალური კულტურული
მემკვიდრეობის გაცნობა-პოპულარიზაციისათვის
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ზ.ფალიაშვილის სახლ-მუზეუმი, ქ. ქუთაისი, ვარლამიშვილის ქ. N25

yy
17:00 სთ. მოხსენებები ქართულ-პოლონური ურთიერთობების შესახებ
yy
20:00 სთ. კინოჩვენება ღია ცის ქვეშ: „კალასი სამუდამოდ“ – რეჟისორი ფრანკო ძეფირელი
ქ. ჭიათურის სასწავლო-საგანმანათლებლო და კულტურულ-შემოქმედებითი ცენტრი,
ქ. ჭიათურა, თხელიძის ქ. N5, 12:00 – 18:00 სთ.

yy
კონფერენცია: ქართული ტრადიციული ფოლკლორის როლი ევროპის ცივილიზაციაში
yy
კოსტუმირებული გამოფენა: სხვადასხვა დროის ქართული ეროვნული სამოსის ჩვენება
ხარაგაულის ისტორიული მუზეუმი, დაბა ხარაგაული, 9 აპრილის ქ. N47

yy
13:00 სთ. კონცერტი და კარაოკე – მუზეუმის ეზოში გაიმართება კონცერტი, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ
მუნიციპალიტეტის ფოლკლორული ანსამბლები და ევროპული ცეკვის შემსრულებლები, კონცერტის დასასრულს
მოეწყობა კარაოკე მუზეუმის სტუმრების მონაწილეობით.

yy
14:00 სთ. გასართობი აქტივობა ბავშვებისთვის – ადგილობრივი კერამიკოსების მიერ შექმნილი ჭურჭლის ევროპის
ქვეყნებისათვის დამახასიათებელი ფერებითა და ორნამენტებით მოხატვა.
სამეგრელო–ზემო სვანეთი
ქ. ფოთის ისტორიულ შუქურა, თავდადებულის ქ. N93, 14:00 სთ.

yy
„ვხატავთ შედევრებს“ მასტერკლასი და საუბრები ევროპულ მხატვრობაზე, ცნობილი ევროპელი მხატვარების
შედევრების შექმნის ისტორიები, ნახატების ასლების შექმნა.
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ქ. ფოთი, ნ. ნიკოლაძის კოშკი, 18:00 სთ.

yy
ევროპული ქორეოგრაფიული ხელოვნების საუკეთესო ნაწარმოებების პრეზენტაცია თანამედროვე ცეკვის
მკვლევარის, ხათუნა მზარელუას მიერ და ფრანგი ქორეოგრაფის ანჟელენ პრელჟოკაჟის ახალი ბალეტის „ფრესკა“
ექსკლუზიური (ნებადართული) ვიდეო ჩვენება
ქ. ფოთი, ნიკო ნიკოლაძის კოშკის მიმდებარე მოედანი, 20:00 სთ.

yy
„პა-დე-დე“ – თავისუფალი საბალეტო გაკვეთილი და ევროპული ცეკვების მასტერკლასები: სირტაკი, პოლკა,
ბოლერო
ქ. სენაკი, მოსწავლე ახალგაზრდობისა და კულტურის ცენტრის სკვერი, 12:00 სთ.

yy
ფოტოგამოფენა „ევროპა ჩვენი სახლია“
ქ. სენაკი, მოსწავლე ახალგაზრდობისა და კულტურის ცენტრის სკვერი, 18:00 – 20:00 სთ.

yy
საზეიმო კონცერტი, ევროპული და ქართული სამზარეულოს კუთხე, ევროპის კულტურული მემკვიდრეობის
ძეგლების ვიდეო-რგოლების ჩვენება.
ქ. ლენტეხი, მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი, ი. ჭავჭავაძის ქუჩა N14, 15:00 სთ.

yy
საჯარო ლექცია სვანური სამზარეულოს შესახებ
უჩა ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო სკოლა, ქ. ონი, აღმაშენებლის N47,13:00 სთ.

yy
გამოფენა „შემოდგომის ფერები“
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ცაგერის ისტორიული მუზეუმი, ქ. ცაგერი, რუსთაველის ქ. N59, 12:00 – 14:00 სთ.

yy
მუნიციპალიტეტის ფოლკლორული ანსამბლებისა და ინდივიუალური შემსრულებლების კონცერტი
შიდა ქართლი
ქ. გორი, მშვიდობის ქ. N12ა, 12:00 სთ.

yy
თოჯინების თეატრი „წითელქუდა“
ქარელის ხელოვნების სკოლა, ქ. ქარელი, 12:00 სთ.

yy
„ჩვენ ხელოვნების სიყვარული გვაერთიანებს“ ღონისძიებაზე აჟღერდება ევროპელი მუსიკოსების ცნობილი
ნაწარმოებები, სკოლის პედაგოგები ისაუბრებენ მსოფლიო ხელოვნების დიდ კორიფეებზე
ქარელის საბიბლიოთეკო გაერთიანება, ქ. ქარელი 14:00 სთ.

yy
,,შენი თვალით დანახული ევროპა“
სამცხე-ჯავახეთი
ქ. ნინოწმინდა, ჰაიოს – ქართლოს პარკი, 15:00 სთ.

yy
კონცერტი მუნიციპალიტეტის მხატვრული კოლექტივების მონაწილეობით
ქ. ბორჯომი, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანება, 12:00 სთ.

yy
კულტურული ტური ევროპული მემკვიდრეობის კვალი ჩვენს ქალაქში
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აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა
ხელოვნების მუზეუმი, ქ. ბათუმი, ზ. გორგილაძის ქ. N8, 13:00 სთ.

yy
საჯარო ლექცია და გამოფენა „ევროპული ჩაცმულობის კულტურა საქართველოში“. მონაწილეობას მიიღებენ
მოხუცებულთა სახლის ბენეფიციარები
ხარიტონ ახვლედიანის მუზეუმი, ქ. ბათუმი, ხარიტონ ახვლედიანის ქ. N4, 15:00 სთ.

yy
XX საუკუნის პირველ ათწლეულში ქართულ სატირულ-იუმორისტულ ჟურნალ-გაზეთებში ბათუმის შესახებ
გამოქვეყნებული კარიკატურების გამოფენა
ძმები ნობელების მუზეუმი, ქ. ბათუმი, ლესელიძის ქ. N3, 18:00 სთ.

yy
ფოტო გამოფენა და კინოჩვენება ბერტა ფონ ზუტნერი – მშვიდობის დარგში პირველი ნობელიანტი ქალი, რომელიც
საქართველოში მოღვაწეობდა. ღონისძიებაზე გამოიფინება ფოტოკოლექცია, ნაჩვენები იქნება დოკუმენტური
ფილმი, მოეწყობა კოსტუმირებული პერფორმანსი.
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