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წინანდლის ფესტივალი     
Tsinandali Festival



In last year’s programme I wrote: “The belief that music carries the power to unite all 

human beings, regardless of their nationality, political and religious convictions and 

social status has always guided my choices”. And today more than ever I feel that 

music has the healing power to unify us and give us hope and strength to ride out this 

terrible pandemic which has come to affect us all. The creation last year of the Tsinandali 

Festival and especially the concerts of the Pan-Caucasian Youth Orchestra was an 

amazing beginning of something I hope I will be part of for a long time. It is a meaningful 

Festival with a real message.

We need live concerts and I can only congratulate George Ramishvili and the Tsinandali 

Festival management for making this mini-Tsinandali Festival happen this year.

გასული წლის პროგრამაში მე დავწერე: „გადაწყვეტილებების მიღებისას 

ყოველთვის ვხელმძღვანელობ იმის რწმენით, რომ მუსიკას ძალუძს გააერთიანოს 

ადამიანები, მიუხედავად მათი ეროვნებისა, პოლიტიკური თუ რელიგიური 

მრწამსისა და სოციალური სტატუსისა“. დღეს კი ისე, როგორც არასდროს, ვგრძნობ, 

რომ სწორედ მუსიკის მაცოცხლებელ ძალას შეუძლია გაგვაერთიანოს, გვაჩუქოს 

იმედი და გაგვაძლეროს, რათა მშვიდობიანად გადავიტანოთ ეს საშინელი 

პანდემია, რომელმაც ყველა ჩვენგანზე მიიტანა იერიში. გასულ წელს წინანდლის 

ფესტივალის დაფუძნება და, განსაკუთრებით, პან-კავკასიური ორკესტრის 

კონცერტები რაღაც არაჩვეულებრივის დასაწყისი იყო. ვიმედოვნებ, რომ დიდი 

ხნის განმავლობაში ვიქნები ამის ნაწილი. ეს მნიშვნელოვანი ფესტივალია, თავისი 

გამორჩეული გზავნილით.

ჩვენ გვჭირდება ცოცხალი კონცერტები და მე მსურს მივულოცო გიორგი რამიშვილს 

და ფესტივალის მენეჯმენტს ის, რომ წინანდლის მინი-ფესტივალი წელს შედგა.

Music Director of Tsinandali Festival 
Gianandrea Noseda

წინანდლის ფესტივალის მუსიკალური დირექტორი
ჯანანდრეა ნოზედა
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Founder and Chairman of Silk Road Group 
George Ramishvili

ჩემთვის დიდი პატივია ამ უჩვეულო გამოწვევების დროს ვუმასპინძლოთ 

კლასიკური მუსიკის მოყვარულებს რიგით მეორე წინანდლის ფესტივალზე. ჩვენ 

მტკიცედ გვქონდა გადაწყვეტილი, რომ წელს ფესტივალი შედგებოდა მხოლოდ იმ 

შემთხვევაში, თუ შევძლებდით ჩვენი სტუმრების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას 

და ამავე დროს უმაღლესი ხარისხის ღონისძიების ჩატარებას.

მოხარული ვარ, რომ წელს ფესტივალის სცენაზე ვიხილავთ დიდ მუსიკოსებს – 

მარტა არგერიხს, ლიზა ბათიაშვილს, ჯანანდრეა ნოზედას, ნელსონ გოერნერს და 

სხვა საერთაშორისო მნიშვნელობის ვარსკვლავებს. წლევანდელი ფესტივალის 

ხანგრძლივობა, გასაგები მიზეზების გამო, შევამცირეთ, თუმცა ხარისხის 

თვლაზრისით კომპრომისზე არ წავსულვართ.  

წლევანდელი ფესტივალის შემცირებული მასშტაბი ასახავს სილქ როუდ ჯგუფის 

გადაწყვეტილებას, მოვახმაროთ ჩვენი რესურსები კომპანიის სასტუმრო და 

გასართობ ინდუსტრიაში დასაქმებული და პანდემიის გამო სამუშაოს გარეშე 

დარჩენილი 2000 ადამიანის ხელფასების გადახდას.  

სოლიდარობას ვუცხადებთ ყველას, ვინც პანდემიის გამო  დაზარალდა. ჩვენ 

ვიკრიბებით წინანდალში, რადგანაც ვაღიარებთ მუსიკის მაცოცხლებელ ძალას, 

ვაღიარებთ, რომ მუსიკა დიდი საგანძურია. მჯერა, რომ ფესტივალი გაავრცელებს 

მშვიდობისა და იმედის გზავნილს მუსიკის მეშვეობით.  ვიმედოვნებ, რომ 

ისიამოვნებთ წლევანდელი პროგრამით.

მინდა მადლობა გადავუხადო ფესტივალის ყველა სპონსორს ჩვენი ხედვის 

გაზიარების და ფესტივალის მხარდაჭერისთვის.

სილქ როუდ ჯგუფის დამფუძნებელი და სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე
გიორგი რამიშვილი
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It is my enormous privilege, in a year of extraordinary challenges, to welcome fans of 

classical music back to Tsinandali for our second annual Festival. We were determined 

that the Festival would only go ahead this year if we knew we could host it safely and still 

put on an event of the highest quality. 

I am delighted that this year the Festival stage will be graced by the talents of Martha 

Argerich, Lisa Batiashvili, Gianandrea Noseda, Nelson Goerner and other international 

stars. The scale of this year’s festival has, of necessity, been reduced but there has 

been no compromise on quality.  

The reduced scale of this year’s Festival also reflects Silk Road Group’s decision to 

dedicate its resources to paying the salaries of the two thousand staff in hospitality 

and entertainment employed by the company who were left literally jobless during the 

pandemic. 

We gather at Tsinandali to celebrate the gift and the healing powers of music. In doing so 

we also stand in solidarity with all those affected by the pandemic across the world. 

It is my strong belief that the Festival will spread a message of peace and of hope 

through music. I hope you enjoy this year’s programme.

I would like to thank all the Festival’s sponsors for sharing our vision and continuing to 

support the Festival. 
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Music and the arts have been a great support to many of us during the darkest days 

of the pandemic. People confined to their homes welcomed moments of happiness 

granted by music that helped forget them anxieties of life and go on.

For me, Tsinandali Festival is an island of serenity amid the raging sea of today’s world, 

a place to experience great music played by great performers, to enjoy the company of 

dear friends and relax amid the magic of the Tsinandali gardens.

It is a credit to the proactive approach of the Georgian government in responding to the 

pandemic, and the work of the Tsinandali Festival team, that this essential cultural and 

educational project continues this year with firm plans to return to full strength in 2021.

I am grateful to all whose hard work has made it possible for us to enjoy the precious 

days of Tsinandali Festival.

Founder and Board Member
Yerkin Tatishev

მუსიკამ და ხელოვნებამ ბევრი ადამიანი იხსნა სასოწარკვეთისგან პანდემიის 

მძიმე დღეებში. სახლებში ჩაკეტილ ადამიანებს მუსიკა ანიჭებდა ბედნიერების 

განცდას, წუხილს ავიწყებდა და ცხოვრების გაგრძელების ძალას აძლევდა. 

მე აღვიქვამ წინანდალის ფესტივალს, როგორც სიმშვიდის კუნძულს დღევანდელი 

სამყაროს მძვინვარე ზღვაში, როგორც ადგილს, სადაც ვეზიარებით შესანიშნავი 

მუსიკოსების მიერ შესრულებულ მშვენიერ მუსიკას, სადაც ძვირფას მეგობრებთან 

ერთად ვასვენებთ სულს და გონებას წინანდლის ჯადოსნური ბაღების გარემოცვაში.    

პანდემიის გამოწვევებზე საპასუხოდ საქართველოს მთავრობის პროაქტიული მიდ-

გომის და წინანდალის ფესტივალის გუნდის შესანიშნავი მუშაობის დამსახურებაა, 

რომ ეს მნიშვნელოვანი კულტურული და საგანმანათლებლო პროექტი წელსაც 

გრძელდება და სრული მასშტაბით დაგვიბრუნდება მომავალ 2021 წელს.

მადლობა ყველას, ვინც დიდი შრომის ფასად მოგვცა შესაძლებლობა ვისიამოვნოთ 

წინანდლის ფესტივალის მშვენიერი დღეებით.

დამფუძნებელი და ბორდის წევრი
ერკინ ტატიშევი
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I am delighted to see the second edition of Tsinandali Festival hosting some of music’s 

greatest stars and attracting avid music lovers. It is a testament to the hard work of many 

people that this year’s festival can go ahead safely and successfully, despite the pan-

demic and the global economic challenges.

An increasingly popular destination for tourists, Kakheti has drawn local and international 

visitors for centuries. It would be unthinkable to visit the birthplace of wine without a trip 

to Georgia’s wine region, but Kakheti’s stunning mountains, historic sites and renowned 

cuisine offer something for everyone.

Tsinandali Festival is the jewel in the crown for Georgia’s beautiful Kakheti region. With a 

world class annual festival of classical music hosted at one of Georgia’s most significant 

cultural sites, Tsinandali has truly put Kakheti on the map.

Founder and Board Member
Alex Topuria

მოხარული ვარ, რომ წინანდლის ფესტივალის მეორე გამოცემა მასპინძლობს 

მუსიკის უდიდეს ვარსკვლავებს და იზიდავს კლასიკური მუსიკის მოყვარულებს. 

ის, რომ მიუხედავად პანდემიისა და გლობალური ეკონომიკური გამოწვევებისა, 

წლევანდელი ფესტივალი უსაფრთხოდ და წარმატებით ჩატარდება, მრავალი 

ადამიანის თავდაუზოგავი შრომის დასტურია.

კახეთს ტრადიციულად სტუმრობდნენ  როგორც უცხოელი, ასევე ქართველი 

ტურისტები და მისი ტურისტული მნიშვნელობა სულ უფრო იზრდება. 

წარმოუდგენელია ესტუმრო საქართველოს და არ მოინახულო კახეთი, ქართული 

მეღვინეობის სამშობლო, სადაც ყველასთვის მოიძიება რამე საინტერესო, იქნება 

ეს კახეთის მთები და ბუნება, ისტორიული ადგილები თუ კახური სამზარეულო.

წინანდლის ფესტივალი კახეთს მომხიბვლელობას მატებს. მსოფლიო 

სტანდარტების კლასიკური მუსიკის ფესტივალი, რომელიც ტარდება 

საქართველოში კულტურული მემკვიდრეობის ერთ-ერთ გამორჩეულ ადგილზე - 

წინანდალმა ნამდვილად დაიტანა კახეთი მსოფლიო რუკაზე.

დამფუძნებელი და ბორდის წევრი
ალექსი თოფურია
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This year has seen the most dramatic changes to our way of life in perhaps half a 

century. Our tourism and performing arts sectors, which rely on people coming together 

and crossing borders, have been among the hardest hit. Tourism has ground to a halt 

and cultural events all over the world have been cancelled. Tsinandali Festival, in its 

reduced format, will be one of the very few global classical music events of this summer 

and is sure to be a highlight. In our dramatically changed world, we are finding new ways 

of working in many industries, including hospitality. It is in that context that we launch 

this year’s Tsinandali Festival, as an experiment in how cultural life can go on despite 

the circumstances. We are very happy that we can once again indulge in outstanding 

performances in the special setting of Tsinandali Estate and share in the reunion between 

some of the world’s great artists and their live audiences. I would like to thank everyone 

who has worked so hard to make this possible. 

Founder and Board Member
David Borger

წელს კაცობრიობის ცხოვრების წესმა ალბათ ბოლო ნახევარ საუკუნეში ყველაზე 

დრამატული ცვლილებები განიცადა. ტურიზმის და საშემსრულებლო ხელოვნების 

სფეროებს, რომელიც გულისხმობს ადამიანების თავშეყრას და გეოგრაფიული 

საზღვრების გადაკვეთას, პანდემიამ ყველაზე დიდი დარტყმა მიაყენა. ტურიზმი 

პრაქტიკულად შეწყდა და კულტურული ღონისძიებები მთელს მსოფლიოში 

გაუქმდა. წინანდლის ფესტივალი, თუნდაც შემცირებული მასშტაბით, ამ ზაფხულს 

მსოფლიოში ძალიან ცოტა კლასიკური მუსიკის ღონისძიებების რიცხვში იქნება, რაც 

ნამდვილად მნიშვნელოვანი მოვლენაა. ჩვენს დრამატულად შეცვლილ სამყაროში 

ვპოულობთ ახალ გზებს, როგორ ავამუშაოთ სხვადასხვა ინდუსტრია, სასტუმრო 

ინდუსტრიის ჩათვლით. ამ კონტექსტში წინანდლის ფესტივალის ჩატარება 

ერთგვარი ექსპერიმენტია, როგორ შეიძლება კულტურული ცხოვრების გაგრძელება 

დღეს შექმნილი გარემოებების მიუხედავად. ძალიან მოხარულები ვართ, რომ გვაქვს 

შესაძლებლობა ვისიამოვნოთ არაჩვეულებრივი მუსიკალური წარმოდგენებით 

წინანდლის მამულის უნიკალურ გარემოში, ვიყოთ მსოფლიოს უდიდესი არტისტების 

და მათი ცოცხალი აუდიტორიის შეხვედრის მონაწილენი. მინდა მადლობა 

გადავუხადო ყველას, ვინც ჩვენთვის ეს შესაძლებლობა უზრუნველყო.

დამფუძნებელი და ბორდის წევრი
დევიდ ბორგერი
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Tsinandali Festival Founders and Artistic Directors
Martin Engstroem, Avi Shoshani 

ჩვენ ბედნიერება და შვება მოგვგვარა იმ ფაქტმა, რომ წინანდლის ფესტივალი 

2020 წელსაც ჩატარდება. წინანდალში გატარებული 2019 წლის სექტემბერი 

საოცრად ემოციური და შემოქმედებითი იყო. ვამაყობთ იმ პოზიტიური 

გამოხმაურებით, რომელიც საერთაშორისო მუსიკალურმა საზოგადოებამ გამოხატა 

ამ მოვლენის მიმართ. როგორც წესი, ახალი ფესტივალის ბოლომდე აღიარებას 

რამდენიმე წელი მაინც სჭირდება. თუმცა, საყოველთაოდ ცნობილი კლასიკოსი 

მუსიკოსებისგან შემდგარი მონაწილეთა სიისა და Medici-ს ტელევიზიასთან 

თანამშრომლობის წყალობით, წინანდლის ფესტივალი უმალ იქცა საერთაშორისო 

მნიშვნელობის ცნებად. ჩვენ კვლავაც განვაგრძობთ მის განვითარებას, რათა 

ქართველმა მუსიკის მოყვარულებმა იამაყონ საკუთარი ახალი ფესტივალით.

წინანდლის ფესტივალის თანადამფუძნებლები და სამხატვრო ხელმძღვანელები
მარტინ ენგსტროემი, ავი შოშანი 

We are very happy and relieved that the Tsinandali Festival will exist in 2020. 

It was a very emotional and creative September 2019 that we lived in Tsinandali. 

Having the positive reaction we had from the international music community was 

something which made us very proud. Normally it takes some years to get full 

recognition for a new festival. Through the extraordinary list of famous classical musicians 

last year and the collaboration of Medici, the Tsinandali Festival has now become an 

international term. We will continue working on establishing the Tsinandali Festival in 

order to make all Georgian music lovers proud of their new Festival.



წ ი ნ ა ნ დ ლ ი ს  ფ ე ს ტ ი ვ ა ლ ი  2 0 2 08

General Director
David Sakvarelidze

წლევანდელი ფესტივალის პროგრამა ჯერ კიდევ 2019 წლის ნოემბერში 

გამოვაცხადეთ. ჩაფიქრებული გვქონდა 33 კონცერტი, პან-კავკასიური 

ორკესტრის შეკრება, ახალგაზრდა მუსიკოსთა მოსმენა – შერჩევა 8 ქალაქში. 

ყველაშემსრულებელთან დასრულებული გვქონდა მოლაპარაკება. 

დავგეგმეთ საოპერო აკადემიის შექმნაც. 

ძალიან დიდი შრომა ჩავდეთ მოსამზადებელ სამუშაოებში, მაგრამ ყველაფე-

რი წყალში ჩაგვეყარა. სამყარო გაჩერდა. საქართველოში lockdown-ი ამოქმედ-

და. ძალიან დიდი  განსაცდელის წინაშე აღმოვჩნდით. 

სამყარო შეიცვალა. შევჩერდით, მაგრამ ფიქრი განსხვავებული ფორმით ფესტივა-

ლის ჩატარებაზე არ შეგვიწყვეტია და ამ ფიქრმაც შედეგიგამოიღო. 

გთავაზობთ 4 დაუვუწყარ დღეს, რომელიც წინანდლის ამფითეატრში გაიმართება. 

დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი მსმენელი განუზომელ სულიერ საზრდოს 

მიიღებს, დაიმუხტება. აქ მიღებული ენერგია კიდაემხარება მომავლის 

გააზრებასა და განჭვრეტაში.

სუყო

გენერალური დირექტორი
დავით საყვარელიძე

We announced the programme of this year’s festival back in November 2019. 

We planned for 33 concerts, for return of the Pan-Caucasian Youth Orchestra, for 

auditions and selection of young musicians in eight cities of the different countries. We 

concluded negotiations with all of the performers. We planned for adding an Opera 

Academy. We had great plans… We have put our best efforts into the preparation of the 

festival, but all in vain. The lockdown came upon Georgia. The world has changed. We 

have been interrupted but never stopped of thinking about alternative ways of holding the 

festival. And this has ultimately paid off. We are happy to offer four unforgettable days 

at the Tsinandali Amphitheater. I am sure that our audience will receive immeasurable 

spiritual repast and revival. And this energy will help in their quest of understanding and 

foreseeing the future.

Sukho
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შემსრულებლები

ARTISTS 

პროგრამა

PROGRAMME NOTES

წინანდლის შესახებ 

ABOUT TSINANDALI  

გახდით 

ფესტივალის მეგობარი

BECOME A FESTIvAL FRIEND

ფესტივალის გუნდი

FESTIvAL TEAM

13

41

55

65

70

პროგრამა
17-20 სექტემბერი 2020

Programme
17-20 September 2020
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შემსრულებლები
ARTISTS
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მარტა არგერიხი დაიბადა ბუენოს-აირესში (არგენტინა). ფორტეპიანოს პირველი  
გაკვეთილები მან 5 წლის ასაკში ვინჩენცო სკარამუზასგან მიიღო. 1955 წელს 
ის ევროპაში გადასახლდა, სწავლობდა რა ლონდონში, ვენასა და შვეიცარიაში 
ზაიდლჰოფერთან, გულდასთან, მაგალოვთან, ქ-ნ ლიპატისა და შტეფან აშკენაზისთან. 
1957 წელს არგერიხმა გაიმარჯვა ბოლზანოსა და ჟენევის საფორტეპიანო კონკურსებზე, 
1965 წელს კი – ვარშავის შოპენის სახელობის საერთაშორისო კონკურსზე. იქიდან 
მოყოლებული იგი მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე გამოჩენილი პიანისტია. 

არგერიხს რეგულარულად ეპატიჟებიან მსოფლიოს პრესტიჟული ორკესტრები, 
დირიჟორები და მუსიკალური ფესტივალები ევროპაში, იაპონიაში, ამერიკასა და 
ისრაელში. მიუხედავად ამისა, კამერული მუსიკა უმნიშვნელოვანეს როლს ასრულებს 
მის მუსიკალურ ცხოვრებაში.

მარტა არგერიხი იწერს ისეთი ხმისჩამწერი ლეიბლებისთვის, როგორებიცაა EMI, 
Sony, Philips, Teldec, DGG. მან მრავალი ჯილდო მოიპოვა, რომელთა შორისაა Grammy,  
„Gramophon-ის წლის არტისტი“, „საფორტეპიანო კონცერტის წლის საუკეთესო 
ჩანაწერი“, Monde de la Musique-ის Choc, „გერმანიის ჩანაწერთა კრიტიკოსთა წლის 
ხელოვანი“, Sunday Times-ის „წლის ჩანაწერი“ და BBC Music Magazine-ს ჯილდო.

1998 წლიდან მოყოლებული მარტა არგერიხი ბეპუს ფესტივალის (იაპონია) სამხატვრო 
ხელმძღვანელია. 1999 წელს მან ბუენოს-აირესში დააარსა საერთაშორისო 
საფორტეპიანო კონკურსი და მარტა არგერიხის სახელობის ფესტივალი, ხოლო 
2002 წლის ივნისში ლუგანოში – ფესტივალი „მარტა არგერიხის პროექტი“.

მარტა არგერიხი არაერთი ჯილდოს მფლობელია. საფრანგეთის მთავრობამ 1996 წელს 
მას მიანიჭა „ხელოვნებისა და ლიტერატურის ორდენის ოფიცრის“, 2004 წელს კი – 
„ხელოვნებისა და ლიტერატურის ორდენის კომანდორის“ წოდება. 1997 წელს რომში ის 
დაჯილდოვდა სანტა-ჩეჩილიას აკადემიის აკადემიკოსის წოდებით, ხოლო 2001 წელს 
ჟურნალმა Musical America იგი „წლის მუსიკოსად“ დაასახელა. 2005 წელს იაპონიის 
იმპერატორმა მას ნიანიჭა „ამომავალი მზის, ოქროს სხივებისა და როზეტის საპატიო 
ჯილდო“, ხოლო იაპონიის ხელოვნების ასოციაციამ – „საიმპერატორო პრემია“. 2016 
წელს ბარაკ ობამასგან მარტა არგერიხმა მიიღო „კენედის ცენტრის ჯილდო“, ხოლო 
2018 წლის ოქტომბერში სერჯიო მატარელასგან – „იტალიის რესპუბლიკის ღირსების 
ორდენის კავალერის“ წოდება.   

Martha Argerich was born in Buenos Aires (Argentina). She began her first piano lessons at 
the age of five with vincenzo Scaramuzza. In 1955 she moved to Europe and continued her 
studies in London, vienna and in Switzerland with Seidlhofer, Gulda, Magaloff, Mrs. Lipatti 
and Stefan Askenase. In 1957 she won the Bolzano and Geneva Piano Competitions and 
in 1965 the Warsaw International Chopin Competition. Since then she has been one of the 
most prominent pianists in the world both in popularity and ability.

Though she is permanently invited by the most prestigious orchestras, conductors and music 
festivals in Europe, Japan, America and Israel, chamber music takes a significant part of 
her musical life. She regularly plays and records with Nelson Freire, Alexandre Rabinovitch, 
Mischa Maisky, Gidon Kremer, Daniel Barenboim.

Martha Argerich has recorded for EMI, Sony, Philips, Teldec and DGG. She has received 
many awards: “Grammy Award”, “Gramophon – Artist of the Year”, “Best Piano Concerto 
Recording of the Year”, “Choc” of the Monde de la Musique, “Künstler des Jahres Deutscher 
Schallplatten Kritik”, “Sunday Times – Record of the Year” and “BBC Music Magazine Award”. 

Since 1998 she is the Artistic Director of the Beppu Festival in Japan; in 1999 she creates 
the International Piano Competition and Festival Martha Argerich in Buenos Aires and in June 
2002 the Progetto Martha Argerich in Lugano.

Martha Argerich has received numerous distinctions: – “Officier de l’Ordre des Arts et 
Lettres” in 1996 and “Commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres” in 2004 by the French 
Government – “Accademica di Santa Cecilia” in Rome in 1997 – “Musician of the Year” 
by Musical America 2001 – “The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Rosette” by the 
Japanese Emperor and the prestigious “Praemium Imperiale” by the Japan Art Association in 
2005. – Kennedy Center Honnors by Barack Obama on December 2016 – Commendatore 
dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana by Sergio Mattarella in October 2018.

@ ამფითეატრი
 Amphitheatre

შაბათი
Saturday

19
სექტემბერი 
September

@ ამფითეატრი
 Amphitheatre

კვირა
Sunday

20
სექტემბერი 
September

19:00

19:00

მარტა
არგერიხი

Martha

Argerich

ფორტეპიანო
PIANO
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ლიზა ბათიაშვილი თავისი ვირტუოზულობით კოლეგებისა და მსმენელთა დიდ 

აღფრთოვანებას იწვევს. მრავალი ჯილდოს მფლობელ ხელოვანს ხანგრძლივი 

ურთიერთობები აკავშირებს მსოფლიოს წამყვან ორკესტრებთან, დირიჟორებსა და 

სოლისტებთან.  

ბათიაშვილი გახლავთ ფესტივალ „Audi-ს ზაფხულის კონცერტების“ სამხატვრო 

ხელმძღვანელი. 2019 წლის ფესტივალისთვის მევიოლინემ შეარჩია მრავალფეროვანი 

პროგრამა დანიელ ჰარდინგის, ბავარიის რადიოს სიმფონიური ორკესტრის, ჟან-ივ 

ტიბოდეს, გოტიე კაპუსონის, ანსამბლ Les vents Francais-სა და ბრემენის კამერული 

ფილარმონიული ორკესტრის მონაწილეობით.  

ლიზა ბათიაშვილი იწერს ექსკლუზიურად ხმისჩამწერი ლეიბლისთვის Deutsche 

Grammophon. მისმა ბოლო ალბომმა „პროკოფიევის ხილვები“ (ჩაიწერა ევროპის 

კამერულ ორკესტრსა და იანიკ ნეზე-სეგანთან ერთად) მოიგო Opus Klassik Award და 

შევიდა 2018 წლის Gramophone Awards-ის ნომინანტების სიაში. ადრეულ ჩანაწერებს 

შორის აღსანიშნავია ჩაიკოვსკის და სიბელიუსის სავიოლინო კონცერტები (ბერლინის 

შტაატსკაპელა/დანიელ ბარენბოიმი), ბრამსის სავიოლინო კონცერტი (დრეზდენის 

შტაატსკაპელა/ქრისტიან თილემანი) და შოსტაკოვიჩის სავიოლინო კონცერტი  No.1 

(ბავარიის რადიოს სიმფონიური ორკესტრი/ესა-პეკა სალონენი).  

ლიზა ბათიაშვილი არაერთი ჯილდოს მფლობელია. მათ შორის აღსანიშნავია MIDEM-ის 

ჯილდო,  ჟურნალ Classica-ს პრიზი Choc de l’année, შლესვიჰ-ჰოლშტაინის მუსიკალური 

ფესტივალის მიერ დაწესებული ლეონარდ ბერნსტაინის ჯილდო და ასოციაცია 

„ბეთჰოვენის მოქალაქეების“ ჯილდო „ბეთჰოვენის ბეჭედი“. 2015 წელს ის დასახელდა 

„ჟურნალ Musical America-ს წლის ინსტრუმენტალისტად“, 2017 წელს კი ნომინირებული 

იყო „Gramophone-ის წლის ხელოვანის“ წოდებაზე. 2018 წელს ლიზა ბათიაშვილმა 

მიიღო ჰელსინკის ხელოვნების უნივერსიტეტის სიბელიუსის აკადემიის საპატიო 

დოქტორის წოდება. 

ლიზა ბათიაშვილი ცხოვრობს მიუნხენში და უკრავს კერძო კოლექციონერის მიერ 

მისთვის გადაცემულ ჯუზეპე გუარნერი del Gesu-ს 1739 წლის ვიოლინოზე.

Lisa Batiashvili, the Georgian-born German violinist, is praised by audiences and fellow 

musicians for her virtuosity. An award winning artist, she has developed long-standing 

relationships with the world’s leading orchestras, conductors and musicians.

Batiashvili is also the Artistic Director of Audi Sommerkonzerte, Ingolstadt. For the 2019 

festival – ‘Fantastique’ – Batiashvili curated a diverse programme featuring artists such as 

Daniel Harding with Bayerische Rundfunk Sinfonieorchester, Jean-Yves Thibaudet, Gautier 

Capuçon, Les vents Francais and Kammerphilharmonie Bremen. 

Recording exclusively for Deutsche Grammophon, Lisa’s latest album – ‘visions of Prokofiev’ 

(Chamber Orchestra of Europe/Yannick Nézet-Seguin) – won an Opus Klassik Award and 

was shortlisted for the 2018 Gramophone Awards. Earlier recordings include the concertos 

of Tchaikovsky and Sibelius (Staatskapelle Berlin/Daniel Barenboim), Brahms (Staatskapelle 

Dresden/Christian Thielemann) and Shostakovich No.1 (Symphonieorchester des 

Bayerischen Rundfunks/Esa-Pekka Salonen).  

She has won a number of awards: the MIDEM Classical Award, the Choc de l’année, the 

Accademia Musicale Chigiana International Prize, the Schleswig-Holstein Music Festival’s 

Leonard Bernstein Award and the Beethoven-Ring. Batiashvili was named Musical America’s 

Instrumentalist of the Year in 2015 was nominated as Gramophone’s Artist of the Year 

in 2017, and in 2018 was awarded an Honorary Doctorate from the Sibelius Academy 

(University of Arts, Helsinki).

Lisa lives in Munich and plays a Joseph Guarneri “del Gesu” from 1739, generously loaned 

by a private collector.
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ნელსონ გიორნერი თანამედროვეობის ერთ-ერთი უდიდესი პიანისტია. ის უკრავს ჩვენი 
დროის ისეთ პრესტიჟულ ორკესტრებთან, როგორებიცაა ფილარმონიის ორკესტრი, 
პარიზის ორკესტრი, ლონდონის ფილარმონიული ორკესტრი, გერმანული კამერული 
ფილარმონია, ჰალეს ორკესტრი, ვარშავის Sinfonia, NHK სიმფონიური ორკესტრი. იგი 
ასევე თანამშრომლობს წამყვან დირიჟორებთან, რომელთა შორისაა ვლადიმერ 
აშკენაზი, ფილიპ ჰერევეგე, ნეემე იარვი, სერ მარკ ელდერი, პაავო იარვი, ვასილი 
სინაისკი, ჯონათან ნოტი, ფაბიო ლუიზი და ესა-პეკა სალონენი. 

კამერული მუსიკის დიდი მოყვარული, ნელსონ გიორნერი თანამშრომლობს ისეთ 
არტისტებთან, როგორებიცაა მარტა არგერიხი, ჟანინ იანსენი, სტივენ ისერლისი და 
გარი ჰოფმანი. პიანისტს განსაკუთრებული ურთიერთობა აკავშირებს ბუენოს-აირესის 
მუსიკალურ ინსტიტუტთან Mozarteum Argentino და ვარშავის შოპენის ინსტიტუტთან – 
გიორნერი ამ უკანასკნელის მრჩეველთა კომიტეტის წევრია. 

ნელსონ გიორნერი ძირითადად იწერს ხმისჩამწერი ლეიბლისთვის Alpha Classics. მისი 
დისკოგრაფია მოიცავს შოპენის, ბეთჰოვენის, ბრამსის, დებიუსის, შუმანის, ფორესა და 
ფრანკის ნაწარმოებებს. გიორნერის არაერთი ალბომი მოიხსენიება „სარეკომენდაციო“ 
ჩანაწერთა სიაში. პრიზებს შორის აღსანიშნავია: „წლის Diapason d’Or“ დებიუსის 
ნაწარმოებთა ჩანაწერისთვის; ჟურნალ BBC Music Magazine-ის „თვის ჩანაწერი“ 
შუმანის ნაწარმოებთა ჩანაწერისთვის; ჟურნალ Classica-ს პრიზი “Choc” და 
“Diapason d’Or” შოპენის პრელუდების ალბომისთვის.   

ნელსონ გიორნერი დაიბადა 1969 წელს სან პედროში, არგენტინაში. ის სწავლობდა 
ხორხე კარუბასთან, ხუან-კარლოს არაბიანსა და კარმენ სკათიონესთან. 1986 წელს მან 
მოიპოვა პირველი პრემია ბუენოს-აირესის ფერენც ლისტის სახელობის კონკურსზე, რის 
შედეგადაც მიიღო სტიპენდია, რათა ესწავლა ჟენევის კონსერვატორიაში, მარიო ტიპოს 
კლასში. 1990 წელს ნელსონ გიორნერმა მიოპოვა ჟენევის საერთაშორისო კონკურსის 
პირველი პრემია.     

ნელსონ გიორნერი ცხოვრობს შვეიცარიაში მეუღლესა და ვაჟიშვილთან ერთად. ის 
ჰუმანიტარული ორგანიზაცია Ammala-ს აქტიური მხარდამჭერია.

  

Nelson Goerner is one of today’s greatest classical pianists. He has performed with many of 
today’s major orchestras including the Philharmonia Orchestra, Orchestre de Paris, London 
Philharmonic Orchestra, Deutsche Kammerphilharmonie, Hallé Orchestra, Sinfonia varsovia 
and NHK Symphony Orchestra, and with several of today’s leading conductors such as 
vladimir Ashkenazy, Philippe Herreweghe, Neeme Järvi, Sir Mark Elder, Paavo Järvi, vassily 
Sinaisky, Jonathan Nott, Fabio Luisi and Esa-Pekka Salonen. 

A keen chamber musician, Nelson Goerner has collaborated with artists such as Martha 
Argerich (in repertoire for two pianos), Janine Jansen, Steven Isserlis and Gary Hoffman. 
Nelson Goerner has a strong relationship with the Mozarteum Argentino in Buenos Aires and 
enjoys a long association with the Chopin Institute in Warsaw, where he is a member of the 
artistic advisory committee. 

Nelson Goerner records predominantly for Alpha Classics and his discography for them 
includes works by Chopin, Beethoven, Brahms, Debussy, Schumann, Fauré and Franck. 
Many of Goerner’s albums have been named “reference” recordings. Accolades include: 
Diapason d’Or of the Year for his recording of Debussy; BBC Music Magazine’s Recording of 
the Month for his album of works by Schumann; Choc de Classica and Diapason d’Or for his 
Chopin Preludes album.

Nelson Goerner was born in San Pedro, Argentina, in 1969. After studying in Argentina with 
Jorge Garrubba, Juan Carlos Arabian and Carmen Scalcione, he was awarded First Prize in 
the Franz Liszt Competition in Buenos Aires in 1986. This led to a scholarship to work with 
Maria Tipo at the Geneva Conservatoire, and in 1990 Nelson Goerner won the First Prize at 
the Geneva Competition.

Nelson Goerner lives in Switzerland with his wife and son. He is a proud and active supporter 
of the humanitarian organisation Ammala.
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22 წლის ასაკში ალექსანდრე კანტოროვი პირველი ფრანგი პიანისტია, რომელმაც 
ჩაიკოვსკის სახელობის კონკურსზე მოიპოვა ოქროს მედალი და გრან-პრი. 
კრიტიკოსთა მიერ „ფორტეპიანოს ახალგზარდა მეფედ“ და „რეინკარნირებულ ლისტად“ 
აღიარებულმა პიანისტმა არაერთი სხვა ჯილდოც მოიპოვა და მას მთელს მსოფლიოში 
უმაღლესი დონის კონცერტებზე ეპატიჟებიან. 

ის უკრავს მსოფლიოს წამყვან ორკესტრებთან, მათ შორის რეგულარულად გამოდის 
მარიას თეატრის ორკესტრსა და ვალერი გერგიევთან ერთად. ამ და მომავალ სეზონებში 
დაგეგმილია კონცერტები პარიზის ორკესტრთან, ბერლინის შტაატსკაპელასთან, სამეფო 
ფილარმონიულ ორკესტრსა და სტოქჰოლმის სამეფო ფილარმონიულ ორკესტრთან 
ერთად; ასევე ტურნეები ტულუზის ეროვნულ ორკესტრთან, ბუდაპეშტის საფესტივალო 
ორკესტრსა და მიუნჰენის ფილარმონიულ ორკესტრთან ერთად. 

სოლო კონცერტებით პიანისტი ეწვია ისეთ პრესტიჟულ დარბაზებს, როგორებიცაა 
ამსტერდამის კონცერტგებაუ, ბერლინის კონცერტჰაუსი, პარიზის ფილარმონია,  
ბრიუსელის ნატიფი ხელოვნების სასახლე „ბოზარი“, სტოქჰოლმის საკონცერტო 
დარბაზი. ის ასევე გამოდის პრესტიჟულ ფესტივალებზე, რომელთა შორისაა ლა-
როქ-დონტეროს ფესტივალი, Piano aux Jacobins, ვერბიეს ფესტივალი და რურის 
საფორტეპიანო ფესტივალი. 2020 წლის მარტში კანტოროვი დაპატიჟეს „კარნეგი-
ჰოლში“, რათა მას ჩაენაცვლებინა მიურეი პერაია. 

ის ექსკლუზიურად და დიდი წარმატებით იწერს ხმისჩამწერი ლეიბლისთვის BIS. მისმა 
უახლესმა ჩანაწერმა, რომელიც მთლიანად სენ-სანსს მიეძღვნა, დაიმსახურა ორი 
პრესტიჟული ჯილდო – Diapason d’Or და Choc de l’Année. არაერთი პრიზით დაჯილდოვდა 
მისი კიდევ ერთი ჩანაწერი – სოლო კონცერტი à la Russe, რომელმაც მოიპოვა შემდეგი 
პრიზები: Choc de l’Année (ჟურნალი Classica), Diapason découverte (ჟურნალი Diapason), 
Supersonic (ჟურნალი Pizzicato) და CD des Doppelmonats (ჟურნალი PianoNews). BIS-ისთვის 
მან ასევე ჩაიწერა ლისტის კონცერტები. დაგეგმილია ჩაწერა სოლო კონცერტებისა, 
რომლებზეც შესრულდება ბრამსის, ბარტოკისა და ლისტის ნაწარმოებები. 

საფრანგეთში დაბადებული ფრანგულ-ბრიტანული წარმომავლობის პიანისტი 
სწავლობდა პიერ-ალან ვოლონდასთან, იგორ ლაცკოსთან, ფრანკ ბრალესა და რენა 
შერეშევსკაიასთან. 

At 22 years old Alexandre Kantorow is the first French pianist to win the gold medal at the 
Tchaikovsky Competition as well as the Grand Prix. Already hailed by critics as the “young 
tsar of the piano” and “Liszt reincarnate”, he has received numerous other awards and is 
already being invited at the highest level worldwide.

He has played with many of the world’s major orchestras, including regularly the Mariinsky 
Orchestra with valery Gergiev and highlights in this and future seasons include the Orchestre 
de Paris, Staatskapelle Berlin, Royal Philharmonic Orchestra, Philharmonia, Royal Stockholm 
Philharmonic and tours with the Orchestre National de Toulouse, Budapest Festival Orchestra 
and the Munich Philharmonic.

In recital he appears at major concert halls such as the Concertgebouw Amsterdam, 
Konzerthaus Berlin, Philharmonie de Paris, BOZAR in Brussels, Stockholm Konserthus and 
at the most prestigious festivals including La Roque d’Anthéron, Piano aux Jacobins, verbier 
Festival and Klavierfest Ruhr. In March 2020 Kantorow was invited to step in for Murray 
Perahia with a recital at Carnegie Hall.

He records exclusively with BIS, to great critical acclaim, and his most recent recording of 
Saint-Saëns has received Diapason d’Or and Choc Classica of the Year. His à la Russe 
recital recording won numerous awards and distinctions including Chocde l’Année (Classica), 
Diapason découverte (Diapason), Supersonic (Pizzicato) and CD des Doppelmonats 
(PianoNews). For BIS he has also recorded Liszt concerti, with a forthcoming recital including 
rhapsodies by Brahms, Bartók and Liszt.

Born in France and of French-British heritage, he has studied with Pierre-Alain volondat, Igor 
Lazko, Franck Braley and Rena Shereshevskaya.
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დანიელ ლოზაკოვიჩი დაიბადა 2001 წელს სტოქჰოლმში. მან შვიდი წლის ასაკში 
დაიწყო ვიოლინოზე დაკვრა, ორი წლის შემდეგ კი სადებიუტო კონცერტი მისცა 
კამერულ ორკესტრ „მოსკოვის ვირტუოზებსა“ და ვლადიმერ სპივაკოვთან ერთად. 
დღეს უკვე დანიელი რეგულარულად გამოდის ისეთი ორკესტრების გვერდიგვერდ, 
როგორებიცაა საფრანგეთის ეროვნული ორკესტრი, ტულუზის კაპიტოლიის ეროვნული 
ორკესტრი, სტოქჰოლმის სამეფო ფილარმონიული ორკესტრი, ლივერპულის სამეფო 
ფილარმონიული ორკესტრი, RAI-ს ეროვნული სიმფონიური ორკესტრი, გულბენკიანის 
ორკესტრი და ბერლინის კომიშე ოპერას ორკესტრი. იგი თანამშრომლობს მსოფლიოში 
ცნობილ დირიჟორებთან, რომელთა შორისაა  სემიონ ბიჩკოვი, ნეემე იარვი, ანდრის 
ნელსონსი, ვასილი პეტრენკო, ლაჰავ შანი, ტუგან სოხიევი, ლეონარდ სლატკინი, 
კრჟიშტოფ ურბანსი და ლორენცო ვიოტი. ლოზაკოვიჩი გამოდის ისეთ მუსიკოსებთან 
ერთად, როგორებიცაა ივრი გიტლისი, ემანუელ აქსი, რენო კაპუსონი, შლომო მინტცი, 
დენის მაცუევი, ხატია ბუნიათიშვილი, ჯორჯ ლი, სონ-ჯინ ჩო, მარტინ ფროსტი და მაქსიმ 
ვენგეროვი.  

15 წლის ასაკში ლოზაკოვიჩმა მოაწერა ხელი ექსკლუზიურ კონტრაქტს Deutsche 
Grammophon-თან და 2018 წელს გამოუშვა თავისი სადებიუტო ალბომი, რომელმაც 
პირველი ადგილი დაიკავა ფრანგული Amazon-ის ჩარტებში და ასევე კლასიკური 
ალბომების ჩარტებში გერმანიაში. „სხვა არაფერი, მხოლოდ ეული გული“ – ასე 
ეწოდება ლოზაკოვიჩის მეორე, 2019 წელს გამოცემულ ალბომს. ის ჩაიკოვსკის 
შემოქმედებას ეძღვნება და შეიცავს რუსი კომპოზიტორის სავიოლინო კონცერტს, 
რომელიც ლოზაკოვიჩმა რუსეთის ეროვნულ ფილარმონიულ ორკესტრსა და ვლადიმერ 
სპივაკოვთან ერთად ცოცხლად ჩაიწერა. 

ლოზაკოვიჩი 2012 წლიდან სწავლობდა კარლსრუეს მუსიკის უნივერსიტეტში 
პროფესორ იოზეფ რისინის კლასში, 2015 წლიდან მოყოლებული კი მას  მენტორობას 
უწევს ედუარდ ვულფსონი. დანიელ ლოზაკოვიჩი უკრავს ex-Baron Rothschild-ის 
სტრადივარის ვიოლინოზე, რომელიც მას გადასცეს მესაკუთრეებმა Reuning & Son, 
Boston და ედუარდ ვულფსონმა; ის ასევე ასრულებს სტრადივარის 1727 წლის 
ინსტრუმენტზე Le Reynier, რომელიც მას გადასცა კომპანიამ LvMH / MOET HENNESSY – 
LOUIS vUITTON.  

Daniel Lozakovich, whose majestic music-making leaves both critics and audiences 
spellbound, was born in Stockholm in 2001 and began playing the violin when he was six. 
He made his solo debut two years later with the Moscow virtuosi Chamber Orchestra and 
vladimir Spivakov. Daniel now regularly performs with such orchestras as the Orchestre 
National de France, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Royal Stockholm 
Philharmonic Orchestra, Royal Liverpool Philharmonic, Orchestre de la Suisse Romande, 
Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, Gulbenkian Orchestra and the Orchester der 
Komischen Oper Berlin. He collaborates with some of the world’s eminent conductors 
including Semyon Bychkov, Neeme Järvi, Klaus Mäkelä, Andris Nelsons, vasily Petrenko, 
Lahav Shani, Tugan Sokhiev, Leonard Slatkin, Nathalie Stutzmann, Robin Ticciati, Krzysztof 
Urbanski and Lorenzo viotti. Lozakovich enjoys collaborations with Ivry Gitlis, Emanuel Ax, 
Renaud Capuçon, Shlomo Mintz, Denis Matsuev, Khatia Buniatishvili, George Li, Seong-Jin 
Cho, Martin Fröst and Maxim vengerov. 

Aged 15, Lozakovich signed an exclusive recording contract with Deutsche Grammophon and in 
June 2018 released his debut album of Bach’s two violin concerti and the solo partita No.2. The 
album reached number 1 in the music category of the French Amazon charts and the classical 
album charts in Germany. “None but the lonely heart”, Lozakovich’s second album, was released 
in October 2019. Dedicated to the music of Tchaikovsky, it includes the violin Concerto, 
recorded live with the National Philharmonic Orchestra of Russia and vladimir Spivakov. 

Lozakovich studied at the Karlsruhe University of Music with Professor Josef Rissin from 
2012 and from 2015 has been mentored by Eduard Wulfson in Geneva. Daniel Lozakovich 
plays the “ex-Baron Rothschild” Stradivari on generous loan on behalf of the owner by 
Reuning & Son, Boston, and Eduard Wulfson and plays the Stradivarius “Le Reynier” (1727), 
generously loaned by LvMH / MOËT HENNESSY – LOUIS vUITTON.
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ჯანანდრეა ნოზედა მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი დირიჟორია, 
რომელიც თანაბარი წარმატებით გამოდის როგორც საკონცერტო დარბაზებში, ისე 
საოპერო თეატრებში. 2016 წლის იანვარში იგი დაინიშნა ეროვნული სიმფონიური 
ორკესტრის რიგით მეშვიდე მუსიკალურ დირექტორად და 2017/18 წლების სეზონში 
მან დაიწყო ამ პოზიციაზე ოთხწლიანი ვადით მუშაობა. 2018 წლის სექტემბერში, 
ორკესტრთან თანამშრომლობის მეორე სეზონის დასაწყისში, მას კიდევ ოთხი წლით 
გაუგრძელდა კონტრაქტი. 

ნოზედა აგრეთვე მოღვაწეობს როგორც ლონდონის სიმფონიური ორკესტრისა და ისრაელის 
ფილარმონიული ორკესტრის მთავარი მოწვეული დირიჟორი, კადაკეს ორკესტრის 
მთავარი დირიჟორი და სტრეზას ფესტივალის (იტალია) სამხატვრო ხელმძღვანელი. 
2018 წლის ივლისში ციურიხის საოპერო თეატრმა დანიშნა იგი მომდევნო გენერალურ 
მუსიკალურ დირექტორად, რომელიც მუშაობას 2021/22 წლების სეზონში დაიწყებს. 

ხელოვანთა ახალი თაობის აღზრდა ძალიან მნიშვნელოვანია ნოზედასთვის, რაც ასახვას 
პოვებს მის საქმიანობაზე: იგულისხმება მის მიერ მიცემული მრავალი მასტერკლასი და 
ახალგაზრდულ ორკესტრებთან, მათ შორის  ევროკავშირის ახალგაზრდულ ორკესტრთან 
ერთად ჩატარებულ არაერთი საკონცერტო ტურნე. ამ საქმიანობასვე უკავშირდება 
მისი დანიშვნა ახლად შექმნილი „წინანდლის ფესტივალის“ და პან-კავკასიური 
ახალგაზრდული ორკესტრის მუსიკალურ დირექტორად.  

ნოზედა დირიჟორობს მსოფლიოს წამყვან ორკესტრებს პრესტიჟულ საოპერო 
თეატრებსა და ფესტივალებზე; მათ შორის აღსანიშნავია ბერლინის ფილარმონიული 
ორკესტრი, ჩიკაგოს სიმფონიური  ორკესტრი, კლივლენდის ორკესტრი, ლა-სკალას  
ორკესტრი, მიუნხენის ფილარმონიული  ორკესტრი, მეტროპოლიტენ ოპერის ორკესტრი, 
ნიუ-იორკის ფილარმონიული  ორკესტრი, NHK სიმფონიური ორკესტრი, სანტა ჩეჩილიას 
ეროვნული აკადემიის ორკესტრი, პარიზის ორკესტრი, საფრანგეთის ეროვნული 
ორკესტრი, ფილადელფიის ორკესტრი, ვენის ფილარმონიული ორკესტრი, ვენის 
სიმფონიური ორკესტრი.

ნოზედა ინტენსიურად იწერს, რის შედეგადაც მისი დისკოგრაფია სამოცზე მეტ ალბომს 
მოიცავს. ჩანაწერების უმეტესობამ დირიჟორს კრიტიკოსთა აღიარება და სხვადასხვა 
ჯილდო მოუტანა. 

Gianandrea Noseda is one of the world’s most sought-after conductors, equally recognized for 
his artistry in both the concert hall and opera house. He was named the National Symphony 
Orchestra’s seventh music director in January 2016 and began his four-year term with the 
2017-2018 season. 

In addition to his position with the NSO, Noseda also serves as Principal Guest Conductor of 
the London Symphony Orchestra and Israel Philharmonic Orchestra, Principal Conductor of 
the Orquestra de Cadaqués and Artistic Director of the Stresa Festival in Italy. In July 2018, 
the Zurich Opera House appointed him its the next General Music Director beginning in the 
2021–2022 season. 

Nurturing the next generation of artists is important to Noseda, as evidenced by his ongoing 
work in masterclasses and tours with youth orchestras, including the European Union Youth 
Orchestra, and with his recent appointment as music director of the newly-created Tsinandali 
Festival and Pan-Caucasian Youth Orchestra in the village of Tsinandali, Georgia, which 
began in 2019.

Noseda has conducted the most important orchestras and leading opera houses and 
festivals including the Berlin Philharmonic, Chicago Symphony Orchestra, Cleveland 
Orchestra, La Scala, Munich Philharmonic, Met Orchestra, New York Philharmonic, NHK 
Symphony, Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Orchestre de Paris, 
Orchestre National de France, Philadelphia Orchestra, Royal Opera House, vienna 
Philharmonic, vienna Symphony and Zurich Opera House. 

Noseda’s intense recording activity counts more than 60 CDs, many of which have been 
celebrated by critics and received awards. 

ჯანანდრეა
ნოზედა

Gianandrea

Noseda

დირიჟორი
CONDUCTOR

@ ამფითეატრი
 Amphitheatre

კვირა
Sunday

20
სექტემბერი 
September

19:00



წ ი ნ ა ნ დ ლ ი ს  ფ ე ს ტ ი ვ ა ლ ი  2 0 2 026



T S I N A N D A L I  F E S T I V A L  2 0 2 0 27

საქართველოს ეროვნული სიმფონიური ორკესტრის სამხატვრო ხელმძღვანელი და 
მთავარი დირიჟორი. საკუთარ თავში აერთიანებს კომპოზიტორის, დირიჟორისა და 
სოლისტ-შემსრულებლის პროფესიებს.

უდიდესი წვლილი ნიკოლოზ რაჭველის, როგორც მუსიკოსის ჩამოყალიბებაში 
ლილი გაბუნიასა და მიხეილ შუღლიაშვილს მიუძღვით. 1999-2003 წლებში რაჭველი 
სწავლობდა ვენის მუსიკისა და საშემსრულებლო ხელოვნების უნივერსიტეტში. სწავლის 
პერიოდში გავლილი აქვს მასტერკლასები ისეთ კომპოზიტორებთან, როგორიცაა პიერ 
ბულეზი, ლუჩანო ბერიო, მიშელ ჟარელი და სხვ.  თბილისში დაბრუნების შემდეგ, 2005 
წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის კომპოზიციის ფაკულტეტი 
ბიძინა კვერნაძის ხელმძღვანელობით. 

სხვადასხვა წლებში რაჭველი თანამშრომლობდა თბილისის ოპერისა და ბალეტის 
სახელმწიფო თეატრის სიმფონიურ ორკესტრთან, თბილისის სიმფონიურ ორკესტრთან, 
რიეკას ოპერის სიმფონიურ ორკესტრთან და გუნდთან, ინგოლშტატის ქართულ კამერულ 
ორკესტრთან, პიარნუს სიმფონიურ და ტალინის ფილარმონიულ ორკესტრებთან, 
რუსეთის სახელმწიფო სიმფონიურ ორკესტრთან, მოსკოვის სიმფონიურ ორკესტრთან, 
კიევის ფილარმონიულ ორკესტრთან, კრემერატა ბალტიკასთან, ბერლინის რადიოს 
სიმფონიურ ორკესტრთან, ლონდონის კამერულ ორკესტრთან და სხვ.; ასევე 
კომპოზიტორებთან და მუსიკოს-შემსრულებლებთან: გია ყანჩელი, ალექსანდრე 
თორაძე, ლიანა ისაკაძე, პაატა ბურჭულაძე, იოსებ ბარდანაშვილი, ტიგრან მანსურიანი, 
ფრანგიზ ალი-ზადე, მიშელ ლეგრანი, კიმ კაშკაშიანი, ლიზა ბათიაშვილი, ხატია 
ბუნიათიშვილი, იური ბაშმეტი, დევიდ გერინგასი, გიდონ კრემერი, ალექსანდრე 
კორსანტია, კატია რიჩარელი, ანიტა რაჭველიშვილი, ნინო მაჩაიძე, თამარ ივერი, 
გიორგი გაგნიძე, კატია სკანავი, არიელ ცუკერმანი, ავი ავიტალი, კრის ბოტი, სტინგი, 
ბიორკი, ლიზა ფიშერი, Take 6, ბექა გოჩიაშვილი, და მრავალი სხვა.

ნიკოლოზ რაჭველის ნაწარმოებები შესრულდა კარნეგი ჰოლში, ბერლინის კონცერტჰაუსში, 
კიევის ფილარმონიაში, „ლა-სკალასა“ და ჰამბურგის ელბ-ფილარმონიაში. 2020 წლის 
ივნისში Deutsche Grammophon-მა გამოსცა მისი ალბომი „განათებული ქალაქები“ 
გამოჩენილი მევიოლინის ლიზა ბათიაშვილის, ეროვნული სიმფონიური ორკესტრისა და 
ბერლინის რადიოს სიმფონიური ორკესტრის მონაწილეობით. 

Music Director and Principal Conductor of Georgian Philharmonic Orchestra. Rachveli unites 
professions of a composer, conductor and pianist.

His first teachers – Lili Gabunia and Mikheil Shughliashvili have contributed much to for music 
education. In 1999-2003, he studied at the University of Music and Performing Arts, vienna. 
During his studies, Rachveli has attended master classes by Boulez, Berio, and Jarrell. 
Having returned to Georgia, he graduated from the Tbilisi State Conservatoire in 2005 (class 
of B. Kvernadze). 

In various years he has appeared with the Opera and Ballet State Theatre Orchestra, Tbilisi 
Symphony Orchestra, Rijeka Opera Orchestra and Choir, Ingolstadt Georgian Chamber 
Orchestra, Parnu Symphony and Tallin Philharmonic Orchestras, State Symphony Orchestra 
of Russia, Moscow Symphony Orchestra MCO, Kiev Philharmonic Orchestra, Kremerata 
Baltica, Berlin Radio Symphony Orchestra, London Chamber Orchestra. He collaborated 
with such artists, as Alexander Toradze, Liana Isakadze, Paata Burchuladze, Josef 
Bardanashvili,Tigran Mansurian, Franghiz Ali-Zadeh, Michel Legrand, Kim Kashkashian, Lisa 
Batiashvili, Khatia Buniatishvili, Yuri Bashmet, David Geringas, Gidon Kremer, Alexander 
Korsantia, Katia Ricciarelli, Anita Rachvelishvili, Nino Machaidze, Tamar Iveri, Giorgi Gagnidze, 
Katia Skanavi, Ariel Zuckermann, Avi Avital, Chris Botti, Sting, Bjork, Lisa Fisher, Take 6, Beka 
Gochiashvili and many others.

Rachveli’s works have been performed in Carnegie Hall, Kiev National Philharmonic Hall,  
Teatro alla Scala, Hamburg ElbPhilharmonie. In 2020, the famous violinist Lisa Batiashvili 
recorded for Deutsche Grammophon the CD album “City Lights”, containing several 
compositions rearranged by Rachveli and performed by Georgian Philharmonic Orchestra 
under the baton of Nikoloz Rachveli. 

ნიკოლოზ
რაჭველი

Nikoloz
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ქართული ნაციონალური ბალეტი „სუხიშვილები“ დაარსდა ილიკო სუხიშვილისა და 

ნინო რამიშვილის მიერ 1945 წელს. ეს გახლდათ პირველი პროფესიული სახელმწიფო 

ცეკვის ანსამბლი საქართველოში. 1945 წლიდან მოყოლებული სუხიშვილების ოჯახის 

სამი თაობა ხელმძღვანელობს ქართულ ნაციონალურ ბალეტს. ნინო სუხიშვილი 

გახლავთ ანსამბლის გენერალური დირექტორი, ხოლო ილიკო სუხიშვილი – სამხატვრო 

ხელმძღვანელი და მთავარი ქორეოგრაფი. ორივე დამაარსებლების შვილიშვილია.

500-ზე მეტი ტურნეთი ქართულმა ნაციონალურმა ბალეტმა არაერთხელ მოიარა 

5 კონტინენტი, 90-ზე მეტი ქვეყანა, გამართა 10 000 კონცერტი და 50 მილიონ 

ადამიანზე მეტს წარუდგინა თავისი შესრულება. „სუხიშვილებს“ წარმოადგენენ 

მსოფლიოს წამყვანი იმპრესარიოები და პროდიუსერები. ანსამბლი გამოვიდა 

ალბერტ-ჰოლში, კოლიზეუმში, მეტროპოლიტენ ოპერაში და სხვა არაერთ ცნობილ 

დარბაზში. ქართული ნაციონალური ბალეტი გახლავთ ხალხური ცეკვის ერთადერთი 

ანსამბლი, რომელსაც სცენა დაუთმო მსოფლიოს ერთ-ერთმა ყველაზე ცნობილმა 

თეატრმა – მილანის ლა სკალამ. გამოსვლას უპრეცედენტო მოვლენა მოჰყვა – ფარდა 

თოთხმეტჯერ აიწია და ეს გახლდათ რეკორდი, რომელიც შემდეგ ვერავინ მოხსნა.

ქართული ეროვნული ბალეტის განკარგულებაშია 150 მოცეკვავე და საკუთარი 

ორკესტრი.     

Georgian National Ballet “Sukhishvili” was founded in 1945 by Iliko Sukhishvili and Nino 

Ramishvili and was the first professional state dance company in Georgia. Since 1945 three 

generations of Sukhishvili family are managing the Georgian National Ballet. Nowadays, Nino 

Sukhishvili (granddaughter of the founders) is a General Director/CEO and Iliko Sukhishvili Jr. 

(grandson of the founders) is an Artistic Director and Chief Choreographer of the company. 

In over 500 tours Georgian National Ballet numerously toured 5 continents, more than 

90 countries, held over 10 000 concerts and over 50 million people have watched its 

performances. The company has been represented by world’s many well-known impresarios 

and producers; it has appeared at the Albert Hall, The Coliseum, The Metropolitan Opera and 

many other famous venues. Georgian National Ballet was the first and the only folk troupe 

ever admitted to the most famous and demanding stage at Teatro Alla Scala in Milan, Italy; An 

unprecedented event – the curtains were raised 14 times and it was an adamant record. 

The Georgian National Ballet has around 150 dancers and its own orchestra.
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გიორგი გიგაშვილი ახალგაზრდა თაობის ქართველ პიანისტთა ერთ-ერთი გამორჩეული

წარმომადგენელია. ფორტეპიანოზე დაკვრა 2007 წლიდან დაიწყო „ხელოვნების 

სკოლაში“ ბელა ფრანგიშვილის კლასში; 2014 წლიდან სწავლა ზაქარია ფალიაშვილის 

სახელობის ცენტრალურ სამუსიკო სკოლა „ნიჭიერთა ათწლედში“ განაგრძო 

ლალი რჩეულიშვილის ხელმძღვანელობით. დღეისათვის იგი თბილისის 

სახელმწიფო კონსერვატორიის სტუდენტია და სწავლას ემერიტუს რევაზ თავაძის 

ხელმძღვანელობით განაგრძობს.

გიორგი მრავალი რესპუბლიკური თუ საერთაშორისო კონკურსის ლაურეატია. მათ 

შორის აღსანიშნავია: ლიორეტ-დე-მარის საერთაშორისო კონკურსი “Fiestalonia Milenio”-ს 

I პრემია (ესპანეთი, 2013); გერშვინის სახელობის პიანისტთა საერთაშორისო კონკურსის 

გრან-პრი (აშშ, 2015); ფრედერიკ შოპენის საერთაშორისო კონკურსის I პრემია

(ესტონეთი, 2016); თენგიზ ამირეჯიბის სახელობის ახალგაზრდა პიანისტთა 

საერთაშორისო კონკურსის II პრემია (საქართველო, 2017); პიანისტთა თბილისის 

მეექვსე საერთაშორისო კონკურსის II პრემია და ლიზა ლეონსკაიას სპეციალური პრიზი 

(საქართველო, 2017); ქალაქ ვიგოში გამართულ საერთაშორისო კონკურსზე მსოფლიოში 

სახელგანთქმული პიანისტის – მართა არგერიხის მიერ გადაცემული I პრემია და

ნელსონ ფრეიერის სპეციალური პრიზი (ესპანეთი, 2019).

2019 წლის სექტემბერში გიორგი გახდა ბუზონის 62-ე საერთაშორისო საფორტეპიანო 

კონკურსის III პრემიისა და „მსმენელთა სიმპათიის პრიზის“ მფლობელი. გიორგი 

წარმატებით მართავს კონცერტებს საქართველოში, აშშ-ში, პოლონეთში, ესპანეთში, 

საფრანგეთში და მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში.

 

Giorgi Gigashvili is a distinguished representative of a new generation of Georgian pianists. 

He began his first piano lessons in 2007 at Art School in the class of Bela Prangishvili. From 

2014 he continued his musical education at Zakaria Paliashvili Central Music School for 

Gifted Children, where he studied under the direction of Lali Rcheulishvili. Currently, he is the 

student of the Tbilisi State Conservatoire pursuing his studies under the guidance of Emeritus 

Revaz Tavadze.

Giorgi is the prize winner of many national and international competitions. Among his awards 

are:  First Prize at the Lloret de Mar International competition “Fiestalonia Milenio” (Spain, 

2013); the Grand Prix at the “Gershwin International Competition for Pianists” (USA, 2015); 

First Prize at the “Chopin International Competition for Pianists” (Estonia, 2016); Second 

Prize at the “Tengiz Amirejibi Third International Competition for Young Pianists” (Georgia, 

2017); Second Prize and Liza Leonskaja’s Special Prize at the Sixth Tbilisi International Piano 

Competition (Georgia, 2017); First Prize and Nelson Freire’s special prize at the competition 

“City Of vigo”, jury led by Martha Argerich (Spain, 2019).

In September 2019, Gigashvili won the Third Prize and the “Audience Prize” at the 62nd 

Busoni International Piano Competition. Giorgi Gigashvili successfully performs in Georgia, 

USA, Poland, Spain, France and many other countries.
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ანასტასია აღლაძე გახლავთ ლაურეატი მრავალი ეროვნული თუ საერთაშორისო 

კონკურსისა; მათ შორისაა Music Seasons Art-Duo (2018), ო. თაქთაქიშვილის სახელობის 

საერთაშორისო კონკურსი (2017), თბილისის ი. ს. ბახის სახელობის საერთაშორისო 

კონკურსი (2016), ფერმოს მევიოლინეთა საერთაშორისო კონკურსი Andrea Postacchini 

(2013), თბილისის ინსტრუმენტალისტთა კონკურსი „არტ-იმედი“ (2012), Find Your Star 

(2012). იგი ასევე აქტიურად მონაწილეობს ფესტივალებში. განსაკუთრებით აღსანიშავია 

Festspiele der Mecklenburg-vorpommern (გერმანია), „ახალი თაობის მუსიკალური 

ფესტივალი“ (საქართველო), Youth Classics (შვეიცარია).

ანასტასია აღლაძე აქტიურად ესწრება ცნობილი მუსიკოსებისა და მევიოლინეების 

მასტერკლასებს; მათ შორისაა სერგეი კრავჩენკო, დორა შვარცბერგი, მინტჩო 

მინტჩევი, შლომო მინტცი, ალექსანდრე გილმანი, ანა ჩუმაჩენკო, ჯულია ფიშერი, 

სონია კორკეალა, ანდრეას იანკე. ანასტასიას ჩატარებული აქვს არაერთი კონცერტი 

სიმფონიურ ორკესტრებთან ერთად. 

ანასტასია აღლაძე დაიბადა 2003 წელს თბილისში. ის სწავლობდა მერსინის 

სახელმწიფო კონსერვატორიასთან არსებულ მუსიკალურ სკოლასა (პედაგოგი ლილი 

ჭუმბურიძე) და ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ცენტრალურ სამუსიკო სკოლაში 

„ნიჭიერთა ათწლედი“ (პედაგოგები დინა ჯაიანი, კონსტანტინე ვარდელი). ამჟამად 

ეუფლება ვიოლინოს „ნიჭიერთა ათწლედში“ პროფესორ მანანა ქანთარიას კლასში

 

Anastasia Aghladze is a prize-winner of many national and international competitions: Music 

Seasons Art-Duo (2018), O. Taktakishvili International Competition (2017), Tbilisi J.S. Bach 

International Competition (2016), International violin Competition Andrea Postacchini (2013), 

Tbilisi Competition “Art-Imedi”, (2012), Find Your Star (2012). She has also participated 

in festivals such as Festspiele der Mecklenburg-vorpommern (Germany), Youth Classics 

(Switzerland), and New Generation Music Festival (Georgia).

Anastasia Aghladze has attended masterclasses by famous musicians and violinists such as 

Sergey Kravchenko, Dora Schwarzberg, Mintcho Mintchev, Shlomo Mintz, Alexander Gilman, 

Ana Chumachenco, Julia Fischer, Sonja Korkeala and Andreas Janke.  She has appeared as 

a soloist with various symphonic orchestras.   

Anastasia Aghladze was born in 2003 in Tbilisi. She studied at the Music School of Mersin 

State Conservatory (class of Lili Tchumburidze) and Tbilisi Zakaria Paliashvili Central Music 

School for the Gifted (class of Diana Jaiani and Konstantin vardeli). At present she is studying 

at the Central Music School where she is supervised by professor Manana Kantaria.
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1996 წელს დაბადებულმა მირიან კვალიაშვილმა საწყისი მუსიკალური განათლება 

ჩელოს სპეციალობით მიიღო თბილისის ევგენი მიქელაძის სახელობის ცენტრალურ 

მუსიკალურ სასწავლებელში, ჯერ პედაგოგ  გენრიხ ბაბლუმიანთან, შემდეგ კი 

ნუკრი ბაგრატიონ-დავითაშვილთან; სწავლა კი გააგრძელა თბილისის სახელმწიფო 

კონსერვატორიაში ემერიტუს თამარა გაბარაშილის კლასში. 2016 წელს მირიანი 

ჩაირიცხა იეჰუდი მენუჰინის საერთაშორისო აკადემიაში, სადაც სწავლობდა პაბლო დე 

ნავერანის კლასში. ამასთანავე, ის რეგულარულად იღებდა გაკვეთილებს აკადამიის 

სამხატვრო ხელმძღვანელ მაქსიმ ვენგეროვისგან.

მირიან კვალიაშვილს უთანამშრომლია ისეთ არტისტებთან, როგორებიცაა მაქსიმ 

ვენგეროვი, ჩეჩილია ბარტოლი, გარი ჰოფმანი, ბაიბა სკრიდე, ვალერი სოკოლოვი, 

მიქაელ გუტმანი, ლიანა გურჯია და სხვები. მას ასევე მონაწილეობა აქვს მიღებული 

მრავალ ფესტივალში. მათ შორისაა გშტაადის მენუჰინის სახელობის ფესტივალი, ლე-

მონტის მუსიკალური ფესტივალი, Crans Montana Classics, მურსიას ახალგაზრდული 

ორკესტრების საერთაშორისო ფესტივალი, Pietrasanta in Concerto, Young Euro Classic, 

საერთშორისო ფესტივალი „შემოდგომის თბილისი”. 

მირიან კვალიაშვილს დაუკრავს ოცზე მეტ ქვეყანაში, ისეთ პრესტიჟულ დარბაზებში, 

როგორებიცაა „ვიქტორია-ჰოლი“, მონტე-კარლოს ოპერა, KKL ლუცერნი, ბუენოს-აირესის 

კირჰერის კულტურული ცენტრი, ჯანსუღ კახიძის მუსიკალური ცენტრი, „ჰერკულეს-

ჰოლი“, ბერლინის „კონცერტჰაუსი“, თბილისის კონსერვატორიის დიდი დარბაზი.

Mirian Kvaliashvili, born in 1996, began his cello lessons at Evgeny Mikeladze Central Music 

School with Heinrich Bablumian and Nukri Bagrationi-Davitashvili. He continued his studies at 

Tbilisi v. Sarajishvili State Conservatorie supervised by Emeritus Tamara Gabarashvili. In 2016 

Kvaliashvili became a student at the International Menuhin Music Academy where he studied 

in the class of Pablo de Naverán, being mentored by musical director of the Academy, Maxim 

vengerov.  

Mirian Kvaliashvili has collaborated with many eminent artists, including Maxim vengerov, 

Cecilia Bartoli, Gary Hoffmann, Baiba Skride, valeriy Sokolov, Michael Guttman, Liana 

Gourdjia and others. He also participated in various international festivals such as the Gstaad 

Menuhin Festival, Le Mont Musical Festival, Crans Montana Classics, Festival international de 

Orquestas de Jóvenes, Pietrasanta in Concerto, Young Euro Classic and International Music 

Festival “Autumn Tbilisi”. 

The young cellist has performed at prestigious concert halls in more than twenty countries, 

including victoria Hall, Opéra de Monte-Carlo, KKL Luzern, Buenos Aires Kirchner Cultural 

Centre, Djansug Kakhidze Tbilisi Music Centre, Hercules Hall, Konzerthaus Berlin, Tbilisi State 

Conservatoire Grand Hall, and many others.

მირიან 
კვალიაშვილი

Mirian 
kvaliashvili

@ ამფითეატრი
 Amphitheatre

შაბათი
Saturday

19
სექტემბერი 
September

12:00



T S I N A N D A L I  F E S T I V A L  2 0 2 0 33



წ ი ნ ა ნ დ ლ ი ს  ფ ე ს ტ ი ვ ა ლ ი  2 0 2 034
Photo by Khatia Psuturi



T S I N A N D A L I  F E S T I V A L  2 0 2 0 35

საქართველოს ეროვნული სიმფონიური ორკესტრი ოფიციალურად 1925 წელს 

დაარსდა და მისი პირველი სამხატვრო ხელმძღვანელი და მთავარი დირიჟორი ივანე 

ფალიაშვილი გახლდათ. 1933 წელს ორკესტრს სახელმწიფო სტატუსი მიენიჭა და 

მთავარ დირიჟორად დაინიშნა 1937 წელს რეპრესირებული, ლეგენდარული ევგენი 

მიქელაძე, რომლის სახელს ორკესტრი  1994 წლიდან მოყოლებული ატარებს. 2007 

წლიდან  ორკესტრის მთავარი დირიჟორი ნიკოლოზ რაჭველია.

სხვადასხვა წლებში ორკესტრი კონცერტებით გამოდიოდა მსოფლიოს ცნობილ 

საკონცერტო დარბაზებში, მათ შორისაა: ბერლინის ფილარმონია, ამსტერდამის 

კონცერტგებაუ, ათენისა და ფრანკფურტის საკონცერტო დარბაზები; პარიზის LES 

INvALIDES, პიერ კარდენის ცენტრი, UNESCO-ს საკონცერტო დარბაზი და SALLE 

PLEYEL-ი; პეტერბურგის შოსტაკოვიჩის სახელობის ფილარმონია, მოსკოვის 

კონსერვატორიის დიდი დარბაზი, ბერლინის კონცერტჰაუზი, ბრიუსელის ნატიფი 

ხელოვნების სასახლე „ბოზარი“, სტრასბურგის CONvENTION CENTRE, ტალინის NORDEA, 

ჰამბურგის „ელბ-ფილარმონია“, ფრანკფურტის ALTE OPER და სხვ.

94 წლის მოღვაწეობის მანძილზე ეროვნულ სიმფონიურ ორკესტრთან 

თანამშრომლობდნენ ისეთი მაღალი რანგის მუსიკოს-შემსრულებლები, როგორებიცაა 

სერგეი პროკოფიევი, დმიტრი შოსტაკოვიჩი, სვიატოსლავ რიხტერი, იაკოვ 

ფლიერი, ემილ გილელსი, ანი ფიშერი, ვან კლიბერნი, დავიდ ოისტრახი, მსტისლავ 

როსტროპოვიჩი, კურტ მაზური, კენტ ნაგანო, იური ტემირკანოვი, ვალერი გერგიევი, 

იური ბაშმეტი, ბორის ბერეზოვსკი, ალექსანდრე თორაძე, ლიანა ისაკაძე, პაატა 

ბურჭულაძე, ელისო ვირსალაძე, ლიზა ლეონსკაია, კიმ კაშკაშიანი, ნინო ანანიაშვილი, 

ლიზა ბათიაშვილი, ხატია ბუნიათიშვილი,  ნიკოლას ალშტატი, ნატალია გუტმანი, 

გიდონ კრემერი, მიშელ კრაიდერი, კატია რიჩარელი,  ანიტა რაჭველიშვილი, ნინო 

მაჩაიძე, თამარ ივერი, გიორგი გაგნიძე, მაქსიმ რისანოვი, არიელ ცუკერმანი, სერგეი 

ნაკარიაკოვი, კრის ბოტი, სტინგი, ბიორკი და მრავალი სხვ. 

2020 წლის ივნისში Deutsche Grammophon-მა გამოსცა ნიკოლოზ რაჭველის ალბომი 

„განათებული ქალაქები“ ლიზა ბათიაშვილის,ბერლინის რადიო-სიმფონიური 

ორკესტრისა და ეროვნული სიმფონიური ორკესტრის მონაწილეობით. 

Georgian Philharmonic Orchestra was officially established in 1925 and its first artistic director 

was Ivane Paliashvili. In 1933, the Orchestra was awarded with state status and its principal 

conductor became Evgeny Mikeladze – legendary conductor, who was a victim of the 1937 

repressions. In 1994 the orchestra was named after him. Since 2007, Nikoloz Rachveli has 

been the principal conductor of the orchestra. 

The GPO had many successful concert tours worldwide in various venues, such as Berliner 

Philharmonie, Amsterdam Concertgebouw, Athens and Frankfurt Concert Halls, Paris 

Les Invalides, Pierre Cardin Center, UNESCO Hall & Salle Pleyel, St. Petersburg Dmitri 

Schostakovich Philharmonie, Moscow Conservatory Grand Hall, Berlin Konzerthaus, Brussels 

Center for Fine Arts BOZAR, Strasbourg Convention Centre, Tallinn NORDEA Concert Hall, 

Hamburg ElbPhilharmonie, Frankfurt Alte Oper, etc.  

During 94 years of its existence, the orchestra has performed with the following outstanding 

musicians: Sergei Prokofiev, Dmitri Shostakovich, Sviatoslav Richter, Yakov Flier, Emil Gilels, 

Ani Fisher, van Cliburn, David Oistrach, Mstislav Rostropovich, Kurt Mazur, Kent Nagano, Yuri 

Temirkanov, valeri Gergiev, Yuri Bashmet, Boris Berezovski, Alexander Toradze, Liana Isakadze, 

Paata Burchuladze, Eliso virsaladze, Elisabeth Leonskaja, Kim Kashkashian, Nino Ananiashvili, 

Lisa Batiashvili, Khatia Buniatishvili, David Geringas, Nicolas Altstaedt, Natalia Gutman, Gidon 

Kremer, Katia Ricciarelli, Anita Rachvelishvili, Nino Machaidze, Tamar Iveri, Giorgi Gagnidze,Ariel 

Zuckermann, Sergei Nakariakov, Chris Botti, Sting, Bjork and many others.

In June 2020 Deutsche Grammophon released Nikoloz Rachveli’s album “City Lights” 

with outstanding violinist Lisa Batiashvili, Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin and Georgian 

Philharmonic Orchestra.

საქართველოს 
ეროვნული 
სიმფონიური 
ორკესტრი

Georgian 
Philharmonic 
Orchestra

@ ამფითეატრი
 Amphitheatre

ხუთშაბათი
Thursday

17
სექტემბერი 
September

19:00

@ ამფითეატრი
 Amphitheatre

კვირა
Sunday

20
სექტემბერი 
September

19:00
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ვიოლინო

ჯაიანი თეიმურაზ

მდინარაძე ნათია

ლემონჯავა კონსტანტინე

შამუგია ნინო

ქაჯაია რატი

ებრალიძე თამარ

დეისაძე აკაკი

ჯაჯანიძე ანა

ეროიანი კონსტანტინე

გოგიტიძე ლელა

ჩუგოშვილი-ახალბედაშვილი ნათია

კვინიკაძე ნინო

მურცხვალაძე გვანცა

ჭოველიძე მარიამ

რაზმაძე მაია

ლონდრიშვილი ეკატერინე

ჩოხელი მარიამ

საჩალელი ლია

გოგავა მაია

სუხიშვილი ანა

ნაცვლიშვილი მაკა

ნარჩემაშვილი სოფიო

ფანჯაკიძე ქეთევან

კასრაძე მარიამ

ტიმოფეევა ინგა

სიმონიანი ქრისტინე

ალტი

ჩხაიძე ილია

ბახტაძე თეა

ტურიაშვილი გიორგი

ჩიკვაიძე მარიამ

ჩავლეშვილი კონსტანტინე

ბარძიმაშვილი ბელა

მარდალეიშვილი გიორგი

ქოქრაშვილი ნინო

ჯალაღანია სერგო

გარდავაძე ეკატერინე

მაღრაძე გიორგი

ნინიაშვილი ნანა

ჩელო

ჩიჯავაძე ალექსანდრე

წერეთელი ანასტასია

იმანოვი გიორგი

იბრაგიმოვი მურად

ლომიძე მიხეილ

ხეოშვილი მედეა

ნადარეიშვილი გიორგი

ბაბუაძე ელისო

ლომაშვილი მედეა

გეგელია ლამარა

კონტრაბასი

ქართველიშვილი მიხეილ

კვალიაშვილი ია

ოტიაშვილი გრიგორ

ჯელაძე თამარ

დემეტრაშვილი ვასილ

გაბუნია თენგიზ

გაბუნია მზევინარ

ფლეიტა

ევსტაფიშვილი ირაკლი

უსენაშვილი ლევან

ჩარგეიშვილი კახი

 

ჰობოი

მღებრიშვილი ლაშა

ასტოიანი ვლადიმერ

 

კლარნეტი

გოგოძე შოთა

ბიწაძე ნოდარ

სირაძე ზაზა

 

ფაგოტი

ერაძე ნიკოლოზ

ნათაძე დავით

ვალტორნა

ჩადუნელი კონსტანტინე

ხვედელიძე ვეფხია  

ბექაური ბაჩანა

ბურდული ემზარ

   

საყვირი

თათულაშვილი გიორგი

შამანაური დავით

შამანაური გიორგი

სარქისიანი სერგო

 

ტრომბონი

ბექაური მამუკა

ნაჯარიანი დიმიტრი

მახარობლიძე მიხეილ

ტუბა

 თაქთაქიშვილი იოსებ
   

არფა

 ჩხაიძე მარიამ
 

ფორტეპიანო / ჩელესტა

 გიგაშვილი გიორგი

 

ლიტავრა

 შიშკინი ვადიმ

დასარტყამი ინსტრუმენტები
მარკოზაშვილი ნათელა
მაკარაშვილი მარიამ
გიგუაშვილი გიორგი
მიშელაშვილი ალექსანდრე

საქართველოს ეროვნული სიმფონიური ორკესტრი
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GEORGIAN PHILARMONIC ORCHESTRA

vIOLIN

JAIANI Temuraz

MDINARADZE Natia

LEMONJAvA Konstantin

SHAMUGIA Nino

KAJAIA Rati

EBRALIDZE Tamar

DEISADZE Akaki

JAJANIDZE Ana

EROYAN Konstantin

GOGITIDZE Lela

CHUGOSHvILI-AKHALBEDASHvILI Natela

KvINIKADZE Nino

MURTSKHvALADZE Gvantsa

CHOvELIDZE Mariam

RAZMADZE Maya

LONDRISHvILI Ekaterine

CHOKHELI Mariam

SACHALELI Lia

GOGAvA Maya

SUKHISHvILI Ana

NATSvLISHvILI Maka

NARCHEMASHvILI Sophio

PANJAKIDZE Ketevan

KASRADZE Mariam

TIMOFEEvA Inga

SIMONYAN Kristine

vIOLA

CHKHAIDZE Ilya

BAKHTADZE Tea

TURIASHvILI Giorgi

CHIKvAIDZE Mariam

CHAvLESHvILI Konstantin

BARDZIMASHvILI Bela

MARDALEISHvILI Giorgi

KOKRASHvILI Nino

JALAGHANIA Sergo

GARDAvADZE Ekaterine

MAGHRADZE Giorgi

NINIASHvILI Nana

CELLO

THIDJAvADZE Aleksandre

TSERETELI Anastasya

IMANOv Georgiy

IBRAHIMOv Murad

LOMIDZE Mikheil

KHEOSHvILI Medea

NADAREISHvILI Giorgi

BABUADZE Eliso

LOMASHvILI Medea

GEGELIA Lamara

DOUBLE BASS

KARTvELISHvILI Mikheil

KvALIASHvILI Ia

OTIASHvILI Grigor

JELADZE Tamar

DEMETRASHvILI vasil

GABUNIA Tengiz

GABUNIA Mzevinar

FLUTE

EvSTAPISHvILI Irakli

USENASHvILI Levan

CHARGEISHvILI Kakhi

OBOE

MGEBRISHvILI Lasha

ASTOYAN vladimer

 

CLARINET

GOGODZE Shota

BITSADZE Nodar

SIRADZE Zaza

BASSOON

ERADZE Nikoloz

NATADZE Davit

HORN

CHADUNELI Konstantin

KHvEDELIDZE vepkhia

BEKAURI Bachana

BURDULI Emzar

TRUMPET

TATULASHvILI Giorgi

SHAMANAURI David

SHAMANAURI George

SARKISYAN Sergo

TROMBONE

BEKAURI Mamuka

NAJARYAN Dimitri

MAKHAROBLIDZE Mikheil

TUBA

TAKTAKISHvILI Ioseb
   

HARP

 CHKHAIDZE Mariam
 

PIANO / CELESTA

 GIGASHvILI Giorgi

 

TIMPANI

 SHISHKIN vadim

PERCUSSION

MARKOZASHvILI Natela

MAKARASHvILI Mariam

GIGUASHvILI Giorgi

MISHELASHvILI Alexander
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პროგრამა
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NOTES
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@ ამფითეატრი
 Amphitheatre

ხუთშაბათი
Thursday

17
სექტემბერი 
September

19:00

ყველაფერი საქართველოს ორ წამყვან მუსიკოსს შორის სამზარეულოს მაგიდასთან გამართული 

ბაასით დაიწყო. საუბარია გამოჩენილ ვირტუოზ მევიოლინე ლიზა ბათიაშვილსა და კომპოზიტორსა 

და დირიჟორზე, უნივერსალურ მუსიკოს ნიკოლოზ რაჭველზე. ხელოვანები, რომლებიც ორ 

ათწლეულზე მეტია მეგობრობენ, განიხილავდნენ მუსიკალური პროექტის განხორციელების 

შესაძლებლობას და ამ დროს თემაც განვითარდა. „აზრთა გაცვლა-გამოცვლისას დავიწყეთ 

ისეთ გენიოსებზე საუბარი, როგორებიც არიან ჩარლი ჩაპლინი და ენიო მორიკონე“, – იხსენებს 

ბათიაშვილი, – „არაჩვეულებრივი მუსიკოსები, რომელთა მუსიკა კლასიკური რეპერტუარის 

მიღმაა, თუმცა ხარისხით იმავე დონეზეა“. მუსიკოსები დაფიქრდნენ, როგორ შეიძლებოდა ეს 

აზრი ახალი პროექტის საწყის იდეად ქცეულიყო და შემდეგ მიმოფანტული მოსაზრებები ლოგიკურ 

ერთიანობაში მოეყვანა. და უცბად რაჭველს შთაგონება ეწვია – შეექმნათ ალბომი, რომელსაც 

ქალაქებისადმი მიძღვნილი კომპოზიციები შეადგენდნენ.  

ასე დაიბადა CITY LIGHTS – „განათებული ქალაქები“. სახელს ჩაპლინის 1931 წლის ფილმს 

დაესესხნენ და ბათიაშვილმა, რაჭველთან თანამშრომლობით, თავისი ყველაზე პირადი პროექტი 

შექმნა. ალბომში ერთმანეთს ეკვეთება ჟანრები, ერთურთში ირევა მოგონებები, ადგილები, 

ბგერები, რაც საბოლოოდ მომნუსხველ და ძლიერ ეფექტს ქმნის. პროგრამა, რომელსაც 

ჩაპლინისადმი მიძღვნილი ნაწარმოები ხსნის, ორი წლის განმავლობაში იკრიბებოდა. 

სიუიტა „ქალაქის მოგონებანი“ თავს უყრის ჩაპლინის ფილმებისთვის თავად ჩაპლინისა და სხვათა 

მიერ შექმნილ კომპოზიციებს (მათ შორისაა თემა კინოფილმიდან „თანამედროვე დრო“, რომელიც 

სიმღერა „ღიმილის“ სახითაცაა ცნობილი). მიუხედავად იმისა, რომ რაჭველი ძალიან გამოცდილი 

კომპოზიტორი და არანჟირებების ავტორია, მან დიდი გამოწვევა მიიღო, როდესაც გადაწყვიტა 

არანჟირებები მეგობარი მევიოლინესათვის შეექმნა. პროექტის კონცეფცია საბოლოოდ მხოლოდ 

ალბომის პირველი ტრეკის რეპეტიციისას ჩამოყალიბდა. „ეს მთავარი იდეა იყო“, – ამბობს 

ბათიაშვილი, „რასაც მოჰყვა ამბიცია, შემოქმედებითად გვემუშავა თითოეული ქალაქისადმი 

მიძღვნილ კომპოზიციაზე, ყოველი მათგანისთვის შეგვექმნა განსაკუთრებულად არანჟირებული 

ვერსიები“. 

ყოველი განსაკუთრებულად არანჟირებული ვერსია გვიხატავს მრავალშროვან  პორტრეტს ერთი 

რომელიმე ქალაქისა, რომელიც ლიზა ბათიაშვილისთვის გამორჩეულად ძვირფასია. 

ნაწყვეტი ჩანიშვნებიდან, 

რომლებიც დაიწერა Deutsche Grammophon-ის ალბომისათვის CITY LIGHTS

ლიზა ბათიაშვილი 
ვიოლინო

ნიკოლოზ რაჭველი 
დირიჟორი

საქართველოს ეროვნული 
სიმფონიური ორკესტრი

lisa Batiashvili 
vIOLIN 

Nikoloz Rachveli 
CONDUCTOR

GEORGIAN PHILHARMONIC 
ORCHESTRA

CITY LIGHTS 
„განათებული ქალაქები“

Deutsche Grammophon-ის 2020 
წლის ალბომი
საკონცერტო ვერსიის მსოფლიო 
პრემიერა

An Album of the Deutsche 
Grammophon 2020 
World Premiere of the Concert 
version

ბახის, შტრაუსის, დვორჟაკის, 
ჩაპლინის, ყანჩელის, ლეგრანის, 
პიაცოლას, მორიკონეს, 
სიგელის, რაჭველის, მელუას და 
კონცის მუსიკა

Music by Bach, Strauss, Dvorák, 
Chaplin, Kancheli, Legrand, 
Piazzolla, Morricone, Siegel, 
Rachveli, Melua, Koncz 

არანჟირება და გაორკესტრება  
ნიკოლოზ რაჭველი

Arranged & Orchestrated by 
Nikoloz Rachveli It all started with a conversation at the kitchen table between two of Georgia’s leading musicians: 

International violin virtuoso Lisa Batiashvili and composer, conductor and musical polymath Nikoloz 

Rachveli. The pair, friends for over two decades, were discussing possible musical projects when a 

theme started to develop. “While we were brainstorming,” Batiashvili remembers, “we started talking 

about such genius personalities as Charlie Chaplin and Ennio Morricone – such incredible musicians 

who wrote music that, though outside the classical repertoire, is on the same level of quality.” They won-

dered how this could be a starting point for a new project, how to bring it together in a meaningful way. 

Then inspiration struck: Rachveli suggested an album built around cities, with music dedicated to each.

Thus CITY LIGHTS was born. Taking its name from Chaplin’s 1931 film, the pro ject would see Batiashvili 

work together with Rachveli to create one of her most per sonal projects ever – an album that crosses 

genres, mixes memory, place, sounds and music to powerful and haunting effect. The programme was 

built up over more than two years, with its opening tribute to Chap lin as a starting point.

The Chaplin suite CITY MEMORIES draws on music composed for Chaplin’s films by Chaplin himself 

(including the theme for Modern Times, also made famous as the song “Smile”) and others. Though 

Rachveli is a hugely experienced arranger and composer, he was challenged especially by having to 

create arrangements for his violinist friend. And it was only when rehearsing what would be the album’s 

open ing track that the concept for the rest of the project became clear. “This was the found ing idea,” 

says Batiashvili, “and then came the ambition to be creative on each of the tracks for each of the cities, 

to have a special arrangement for each of them.”

Each of these special arrangements offers a multi-layered musical portrait of a city that is important to 

Batiashvili. 

Excerpt from liner notes 

for an album of the Deutsche Grammophon CITY LIGHTS

ტექსტის ავტორი ჰიუგო შარლი 
By Hugo Shirley
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ალექსანდრე კანტოროვი 
ფორტეპიანო

Alexandre kantorow 
PIANO

იოჰანეს ბრამსი 
Johannes Brahms
1833-1897

ოთხი ბალადა, თხზ.10
Four Ballades, Op.10

 No.1 რე მინორი / 
 in D Minor. Andante 
 No.2 რე მაჟორი / 
 in D Major. Andante 
 No.3 სი მინორი / 
 in B Minor. Intermezzo. Allegro 
 No.4 სი მაჟორი / 
 in B Major. Andante con moto

იოჰანეს ბრამსი 
Johannes Brahms
1833-1897

საფორტეპიანო სონატა No.3 
 ფა მინორი, თხზ. 5
Piano Sonata No.3 in F Minor, Op.5

 Allegro maestoso 
 Andante espressivo
 Scherzo: Allegro energico
 Intermezzo (Rückblick / Looking 

back/ მოგონება): Andante molto 
 Finale: Allegro moderato ma rubato 

@ ამფითეატრი
 Amphitheatre

პარასკევი
Friday

18
სექტემბერი 
September

12:00

იოჰანეს ბრამსი 
ოთხი ბალადა, თხზ.10

ბრამსი 20 წლის იყო, როდესაც რობერტ 
შუმანმა სტატიაში „ახალი გზები“ იგი გენიოსად 
მონათლა და მას გერმანული მუსიკის 
გადამრჩენელი უწოდა. ერთი წლის შემდეგ, 
1854 წელს, ბრამსი ზაფხულს შუმანების 
სახლში, დიუსელდორფში ატარებდა. 
ახალგაზრდა კომპოზიტორი კლარას ედგა 
გვერდში, ვინაიდან რამდენიმე ხნით ადრე 
რობერტმა თვითმკვლელობა სცადა და ის 
ენდენიჰის თავშესაფარში მოათავსეს. სწორედ 
ამ დროს შექმნა ბრამსმა ოთხი ბალადა. 
როგორც ჩანს, მასზე დიდი გავლენა იქონია 
შუმანის ტრაგედიამ და ... თავისი უფროსი 
მეგობრის მეუღლისადმი გაჩენილმა დიდმა 
გრძნობამ. 

პირველი ბალადის თავზე ბრამსის წარწერა 
იკითხება – „შოტლანდიური ბალადა ‘ედვარდის’ 
მიხედვით“. „ედვარდი“ ბრამსმა გოტფრიდ 
ჰერდერის მიერ შედგენილ კრებულში „ხალხთა 
ხმები“ აღმოაჩინა. ბალადაში დედა ეკითხება 
ვაჟს, რატომ სდის მის ხმალს სისხლი. 
ედვარდის პასუხებიდან იკვეთება საშინელი 
ამბავი – მან საკუთარი მამა მოკლა... დედის 
დაჟინებული თხოვნით. მუსიკა მართლაც 
გადმოსცემს შიშისმომგვრელ დიალოგს 
(ვაჟის პასუხებში ისმის ბეთჰოვენისეული 
„ბედისწერის მოტივი“ მეხუთე სიმფონიიდან), 
რომელიც კულმინაციისკენ  მიგვიძღვის: შვილი 
წყევლის დედას და ზურგს აქცევს მას, ტოვებს 
რა სულისშემძვრელ მარტოობაში. ნეტავ, 
თუ ფიქრობდა ბრამსი „ედვარდის“ მუსიკაში 
გადატანისას  შუმანზე – თავის მენტორსა და 
„მამაზე“? ეს არავინ იცის... ჩვენ ისიც არ ვიცით, 
დარჩენილი ბალადები უკავშირდება თუ არა 
რაიმე ლექსებს; თუმცა ისინი ნამდვილად 
უკავშირდება შუმანს. შუმანისეული მომენტები 
ისმის მეორე, იავნანას მსგავს ბალადაში; 
მესამეშიც, რომელიც შუმანმა ენდენიჰიდან 
კლარასადმი მიწერილ წერილში „დემონურ 
პიესად“ მონათლა და ყველაზე უფრო ინტიმურ, 
მეოთხე ბალადაშიც, რომელიც იმიტირებს 
შუმანის საფორტეპიანო ხელწერას – ბრამსი 
ყოველთვის აღტაცებაში მოჰყავდა მას. და 
მიუხედავად ყველაფრისა, ბრამსისთვის 
ბალადები შუმათან როდი ასოცირდებოდა. 
„რაოდენ ძვირფასია ჩემთვის... ბალადები“, – 
წერდა იგი თავის მეგობარს, მევიოლინე იოზეფ 
იოახიმს, “ისინი მაგონებებ საღამოს საათებს, 
გატარებულს კლარასთან ერთად“. 

Johannes Brahms
Four Ballades, Op.10

Brahms was just 20 years old when Robert 
Schumann heralded him in his article “New Paths” 
as a genius and the saviour of German music. One 
year later, in 1854, he was spending the summer 
in Schumann’s house in Düsseldorf, helping Clara 
to deal with the suicide attempt of Robert followed 
by his hospitalization in the private psychiatric 
asylum in Endenich. That is when Brahms 
composed his Four Ballades, apparently influenced 
by Schumann’s tragedy, as well as his own deep 
attachment towards his friend’s wife. 

According to Brahms’s own inscription, Ballade 
No.1 was composed “after the Scottish ballad 
‘Edward’ in Herder’s ‘voices of the People’.” In the 
original ballad a mother asks her son about the 
blood that drips from his sword. Edward’s answers 
reveal a horrifying story – he has killed his father... 
at mother’s urging. One can hear in the music 
the dreadful dialogue (the son’s replies intertwine 
with a Beethovenian three-note “Fate” motif from 
his Fifth Symphony) that leads to the climax – the 
son cursing his mother and leaving her alone in 
blood-curdling desolation. Has Brahms thought 
about Schumann – his mentor and “father” – while 
setting “Edward” to music? We don’t know... 
Neither do we know whether the remaining 
Ballades are related to any poetic texts, though 
they are definitely related to Schumann. One 
can enjoy many Schumannesqe moments in the 
second, cradle song-like Ballade; in the third – as 
Schumann himself wrote to Clara from Endenich 
– “demonic” piece; and especially in the final, the 
most intimate Ballade that imitates Schumann’s 
piano writing admired by his younger colleague. 
And still, it was not, apparently, Schumann that 
Brahms himself associated the Ballades with. 
“How dear to me are... Ballades,” – he wrote to his 
friend Joseph Joachim. “They remind me so much 
of the evening hours with Clara.”

ტექსტის ავტორი ნინო ჟვანია 
By Nino Jvania
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იოჰანეს ბრამსი
საფორტეპიანო სონატა No.3 ფა მინორი, თხზ.5

კლარა და რობერტ შუმანს ბრამსი პირველად შეხვდა 1853 წლის 
სექტემბერში, როდესაც იმ პერიოდის მუსიკალური სამყაროს 
ყველაზე ცნობილ წყვილს ეწვია და მათთან ერთად ოთხი 
კვირა გაატარა. ახალგაზრდა კომპოზიტორმა საჩვენებლად 
ჩაიტანა რამდენიმე ნაწარმოები, მათ შორის, პირველი ორი 
საფორტეპიანო სონატაც. „ერთ-ერთი მათგანია, ვისაც ღმერთი 
თითქოს თავად გვიგზავნის“, – ჩაწერა მოგვიანებით კლარამ 
თავის დღიურში. „მან ჩვენთვის დაუკრა სონატები, სკერცოები 
და ა.შ. ყოველი მათგანი მდიდარი წარმოსახვის, გრძნობათა 
სიღრმისა და ფორმის ფლობის ოსტატობის მაჩვენებელია“. 
რობერტმა კი აღფრთოვანება თავის ცნობილ სტატიაში 
გამოხატა: „ყველაფერთან ერთად, მისი შესრულება სრულიად 
გენიალური იყო. ბრამსმა ფორტეპიანოსაგან ნაღვლიანი და 
სიხარულით აღსავსე ხმების ორკესტრი შექმნა. შესრულდა 
სონატები, რომლებიც  შენიღბულ სიმფონიებს უფრო ჰგავდა...“

შუმანის ქებით შთაგონებულმა ბრამსმა დიუსელდორფში 
ყოფნისას დაასრულა თავისი მესამე საფორტეპიანო სონატა, 
რომელზეც მანამდე მუშაობდა და იგი 2 ნოემბერს  მასპინძლებს 
წარუდგინა. ეს მართლაც სიმფონიური მასშტაბების თხზულებაა 
– ბრამსის მიერ ფორტეპიანოსთვის შექმნილ ოპუსთა შორის 
უდიდესი, და საფორტეპიანო სონატებს შორის – უკანასკნელი. 
ხუთნაწილიანი სონატა კლასიკურ ფორმას ეფუძნება, რაც კიდევ 
ერთხელ გვახსენებს, რამდენად დიდ პატივს სცემდა ბრამსი 
ბეთჰოვენსა და კლასიკურ სტილს. (ბეთჰოვენი გამოსჭვივის 
„ბედისწერის რიტმში“, რომელიც სონატის პირველ, მესამე და 
მეოთხე ნაწილებში ჩნდება). თუმცა, სონატის სული და ენა 
მართლაც რომანტიკულია. შემთხვევითი როდია, რომ მისი 
ორი ნაწილი შტერნაუს რომანტიკული სასიყვარულო პოეზიით 
იქნა შთაგონებული. Andante-ს ბრამსმა წინ წარუმძღვარა 
სტროფი ლექსიდან „ახალგაზრდა სიყვარული“: „ბინდდება ზეცა/
ანათებს მთვარე/ორი გული კი/სიყვარულით გაერთიანებული/
აღტაცებული ეხვევა ერთურთს“; Intermezzo კი, Andante-ს 
თავისებური „მოგონება“, რომელშიც მეორე ნაწილის მთავარი 
თემა სამგლოვიარო მარშად გარდაიქმნება, ბრამსის ბიოგრაფის 
მაქს კალბეკის აზრით, შთაგონებულია შტერნაუს კიდევ ერთი 
ლექსით. „მოთხოვნაში“ „ახალგაზრდა სიყვარულის“ ექსტაზი 
იმედგაცრუებაში ტრანსფორმირდება. შეგვიძლია (თუმცა, 
აუცილებელია როდია) ვივარაუდოთ, რომ Scherzo გზაა, 
იმედგაცრუებისაკენ მიმავალი, ხოლო კიდურა ნაწილები – 
პროლოგი და ეპილოგი ტრაგიკული სიყვარულისა.
 

ამ დროს საქართველოში...

1865-1867 წლებში ქართული საფორტეპიანო სკოლის 
ფუძემდებელი ალოიზ მიზანდარი ევროპაში მართავდა 
გასტროლებს. მოგზაურობისას ის დაუახლოვდა ჩაიკოვსკის, 
ლისტს, როსინის, ვიენიავსკისა და ... ბრამსს. როგორც ჩანს, 
ბრამსს იგი 1867 წელს შეხვდა, როცა ვენას კონცერტებით 
ესტუმრა. სწორედ ამ ვიზიტის დროს შეიქმნა მისი პირველი 
საფორტეპიანო პიესა „წუთიერი ფიქრები ჩემი მეგობრისათვის“, 
რომელიც ქართული საფორტეპიანო მუსიკის პირველ ნიმუშსაც 
წარმოადგენს. ჩვენ არ ვიცით, რომელი მეგობარი ჰყავდა 
მხედველობაში პირველ ქართველ პიანისტს, მაგრამ შეგვიძლია 
(თუმცა, აუცილებელია როდია) ვივარაუდოთ, რომ მეგობრობა 
ბრამსთან ამ „ფიქრებშიც“ აისახა...

Johannes Brahms
Piano Sonata No.3 in F Minor, Op.5

Brahms met Clara and Robert Schumann for the first time on 
the very last day of September 1853, when he visited the most 
celebrated couple of musical society at that time and spent four 
weeks with them. He brought some of his music, including his first 
two piano sonatas. “Here is one of those who comes as if sent 
straight from God,” Clara recorded later in her diary. “He played us 
sonatas, scherzos etc. of his own, all of them showing exuberant 
imagination, depth of feeling and mastery of form.” Robert expressed 
his enthusiasm in his famous article about the young prodigy: “In 
addition, the playing was wholly that of a genius, making of the piano 
an orchestra of lamenting and rejoicing voices. There were sonatas, 
more like disguised symphonies...” 

Inspired by Schumann’s praise, Brahms completed his Third Piano 
Sonata, he had been working on before, in Düsseldorf and played 
it for his hosts from his head on November 2. It is truly a work of 
symphonic scope – Brahms’s largest opus for piano and his last 
piano sonata. Its unusual five-movement design is still based on 
classical architecture, reflecting Brahms’s admiration for Beethoven 
and the classical style (Beethoven’s presence is especially audible 
in Beethovenian “Fate” rhythm that saturates first, third and fourth 
movements). Though the spirit and language of the Sonata is truly 
Romantic. It is no coincidence that two movements were inspired 
by C.O. Sternau’s romantic love poetry. Brahms headed Andante 
with a verse from a poem “Young Love”: “The evening dims/
The moonlight shines/There are two hearts/That join in love/And 
embrace in rapture;” And Intermezzo, “glancing back” at Andante 
and transforming its theme into a funeral march, according to 
Brahms’s biographer Max Kalbeck, might also refer to another poem 
by Sternau “Request”. Here the ecstasy of “young love” withers into 
disillusionment. One could (and not should) consider Scherzo as 
a way leading to that disillusionment, and the outer movements as 
parts framing the tragic love story.

Meanwhile in Georgia...

In 1865-1867, the founder of Georgian piano school Alois Mizandari 
toured across Europe. During his tour he built friendships with 
Tchaikovsky, Liszt, Rossini, Wieniawski and ... Brahms. Apparently, 
he met Brahms in 1867, while visiting vienna for concerts. 
Interestingly, his first opus for piano “Fugitive Mu sings for My 
Fri end” was composed during that visit. The piece represents the 
very first example of Georgian professional piano music. We don’t 
know which friend was meant by Mizandari, but we could assume 
that his friendship with Brahms
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კლოდ დებიუსი 
„თეთრსა და შავში“,  L.134, CD.142

სათაური „თეთრსა და შავში“ ფორტეპიანოს 
კლავიშებთან იწვევს ასოციაციას. თუმცა, 
დებიუსი ინსტრუმენტის მონოქრომულმა ჟღერა-
დობამაც შთააგონა. „ამ პიესებში ფერებიც და 
ემოციებიც მხოლოდ საფორტეპიანო ბგერათა 
პალიტრის გამოყენებით იქმნება, ველასკესის 
‘ნაცრისფერის’ არ იყოს“, – წერდა იგი ერთ-ერთ 
წერილში. ამასთან, ფორტეპიანო ინსპირაციის 
ერთადერთი წყარო როდი იყო კომპოზიტო-
რისთვის. 1915 წლის ივნისში, სამნაწილიან 
ციკლზე მუშაობისას კომპოზიტორს ცალკე 
სიმსივნე ტანჯავდა, ცალკე კი სამშობლოს პირ-
ველ მსოფლიო ომში ჩართულობა აფიქრებდა. 
სამივე ნაწილს წინ უძღვის ეპიგრაფები, დაკავ-
შირებული საფრანგეთთან, მის კულტურასა და 
ისტორიასთან.

პირველ ნაწილს, რომელიც რუს დირიჟორ 
სერჟ კუსევიცკის ეძღვნება, დებიუსი წინ 
ურთავს ამონარიდს გუნოს „რომეო და 
ჯულიეტას“ ლიბრეტოდან: „ის, ვინც არ 
ცეკვავს  და რჩება ადგილზე, ჩურჩულით 
აღიარებს საკუთარ სირცხვილს“. დებიუსის 
მტკიცებით, ეს მუსიკა „ალუზიაა იმ კაცისა ... 
ვინც ბრძოლის ველზე გამართულ სასიკვდილო 
ცეკვას  გაურბის, აღიარებს რა საკუთარ 
ფიზიკურ სისუსტეს“. თავად კომპოზიტორი 
მოგვაგონებს მობოდიშე მოხუც კაპულეტს, 
რომელიც მეტისმეტად მხცოვანია იმისათვის, 
რომ იცეკვოს. დებიუსიც ხომ მეტისმეტად 
ასაკოვანი და ავადმყოფი იყო იმისათვის, 
რომ სამშობლოს სახელით ეომა. შუა ნაწილს 
კომპოზიტორმა წინ დაურთო ნაწყვეტი 
მე-15 საუკუნის პოეტის ფრანსუა ვიიონის 
ლექსიდან „ბალადა საფრანგეთის მტრების 
წინააღმდეგ“. მიეძღვნა იგი ახალგაზრდა 
ლეიტენანტ ჟაკ შარლოს, რომელიც 1915 
წლის 3 მარტს მოკლეს გერმანელებმა. 
მტერი წარმოდგენილია ლუთერისეული 
საგალობლით „უფალი ჩვენი ციხესიმაგრეა“, 
მას კი უპირისპირდება, როგორც დებიუსი 
წერს, „ბოლოსაკენ აჟღერებული ზარების 
მოკრძალებული გადაძახილი, რომელიც 
ოდნავ ‘მარსელიეზას’ მოგვაგონებს“. ფინალურ 
ნაწილს წინ უძღვის ტაეპი მე-15 საუკუნის 
კიდევ ერთი პოეტის შარლ დე ორლეანის 
ლექსიდან: „ზამთარო, ბოროტმოქმედი ხარ, 
სხვა არაფერი“. საინტერესოა, რომ დებიუსიმ 
ეს ნაწილი კიდევ ერთ რუს „მეგობარს, იგორ 
სტრავინსკის“ მიუძღვნა, და ამ მიძღვნებით 
თითქოს მიბაძა საფრანგეთ-რუსეთის ალიანსს, 
რომელიც რამდენიმე ხნით ადრე გერმანიის 
იმპერიის გაძლიერების საპირწონედ შეიქმნა. 
თუმცაღა, იმ დროს საფრანგეთში გამეფებული 
გერმანოფობიის ფონზე, დებიუსიმ კარგად 
უწყოდა, ვინ იყო ნამდვილი ბოროტმოქმედი. 
„სიკვდილი კვლავ ითხოვს ჩვენგან ხარკს“, 
– წერდა იგი თავის მეგობარს. „როდის 
ვისწავლით, არ ჩავაბაროთ ხალხთა ბედი 
იმ ადამიანებს, რომლებიც კაცობრიობას 
საკუთარი ძალაუფლების მიღწევის 
საშუალებად აღიქვამენ?“ პასუხი ამ კითხვაზე, 
სამწუხაროდ, დღესაც არ გვაქვს.

მარტა არგერიხი 
ფორტეპიანო

ნელსონ გიორნერი 
ფორტეპიანო

Martha Argerich 
PIANO

Nelson Goerner 
PIANO

კლოდ დებიუსი 
Claude Debussy
1862-1918 

„თეთრსა და შავში“, L.134, CD.142
“En blanc et noir”, L.134, CD.142

 Avec emportement
 Lent, sombre
 Scherzando

ვოლფგანგ ამადეუს მოცარტი 
Wolfgang Amadeus Mozart
1756-1791 

სონატა ორი ფორტეპიანოსთვის 
რე მაჟორი, K.448
Sonata for Two Pianos in D Major, 
K.448

Allegro con spirito 
Andante
Molto allegro

შესვენება / INTERMISSION

სერგეი რახმანინოვი 
Sergei Rachmaninoff 
1873-1943

„სიმფონიური ცეკვები“, თხზ. 45 
(ვერსია ორი ფორტეპიანოსთვის)

Symphonic Dances, Op.45 
 (version for Two Pianos)

Non allegro 
Andante con moto (Tempo di valse) 
Lento assai – Allegro vivace

Claude Debussy 
“En blanc et noir”, L.134, CD.142

The title “In White and Black” definitely refers to 
the piano keys. Though, the rather monochrome 
sound of the instrument might have also inspired 
Debussy. “These pieces need to draw their colour, 
their emotion, merely from the sonority of the 
piano, like the ‘greys’ of velázquez,” he wrote in 
one of his letters. However, the piano was not the 
only source of inspiration for the composer who 
was suffering from the cancer and the involvement 
of his homeland in the World War I when he 
composed three movements for two pianos in 
June 1915. Each one is preceded by an epigraph 
related to France, its culture and history.   

The first movement, dedicated to  Russian 
conductor Serge Koussevitzky, is inscribed 
with a quotation from the libretto for Gounod’s 
“Romeo and Juliet”: “He who does not dance/But 
remains in his place/In a low voice confesses/A 
secret disgrace.” According to Debussy, the 
music is an “allusion to the men who ... stood 
aside from the macabre dance of the battlefields, 
thus confessing to some physical defect.” The 
composer himself resembled the old Capulet 
apologizing for being too old to dance, as he was 
too old and sick to fight. The middle movement, 
headed with an excerpt from the 15th century poet 
Francois villon’s “Ballade Against the Enemies 
of France”, Debussy dedicated to the young 
Lieutenant Jacques Charlot killed on March 3, 
1915. The enemies are represented by Luther’s 
chorale “A Mighty Fortress Is Our God”, while 
France could be associated with “a modest 
carillon” that according to the composer “rings 
out a sort of pre-Marseillaise at the end.” The final 
movement is preceded by a line from a rondel 
by another 15th century poet Charles d’Orléans: 
“Winter, you’re naught but a villain.” Interestingly, 
Debussy dedicated it to another Russian “friend, 
Igor Stravinsky”, as if imitating the then current 
Franco-Russian Alliance formed to oppose the 
strengthening of the German Empire. Though, 
against the background of the Germanophobia 
that swept France at the time, Debussy was 
always aware of who the real villain was.  “Death 
continues to exact its blind tribute,” he wrote to his 
friend. “When will we stop confiding the destiny of 
the nations to people who consider humanity as a 
means of achieving power?” Sadly enough, we still 
do not have the answer.
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ტექსტის ავტორი ნინო ჟვანია 
By Nino Jvania
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ვოლფგანგ ამადეუს მოცარტი 
სონატა ორი ფორტეპიანოსთვის რე მაჟორი, K.448

მოცარტის რე-მაჟორული სონატის ისტორია გაცილებით 
მარტივია. კომპოზიტორმა იგი 1781 წლის შემოდგომაზე შექმნა, 
საკუთარი სტუდენტის იოზეფა ფონ აუერნჰამერისათვის, 
რომელთანაც ერთად შეასრულა კიდეც ვენაში იმავე წლის 
ნოემბერში. იოზეფა თავისი დროის ცნობილი პიანისტი იყო. 
„შესახედავად ეს ახალგაზრდა ქალბატონი საშინელებააა, 
მაგრამ საკმაოდ სასიამოვნოდ უკრავს“, – დაწერა მოცარტმა 
ქალის შესახებ 1781 წლის ივნისში. „თუმცა, კანტაბილეს 
შესრულებისას მღერადობა აკლია, ყველაფერს, ცოტა არ 
იყოს, უბრახუნებს“, – დასძინა. მიუხედავად ამისა, მოცარტმა 
მას მიუძღვნა სავიოლინო სონატები K. 296 და K. 376-80; 
და მისი თორმეტი ვარიაცია ფრანგულ სიმღერაზე “Ah, 
vous diraije, Maman”, K.265 ასევე დაიწერა იოზეფასთვის, 
რომელიც მოგვიანებით თავადაც კომპოზიტორი გახდა. თავის 
მასწავლებელში შეყვარებულმა ქალმა დიდი წვლილი შეიტანა 
მისი მუსიკის პოპულარიზებაში.

რე-მაჟორული სონატა – ერთ-ერთი სულ სამი თხზულებიდან, 
რომელიც მოცარტმა ორი ფორტეპიანოსთვის დაწერა – 
საფორტეპიანო დუეტების რეპერტუარში უმნიშვნელოვანეს 
ადგილს იკავებს. საინტერესოა, რომ იგი გამოყენებულ იქნა 
1993 წლის კვლევაში, რომელიც მიზნად ისახავდა „მოცარტის 
ეფექტის“ თეორიის შემოწმებას. თეორიის მიხედვით, მოცარტის 
მუსიკის სმენა კოგნიტური პროცესების გაუმჯობესებას უწყობს 
ხელს. თავად მოცარტი, როგორც ჩანს, საკმაოდ კმაყოფილი 
იყო თავისი ქმნილებით. მან არაერთხელ შეასრულა იგი კიდევ 
ერთ სტუდენტთან – ბარბარა ფლოიერთან ერთად. 1784 წლის 
ივნისში დუეტი ამ სონატით ჯოვანი პაიზიელოს წინაშეც კი 
წარსდგა; არადა ოპერა-ბუფას ჟანრში ერთ-ერთი ყველაზე 
ცნობილი კომპოზიტორი მოცარტის უმნიშვნელოვანეს მეტოქედ 
ითვლებოდა.

Wolfgang Amadeus Mozart 
Sonata for Two Pianos in D Major, K. 448

The story behind Mozart’s Sonata for Two Pianos is much simpler. 
Mozart composed it in the autumn of 1781, for his student Josepha 
von Auernhammer with whom he performed it at a house concert 
in vienna Passauerhof in November of the same year. Josepha was 
a famous pianist of the time. “The young lady is a horror to look 
at – but she plays quite delightfully,” Mozart wrote of her in June 
1781. “Though in cantabile playing she has not got the real delicate 
singing style. She plucks everything,” he added. Nevertheless, the 
young composer dedicated to her his violin Sonatas K. 296 and K. 
376–80; and his Twelve variations on the French song “Ah, vous 
dirai je, Maman”, K.265 were also composed for Josepha, who 
would become a composer herself. Being apparently in love with her 
teacher, she played an important role in promoting his music. 

The Sonata – one of the three pieces that Mozart composed for two 
pianos – is one of the most important and popular works in the piano 
duo repertoire. Interestingly, in 1993, it was used in the research 
that tested the theory of the Mozart Effect, suggesting that cognitive 
processing is improved by listening to Mozart’s music. Mozart 
himself must have been quite happy with the piece, as he performed 
it at several concerts in vienna with another student of his, Barbara 
Ployer. In June 1784, they played the Sonata in the presence of 
Giovanni Paisiello – the renowned opera buffa composer who had 
been considered as one of Mozart’s rivals. 

სერგეი რახმანინოვი
„სიმფონიური ცეკვები“, თხზ. 45 
(ვერსია ორი ფორტეპიანოსთვის)

რახმანინოვსაც ჰყავდა თავისი მეტოქეები. „უკანასკნელ 
რომანტიკოს კომპოზიტორად“ აღიარებულს, ყოველთვის 
ადარებდნენ შონბერგსა და სტრავინსკის. კრიტიკოსთა აზრით, 
„ძველმოდური“ რახმანინოვისგან განსხვავებით, სწორედ 
ისინი გამოხატავდნენ მოდერნისტული საუკუნის სულს. 1936 
წელს, თავისი ბოლოდროინდელი ნაწარმოებების გრილი 
მიღებით გაწბილებულმა რახმანინოვმა მუსიკის შექმნა 
შეწყვიტა და მთელი ყურადღება საშემსრულებლო კარიერისკენ 
მიმართა. 1939 წელს კომპოზიტორმა და მისმა მეუღლემ 
დატოვეს მსოფლიო ომში გახვეული ევროპა და ამერიკაში 
დასახლდნენ, ლონგ-აილენდზე მდებარე ორჩარდ-პოინტში. 
სწორედ იქ ეწვია რახმანინოვს შთაგონება, კვლავ შეექმნა 
მუსიკა. 1940 წლის აგვისტოში იგი წერს თავის მეგობარს, 
ფილადელფიის ორკესტრის სამხატვრო ხელმძღვანელს იუჯინ 
ორმანდის: „გასულ კვირას დავამთავრე ახალი სიმფონიური 
ნაწარმოები, რომელიც, ბუნებრივია, შენ და შენს ორკესტრს 
მინდა მივცე შესასრულებლად. მას ‘ფანტასტიკური ცეკვები’ 
ეწოდება. ახლავე დავიწყებ გაორკესტრებას“. ნაწარმოები 
პირველად 1941 წლის 3 იანვარს შესრულდა ორმანდისა და 
ფილადელფიის ორკესტრის მიერ, რომელთაც მიეძღვნა კიდეც. 
ამ დროისთვის „ფანტასტიკური ცეკვები“ „სიმფონიურ ცეკვებად“ 
იქცა, სამ ნაწილს კი რახმანინოვმა მოუხსნა თავდაპირველად 
ჩაფიქრებული სათაურები – „შუადღე“, „მწუხრი“ და „შუაღამე“.

მსმენელმა „ცეკვები“ გულთბილად მიიღო, თუმცა მათ არ 
დაიმსახურეს კრიტიკოსთა მოწონება. რახმანინოვს ერთი 
ოცნებაც არ აუსრულდა. კომპოზიტორს სურდა, მის მეგობარს, 
ქორეოგრაფ მიშელ ფოკინს „სიმფონიური ცეკვების“ მიხედვით 
ბალეტი დაედგა – ფოკინის მიერ შექმნილმა ბალეტმა 
„პაგანინის ვარიაციები“ თავის დროზე დიდი წარმატება 

Sergei Rachmaninoff 
Symphonic Dances, Op.45 
(Version for Two Pianos)

Rachmaninoff also had rivals. The last Romantic composer had 
always been unfavourably compared by the critics to Schoenberg 
and Stravinsky – the great contemporaneous composers who 
represented the spirit of a modernist century and opposed “old-
fashioned” Rachmaninoff. Depressed and discouraged by the cool 
reception of his recent works, he stopped composing in 1936, 
concentrating on his career as a pianist and conductor. In 1939, 
in the wake of the war, Rachmaninoff and his wife left Europe and 
settled down in Orchard Point, on Long Island. It was there that he 
suddenly felt inspiration to compose again. In August 1940, he wrote 
to his friend and music director of the Philadelphia Orchestra Eugene 
Ormandy: “Last week I finished a new symphonic piece, which I 
naturally want to give first to you and your orchestra. It is called 
‘Fantastic Dances’. I shall now begin the orchestration.” On January 
3, 1941, the work was premiered by Ormandy and the Philadelphia 
Orchestra, to whom it was dedicated. By that time Rachmaninoff 
changed the name to “Symphonic Dances” and abandoned the 
original idea to entitle the three movements as “Noon”, “Twilight” and 
“Midnight”. 

The premiere was well received by the public, though the piece did 
not impress the critics. Rachmaninoff also failed to fulfil his dream 
of seeing “Symphonic Dances” staged as a ballet by his friend, 
the choreographer Michel Fokine. Fokine had quite successfully 
choreographed earlier a ballet on “Paganini variations”, but he died 
unexpectedly in August 1942. The “Symphonic Dances” turned 
out to be Rachmaninoff’s final composition. Seemingly, he felt it. 
“It must have been my last spark,” the composer remarked once 
and wrote at the end of his manuscript, “I thank thee, Lord.” He 
died two years after completing the piece, apparently believing it 
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მოუტანა ხელოვანებს; მაგრამ 1942 წლის აგვისტოში ფოკინი 
მოულოდნელად გარდაიცვალა. „სიმფონიური ცეკვები“ კი 
აღმოჩნდა რახმანინოვის უკანასკნელი თხზულება. როგორც 
ჩანს, იგრძნო კიდეც ეს: „უკანასკნელი ნაპერწკალი უნდა 
იყოს“, – უთქვამს ერთხელ, ხელნაწერის ბოლოში კი მიუწერია: 
„მადლობა შენ, უფალო“. გარდაიცვალა რახმანინოვი „ცეკვების“ 
დასრულებიდან ორი წლის შემდეგ, ისე, რომ არც კი ეგონა, 
ისინი ოდესმე დიდ წარმატებას მოიპოვებდნენ. თუმცა, ბოლო 
წლებში „სიმფონიური ცეკვების“ როგორც საორკესტრო, 
ისე საფორტეპიანო დუეტის კომპოზიტორისეული ვერსიები 
თანდათან უფრო და უფრო დიდ პოპულარობას იძენენ. 
სრულიად დამსახურებულად!

would never be successful. However, in recent years the original 
orchestral version, as well as the composer’s own version for two 
pianos have become favourites of audiences. A well-deserved 
recognition!

ამ დროს საქართველოში...

რახმანინოვი საქართველოს პირველად კონცერტებით 1911 
წელს ეწვია, თან „ბეხშტაინის“ ფირმის საკუთარი როიალიც 
ჩამოიტანა. ერთ-ერთი კონცერტის შემდეგ სტეფან მირზოევს, 
რახმანინოვის მუსიკის თაყვანისმცემელ მეცენატს უთხოვია, 
მისთვის მიეყიდა ინსტრუმენტი. კომპოზიტორი დათანხმდა და 
ისინი დამეგობრდნენ კიდეც – 1913 და 1915 წლებში თბილისში 
ვიზიტის დროს რახმანინოვი მირზოევის სახლში რჩებოდა. 
მას შემდეგ, რაც საქართველო კომუნისტური რუსეთის მიერ 
იქნა ანექსირებული, გაკოტრებულ მირზოევს ფასდაუდებელი 
საკრავის თბილისის კონსერვატორიისთვის მიყიდვა მოუწია. 
ამჟამად რახმანინოვისეული როიალი კონსერვატორიის 
მუზეუმის მთავარი ექსპონატია და იგი დღესაც „ემსახურება“ 
ჩამოსულ მუსიკოსებსა და სტუდენტებს – მუზეუმის სტუმრები 
რეგულარულად ესწრებიან საფორტეპიანო და კამერული 
მუსიკის კონცერტებს, სადაც რახმანინოვის „ბეხშტაინი“ ჟღერს. 

Meanwhile in Georgia...

Rachmaninoff first visited Georgia with a concert in 1911, having 
brought his own Bechstein piano with him. After the concert Stefan 
Mirzoev, a philanthropist and a big admirer of Rachmaninoff’s music, 
asked the composer to sell him his piano to keep it as a memento. 
Rachmaninoff agreed and Mirzoev became the proud owner of the 
instrument. They even became friends – during subsequent visits to 
Tbilisi in 1913 and 1915, Rachmaninoff stayed at Mirzoev’s house. 
After Georgia was annexed by Communist Russia, the bankrupt 
Mirzoev had no choice but to sell the priceless piano to the Tbilisi 
Conservatoire. Currently Rachmaninoff’s piano is the centrepiece 
of Tbilisi Conservatoire Museum, still “serving” guest musicians and 
students – visitors of the museum can regularly enjoy concerts of 
piano and chamber music performed on Rachmaninoff’s piano.  
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დანიელ ლოზაკოვიჩი 
ვიოლინო

ნელსონ გიორნერი 
ფორტეპიანო

Daniel lozakovich 
vIOLIN

Nelson Goerner 
PIANO

რობერტ შუმანი 
Robert Schumann
1810-1856

სონატა ვიოლინოსა და 
ფორტეპიანოსთვის No.1 
ლა მინორი, თხზ.105
Sonata for violin and Piano No.1 
in A Minor, Op.105

Mit leidenschaftlichem Ausdruck 
Allegretto  
Lebhaft 

შესვენება / INTERMISSION

სეზარ ფრანკი 
César Franck 
1822-1890

სონატა ვიოლინოსა და 
ფორტეპიანოსთვის 
ლა მაჟორი, M8 
Sonata for violin and Piano in 
A Major, M8 

Allegretto ben moderato
Allegro
Ben moderato: Recitativo-Fantasia
Allegretto poco mosso

რობერტ შუმანი
სონატა ვიოლინოსა და ფორტეპიანოსთვის 
No.1 ლა მინორი, თხზ. 105

„მაოცებს, როგორ იღვიძებს მასში პოეტური 
გრძნობები სწორედ მაშინ, როდესაც გარე 
სამყარო უბედურებებში ახვევს. ყველა 
სიმღერა სრულყოფილი სიმშვიდით სუნთქავს“, 
– დაწერა კლარა შუმანმა 1849 წელს, 
როდესაც დრეზდენის აჯანყებით შეშინებული 
ოჯახი ქალაქიდან გაიქცა, მისმა მეუღლემ 
კი ამის ფონზე სიმღერების შთამბეჭდავი 
რაოდენობა შექმნა. ერთი წლის შემდეგ 
რობერტ შუმანმა დაიკავა დიუსელდორფის 
მუსიკალური დირექტორის თანამდებობა. მის 
ვალდებულებებში შედიოდა სამოყვარულო 
გუნდისა და პროფესიონალური ორკესტრის 
ხელმძღვანელობა. სულ რაღაც ერთ 
წელიწადში დირექტორთა საბჭო შუმანის 
მოღვაწეობით ძალიან უკმაყოფილო იყო. 
აქ თავისი როლი ითამაშა კომპოზიტორის 
სადირიჟორო უნარ-ჩვევების სინაკლებემ და 
პროგრესირებადმა ფსიქიკურმა დაავადებამ. 
და სწორედ იმ სტრესულ წლებში, რომლებმაც 
იგი თვითმკვლელობის მცდელობამდე და 1854 
წელს ჰოსპიტალიზაციამდე მიიყვანეს, შუმანი 
საოცრად პროდუქტიული იყო. კომპოზიტორის 
მთელი შემოქმედების მესამედი 
დიუსელდორფში დაიწერა.

პირველი სავიოლინო სონატა 1851 წლის 
სექტემბერში, სულ რაღაც ერთ კვირაში 
შეიქმნა და ის შუმანისთვის ამ ჟანრის პირველ 
მცდელობად იქცა. კლარას თვეზე ნაკლები 
დასჭირდა იმისათვის, რომ საშინაო მოსმენა 
მოეწყო. 16 ოქტომბერს სონატა შუმანისთვის 
დაუკრეს მან და დიუსელდორფის მუსიკალური 
კავშირის კონცერტმაისტერმა ვილჰელმ იოზეფ 
ფონ ვასილევსკიმ, რომელიც, სხვათა შორის, 
მოგვიანებით შუმანის პირველი ბიოგრაფი 
გახდა. „განსაკუთრებით ვისიამოვნეთ 
პირველი ელეგიური ნაწილითა და მშვენიერი 
მეორე ნაწილით“, – წერდა კლარა თავის 
დღიურში. აი მესამე ნაწილმა კომპოზიტორი 
არ დააკმაყოფილა. როგორც ვასილევსკი 
იგონებდა: „ჩვენ კიდევ სამჯერ შევასრულეთ 
ის, მაგრამ შუმანი ამბობდა, რომ სავიოლინო 
პარტიისგან განსხვავებულ ეფექტს ელოდა. მე 
ვერ შევთავაზე მას  სასურველად მძაფრი და 
ბასრი ბგერა“. ოფიციალური პრემიერა 29 მარტს 
ლაიფციგის გევანდჰაუსში კლარამ უკვე ერთ-
ერთ უდიდეს მევიოლინესთან, ფერდინანდ 
დავიდთან ერთად შეასრულა. შუმანი მაინც 
უკმაყოფილო დარჩა თავისი 105-ე თხზულებით 
და  იმავე წლის ოქტომბერში მეორე, მისი 
აზრით უკეთესი სავიოლინო სონატა დაწერა. 
თუმცა კლარამ ქმრის გარდაცვალების 
შემდეგაც განაგრძო პირველი სონატის 
შესრულება, მეტწილად იოზეფ იოახიმთან 
– კიდევ ერთ დიდ მევიოლინესთან ერთად. 
იქიდან მოყოლებული მათ  არაერთი თაობის 
წამყვანი შემსრულებლები შეუერთდნენ.

Robert Schumann
Sonata for Violin and Piano No.1 in A Minor, 
Op.105

“It seems to me extraordinary how the terrible 
events outside have awakened his poetic feeling in 
so entirely contrary manner. All the songs breathe 
the spirit of perfect peace,” Clara Schumann 
wrote in 1849, when the Dresden Uprising caused 
the family to flee from the town and her husband 
composed an impressive number of songs. A year 
later, Robert Schumann took up the position of 
musical director at Düsseldorf, being obliged to 
conduct the amateur choir and the professional 
orchestra. Within just a year, due to his limitations 
as a conductor and progressing mental illness, the 
board of directors expressed dissatisfaction with 
Schumann’s activities. However, as Clara noted, 
in those stressful years that led to his suicide 
attempt and hospitalisation in a mental asylum in 
1854, Schumann became extremely productive, 
having composed a third of his entire oeuvre while 
in Düsseldorf. 

The First violin Sonata was written in just a 
week, in September 1851, being Schumann’s 
first attempt at composing in this genre. It 
took Clara less than a month to organise a 
private performance on October 16 with the 
concertmaster of Düsseldorf Musikverein, Wilhelm 
Joseph von Wasielewski, who would become 
Schumann’s first biographer. “We were particularly 
moved by the very elegiac first movement and 
the lovely second movement,” Clara wrote in 
her diary. The third movement, however, did not 
satisfy the composer. Wasielewski reported: “We 
went through it three more times, but Schumann 
said that he had expected the violin part to 
have a different effect. I was unable to convey 
the unyielding, brusque tone of the piece to his 
satisfaction.” The official premiere on March 29 at 
the Leipzig Gewandhaus was performed by Clara 
and Ferdinand David - the great violinist of his 
time. Schumann, still unhappy with his Op. 105, 
in October composed his Second violin Sonata, 
hoping “it has turned out better”. However, Clara 
continued to play the piece after her husband’s 
death, mostly with another great violinist Joseph 
Joachim. Since then they have been followed by 
many generations of leading performers. 
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სეზარ ფრანკი
სონატა ვიოლინოსა და ფორტეპიანოსთვის ლა მაჟორი, M8 

1858 წელს, შუმანის გარდაცვალებიდან 2 წლის შემდეგ, სეზარ 
ფრანკი დაჰპირდა ფერენც ლისტის ქალიშვილს კოზიმას, 
რომ მას სავიოლინო სონატას მიუძღვნიდა. სავარაუდოდ, იგი 
ჩაფიქრებული იყო ჰანს ფონ ბიულოვთან 1857 წელს შემდგარი 
ქორწილის საჩუქრად. ფრანკმა არ შეასრულა დანაპირები, 
თუმცა, ოცდაათი წლის შემდეგ შექმნა სავიოლინო სონატა 
და იგი საქორწილო საჩუქრად ლეგენდარულ ბელგიელ 
მევიოლინესა და კომპოზიტორს ეჟენ იზაის გაუგზავნა. 
ქორწილის დღეს, 1886 წლის 26 სექტემბერს, იზაიმ ნაჩქარევი 
რეპეტიცია გაიარა ქორწილში მოწვეულ ცნობილ პიანისტთან 
ლეონტინე ბორდ-პენთან ერთად და სტუმრებს სონატის 
პირველი შესრულება შესთავაზა. ოფიციალური პრემიერა 16 
დეკემბერს მათვე ბრიუსელის თანამედროვე ხელოვნების 
მუზეუმში შეასრულეს. პირველი ნაწილის დასრულებისთვის 
შებინდდა და მიუხედავად იმისა, რომ ნოტების წაკითხვა 
შეუძლებელი იყო, მუზეუმის დირექციამ აკრძალა ხელოვნური 
შუქის გამოყენება. „იზაიმ პულტს ხემი დაარტყა და შესძახა: 
განვაგრძოთ!“ – იხსენებდა ბელგიელი მუსიკოსის სტუდენტი 
ვინსენტ დ’ინდი. „შემდეგ სასწაული მოხდა. უკუნეთ სიბნელეში, 
რომელმაც ისინიც კი უჩინარნი გახადა, ორმა მუსიკოსმა სამი 
ნაწილი ცეცხლოვნად და ვნებიანად, თან ზეპირად დაუკრა. 
გასაოცარი იყო ისიც, რომ სიბნელემ შთანთქა ის ხილული 
საგნებიც, რომლებიც, როგორც წესი, შესრულების აღქმაში 
გვეხმარება. სრულიად ეულად დარჩენილმა მუსიკამ დიდ 
ტალღად გადაუარა ღამის სიბნელეს. ეს მართლაც სასწაული 
იყო, რომელსაც დამსწრე საზოგადოება არასოდეს დაივიწყებს“. 
იმ დღიდან მოყოლებული, სონატა იზაის რეპერტუარის 
განუყოფელ ნაწილად იქცა. 

აღსანიშნავია, რომ სეზარ ფრანკი კამერული მუსიკის ჟანრს 
სიცოცხლის ბოლოში დაუბრუნდა, მანამდე იგი ძირითადად 
საორკესტრო, საორგანო და საგუნდო ნაწარმოებებს თხზავდა. 
არადა სწორედ კამერული ნაწარმოებები ითვლება მის 
საუკეთესო თხზულებებად, რომლებმაც ფრანგული კამერული 
მუსიკის ახალ ეტაპს მისცეს დასაბამი. სავიოლინო სონატა ერთ-
ერთი მათგანია.

ამ დროს საქართველოში...

სავიოლინო სონატის ჟანრის პირველ ეტაპს ქართულ 
პროფესიულ მუსიკაში 1944 წელს მიეცა დასაბამი, როდესაც 
ქეთევან თუმანიშვილმა დაწერა პირველი ქართული 
სონატა ვიოლინოსა და ფორტეპიანოსთვის. სონატა ჯერ 
არ გამოქვეყნებულა, მაგრამ მაინც ... ისტორია ქალმა 
კომპოზიტორმა დაწერა იმის გათვალისწინებით, თუ რა 
პირობებში უწევდათ საბჭოთა ქალ კომპოზიტორებს მუშაობა, ეს  
შეიძლება ჩაითვალოს სასწაულად, რომელიც არასოდეს უნდა 
დავივიწყოთ.

César Franck 
Sonata for Violin and Piano in A Major, M 8 

In 1858, just two years after Schumann’s death, César Franck 
promised Franz Liszt’s daughter Cosima that he would dedicate 
a violin sonata to her. Possibly it was meant as a present for her 
wedding with Hans von Bulow that took place in 1857. Franck did 
not keep that promise. Thirty years later, however, he composed 
a violin Sonata and sent it as a wedding present to Eugène Ysaÿe, 
the legendary Belgian violinist and composer. On his wedding day, 
September 26, 1886, Ysaÿe hastily rehearsed it with the renowned 
pianist Marie-Léontine Bordes-Pène who was invited to the wedding 
and performed the Sonata to the guests. They gave the first public 
performance of the work in the Museum of Modern Painting in 
Brussels on December 16.  By the time they had finished the first 
movement the light faded. Although it became impossible to read the 
music, no artificial light was permitted by the museum authorities. “At 
this point, Ysaÿe struck his music stand with his bow, demanding, 
‘Let’s go on!’,” vincent d’Indy – Franck’s devoted student and 
composer reported. “Then, wonder of wonders, amid darkness that 
now rendered them virtually invisible, the two artists played the last 
three movements from memory with a fire and passion the more 
astonishing in that there was a total lack of the usual visible externals 
that enhance a concert performance. Music, wondrous and alone, 
held sovereign sway in the blackness of night. The miracle will never 
be forgotten by those present.” Since that day, the Sonata became 
an inseparable part of Ysaÿe’s repertoire. 

It is worth noting that César Franck returned to the genre of chamber 
music towards the end of his life, having composed earlier mostly 
orchestral, organ and choral works. However, his chamber works 
are considered to be his best compositions that began a new era of 
French chamber music. The violin Sonata is one of them. 

Meanwhile in Georgia... 

A new era for the violin sonata genre in Georgian professional 
music began in 1944, when a Georgian female composer Ketevan 
Tumanishvili composed the very first Georgian Sonata for violin and 
Piano. Interestingly, the Sonata has not been published yet, but 
still... It was a woman composer that made history. Considering 
the circumstances under which Soviet women composers worked, 
this could also be regarded as the miracle that should never be 
forgotten.
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მარტა არგერიხი 
ფორტეპიანო

ჯანანდრეა ნოზედა 
დირიჟორი 

საქართველოს ეროვნული 
სიმფონიური ორკესტრი

Martha Argerich 
PIANO

Gianandrea Noseda 
CONDUCTOR

GEORGIAN PHILHARMONIC 
ORCHESTRA

სერგეი პროკოფიევი 
Sergei Prokofiev 
1891-1953

კონცერტი ფორტეპიანოსა და 
ორკესტრისთვის No.3 დო მაჟორი, 
თხზ. 26
Concerto for Piano and Orchestra 
No.3 in C Major, Op.26

Andante – Allegro
Tema con variazioni 
Allegro, ma non troppo

შესვენება / INTERMISSION

ანტონინ დვორჟაკი 
Antonín Dvorák 
1841-1904

სიმფონია No.8 სოლ მაჟორი, 
თხზ.88
Symphony No.8 in G Major, Op.88

Allegro con brio
Adagio
Allegretto grazioso
Allegro ma non troppo

სერგეი პროკოფიევი 
კონცერტი ფორტეპიანოსა და 
ორკესტრისთვის No.3 დო მაჟორი, თხზ.26

პროკოფიევი ათი წლის განმავლობაში 
აგროვებდა თემატურ მასალას მესამე 
საფორტეპიანო კონცერტისთვის. „ვირტუოზული 
პასაჟებით სავსე“ კონცერტის იდეა ჯერ 
კიდევ 1911 წლის დასაწყისში დაიბადა. 
„ავტობიოგრაფიაში“ კომპოზიტორი იხსენებს: 
„1913 წელს მე დავწერე თემა ვარიაციებით, 
რომელსაც დიდხანს ვინახავდი სამომავლოდ. 
1916-1917 წლებში რამდენჯერმე ვცადე 
მივბრუნებოდი მესამე კონცერტს. დავწერე 
დასაწყისი (ორი თემა) და ორი ვარიაცია თემაზე 
მეორე ნაწილისთვის“. სიმებიანმა კვარტეტმა, 
რომელსაც მან 1918 წელს მიანება თავი, 
ორი დამატებითი თემა აჩუქა ფინალისთვის 
პროკოფიევს. ამრიგად, 1921 წელს, „როდესაც 
დავიწყე მესამე კონცერტზე მუშაობა, უკვე 
მქონდა მთელი თემატური მასალა, პირველი 
ნაწილის დამხმარე თემისა და ფინალის 
მესამე თემის გამოკლებით“, – წერს რუსი 
კომპოზიტორი თავის მოგონებებში.

მესამე საფორტეპიანო კონცერტი დაიწერა 
1921 წლის ზაფხულში, საფრანგეთში, 
ბრეტანის ულამაზეს სანაპიროზე. იქვე 
მეზობლად ცხოვრობდა რუსი პოეტი 
ემიგრანტი კონსტანტინე ბალმონტი. 
შთაგონებულმა ფრაგმენტებით, რომლებიც  
პროკოფიევმა მისთვის დაუკრა, ბალმონტმა 
რამდენიმე იმპროვიზებული ლექსი წაუკითხა 
კომპოზიტორს და საჩუქარიც მიიღო – კონცერტი 
მას მიეძღვნა. ნაწარმოების პრემიერა შედგა 
აშშ–ში – პროკოფიევმა მესამე საფორტეპიანო 
კონცერტი და მასთან ერთად ოპერა „სამი 
ფორთოხლის სიყვარული“ 1921 წლის 
ამერიკულ ტურნეში წაიღო. 16 დეკემბერს 
ჩიკაგოს ორკესტრის დარბაზში კომპოზიტორმა 
თავად შეასრულა საფორტეპიანო პარტია, 
ჩიკაგოს სიმფონიურ ორკესტრს კი ფრედერიკ 
შტოკმა უდირიჟორა. ამ შესრულებამ 
მნიშვნელოვანი წარმატება მოუტანა კონცერტს; 
აი 1922 წელს სერჟ კუსევიცკის მიერ პარიზში 
შესრულების შემდეგ კი პროკოფიევის მესამე 
საფორტეპიანო კონცერტი მე-20 საუკუნის ერთ-
ერთ ყველაზე პოპულარულ ნაწარმოებად იქცა.

Sergei Prokofiev 
Concerto for Piano and Orchestra No.3 
in C Major, Op.26

Prokofiev had been gathering thematic material for 
his Third Piano Concerto over a decade. The initial 
idea of a piano concerto “full of virtuoso passages” 
was born as early as 1911. In 1913, as Prokofiev 
recalled in his “Autobiography”, “I had composed a 
theme for variations, which I kept for a long time for 
subsequent use. In 1916-1917, I had tried several 
times to return to the Third Concerto. I wrote a 
beginning for it (two themes) and two variations on 
the theme for the second movement.”  A String 
Quartet he gave up in 1918 furnished him with 
two additional themes for the final movement. 
Thus, in 1921, “when I began working on the Third 
Concerto, I already had the entire thematic material 
with the exception of the subordinate theme of the 
first movement and the third theme of the finale,” 
Prokofiev wrote in his memoirs. 

The Third Piano Concerto was completed in 
France, on the beautiful coast of Brittany during the 
summer of 1921. Among Prokofiev’s neighbours 
was a Russian poet, Konstantin Balmont. Inspired 
by the fragments Prokofiev played for him, Balmont 
recited some improvised short verses and received 
a present – Prokofiev dedicated the Concerto to 
him. The work was premiered in the US, as the 
composer took it along with his opera “The Love 
for Three Oranges” on his 1921 American tour. 
The first performance took place on December 16 
in Chicago’s Orchestra Hall, with the composer 
at the piano and Frederick Stock conducting the 
Chicago Symphony Orchestra. The premiere 
brought a considerable success, though it was 
after a highly praised performance conducted 
by Serge Koussevitzky in Paris in 1922 that the 
Concerto became one of the most popular works 
of the 20th-century. 
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ტექსტის ავტორი ნინო ჟვანია 
By Nino Jvania
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ანტონინ დვორჟაკი
სიმფონია No. 8 სოლ მაჟორი, თხზ. 88

დვორჟაკის მერვე სიმფონიაც რომანტიზმის ეპოქის ერთ-
ერთი ყველაზე პოპულარული ნაწარმოებია, რომელსაც 
ხშირად ჩეხი კომპოზიტორის ცხრა სიმფონიიდან უდიდესად 
მოიხსენიებენ ხოლმე. დვორჟაკის თქმით, მას სურდა 
„ახალი სახით დამუშავებული ინდივიდუალური იდეების“ 
საფუძველზე საკუთარი სიმფონიებისგან სრულიად 
განსხვავებული სიმფონია შეექმნა. და მან ეს შეძლო. კლასიკურ 
სტრუქტურაზე დაყრდნობით, დვორჟაკმა უხვად გამოიყენა 
ბოჰემური ხალხური მელოდიები და აღწერითი ელემენტები, 
რათა შეექმნა უნიკალური ბგერითი პეიზაჟი, გაჯერებული 
ბუნების ხმებით და აღსავსე ყოვლისმომცველი სიხარულით. 
უნიკალურია ასევე სიმფონიის ტონალობაც. ჰაიდნისა და 
მოცარტის შემდეგ არც ერთ მნიშვნელოვან კომპოზიტორს 
არ დაუწერია სიმფონია სოლ მაჟორში. გერმანულენოვან 
კულტურებში ეს ტონალობა ასოცირდებოდა „ყველაფერთან, 
რაც სადა, იდილიური და ლირიკულია; ასევე მხოლოდ მშვიდ 
და კმაყოფილების მომგვრელ ვნებასთან, მეგობრობისა და 
ერთგული სიყვარულისთვის გაწეულ სათუთ მადლიერებასთან; 
ერთი სიტყვით, გულში დაბადებულ უნაზეს და უდრტვინველ 
გრძნობებთან“. ასე აღწერა სოლ მაჟორი გერმანელმა 
კომპოზიტორმა კრისტიან შუბარტმა 1784/85 წლებში შექმნილ 
ნაშრომში „იდეები მუსიკის ესთეტიკისათვის“. „რაოდენ 
დასანანია, რომ დღესდღეობით ეს ტონალობა მოჩვენებითი 
სიმსუბუქის გამოისობით უგულებელყოფილია“, – წუხდა 
იგი. თუმცა, ტონალობის მოჩვენებითმა სიმსუბუქემ ხელი 
არ შეუშალა დვორჟაკს. პირიქით! როგორც ბრიტანული 
პრემიერის შემდეგ ერთ-ერთმა კრიტიკოსმა დაწერა, „მხოლოდ 
დვორჟაკმა (თუმცა ის, ბრამსის მსგავსად, ბეთჰოვენის 
სკოლის გამგრძელებელია) შეძლო სიმფონიის ჟანრში ახალი 
ელემენტების შეტანა“.

მერვე სიმფონია დაიწერა 1889 წელს დვორჟაკის სოფლის 
სახლში, ულამაზეს დაბა ვისოკაში და პირველად შესრულდა 
1890 წლის 2 თებერვალს პრაღის რუდოლფინუმში. კონცერტს 
უდირიჟორა თავად კომპოზიტორმა. იქიდან მოყოლებული 
დვორჟაკის თხზ. 88 მთელს მსოფლიოში იპყრობს მსმენელთა 
გულებს, აღძრავს რა მათში უნაზეს და უდრტვინველ 
გრძნობებს. 

ამ დროს საქართველოში...

პროკოფიევის მესამე საფორტეპიანო კონცერტი საქართველოში 
პირველად 1933 წელს შესრულდა. თავად კომპოზიტორს 
თანხლებას უწევდა ეროვნული სიმფონიური ორკესტრი 
ლეგენდარული ევგენი მიქელაძის დირიჟორობით. მსმენელები 
მოგვიანებით იხსენებდნენ, როგორ დემონსტრაციულად 
დახურა მიქელაძემ პარტიტურა შესრულების წინ და ზეპირად 
უდირიჟორა სამ დღეში ნასწავლ სრულიად ახალ და ურთულეს 
ნაწარმოებს. პროკოფიევი, რომელსაც თავიდანვე ეჭვი 
ეპარებოდა, რომ ახალგაზრდა დირიჟორი ასეთ მოკლე დროში 
გაუმკლავდებოდა მის კონცერტს, მოულოდნელობისგან 
შეცბა თურმე. თუმცა, კონცერტს დიდი წარმატება მოჰყვა 
და უბედნიერესმა კომპოზიტორმა, ცნობილმა თავისი 
თავშეკავებულობით, აღელვებული პუბლიკის თვალწინ 
ახალგაზრდა დირიჟორი გულში ჩაიკრა. მას შემდეგ 
პროკოფიევის მესამე საფორტეპიანო კონცერტი ხშირად 
სრულდება საქართველოში დიდი პიანისტების მიერ, აღელვებს 
რა მსმენელთა ახალ-ახალ თაობებს.

Antonín Dvorák 
Symphony No. 8 in G Major, Op. 88

Dvorák’s Eighth Symphony is also one of the most popular works 
of Musical Romanticism, considered by many as the greatest of 
his nine symphonies. According to the composer, he wanted to 
write a work different from his other symphonies, “with individual 
ideas worked out in a new manner.” And he truly succeeded in 
that. Still relying on classical structure, Dvorák made use of folk-like 
melodies of Bohemian character and pictorial elements to create a 
unique soundscape, saturated with sounds from nature and full of 
joy. Quite unique was also the choice of the key. Since Haydn and 
Mozart, no major composer wrote symphonies in G major, as in 
German-speaking cultures the key was associated with “everything 
rustic, idyllic and lyrical, every calm and satisfied passion, every 
tender gratitude for true friendship and faithful love - in a word every 
gentle and peaceful emotion of the heart,” as Christian Schubart 
wrote in 1784/85 in his “Ideas Towards an Aesthetic of Music.” 
“Such a pity that it is so much neglected these days because of its 
apparent lightness,” he concluded. The apparent lightness of the 
key, however, did not hinder Dvorák. On the contrary, as one of the 
critics wrote after the British premiere, “Dvorák alone – though he, 
too, like Brahms, has sought to keep to the Beethoven school – has 
been able to bring a distinctly new element into the symphony.”

The Eighth Symphony was composed in 1889 in Dvorák’s country 
home in a beautiful village, vysoká, and first performed in Prague’s 
Rudolfinum on February 2 1890, conducted by the composer 
himself. Since then, Dvorák’s Op. 88. has been conquering the 
public worldwide, evoking gentle and peaceful emotions in our 
hearts. 

Meanwhile in Georgia...

Prokofiev’s Third Piano Concerto was premiered in Georgia in 
1933. The Georgian Philharmonic Orchestra under the baton 
of the legendary Evgeny Mikeladze performed it with Sergei 
Prokofiev himself at the keyboard. The listeners recalled later 
how demonstratively Mikeladze closed the score on the concert, 
conducting a completely new and complicated work he learnt in just 
three days from memory. Prokofiev, who had initially doubted the 
young conductor would manage to deal with his Concerto in such 
a short period of time, was taken aback. However, the concert was 
a great success and the happy composer, famous for being mostly 
restrained, hugged the young conductor in front of the excited 
public. Since then, Prokofiev’s Third Piano Concerto has been often 
performed in Georgia, exciting new generations of listeners.  
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ისტორიულ წყაროებში სოფელი წინანდალი პირველად 

Xv საუკუნეში სახელდება. წინანდლის მამული – მუზეუმი, 

ბაღი და ვენახები – ჭავჭავაძეების ოჯახის სამფლობელო 

1690 წლიდან, თავად ალექსანდრეს დროს ნამდვილ 

აღორძინებას მოესწრო. წინანდალი გახდა ერთგვარი 

კარიბჭე, საიდანაც საქართველოში ევროპული კულტუ-

რული და საგანმანათლებლო ტრადიცია ვრცელდებოდა. 

ამ ადგილს უამრავი გამორჩეული ადამიანი – საზოგადო 

მოღვაწე, მუსიკოსი, მწერალი თუ პოეტი – სტუმრობდა. 

ალექსანდრე დიუმა, ალექსანდრე პუშკინი – წინანდ-

ლის მამულს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის შვილები 

უნახავს. საქართველოში კლასიკური მუსიკის ისტორიაც 

ჭავჭავაძეების ოჯახს უკავშირდება: ალექსანდრე ჭაჭა-

ვაძის სახლ-მუზეუმში დღესაც შემონახულია ქვეყანაში 

პირველი როიალი.  

თავადი ალექსანდრე ჭავჭავაძე – პოეტი, მეღვინე და 

საზოგადო მოღვაწე – თავისი ეპოქის მნიშვნელოვანი 

პოლიტიკური ფიგურა იყო. ის ცნობილია, როგორც აღმ-

შენებელი, რომელსაც თბილისის ისტორიული ცენტრი 

თავის სახეს უნდა უმადლოდეს, როგორც გამომცემელი, 

რომელმაც საქართველოში  საბეჭდი ინდუსტრია ააღორ-

ძინა და როგორც თანამედროვე ქართული მეღვინეობის 

ფუძემდებელი. თავადი ალექსანდრეს ბოთლში ჩამოსხ-

მულ ქართულ ღვინოს ევროპელი სტუმრები აღფრთოვა-

ნებაში მოჰყავდა. 

2007 წლიდან წინანდლის მამულის მოვლა-პატრონო-

ბასა და განვითარებაზე სილქ როუდ ჯგუფი ზრუნავს. ამ 

უნიკალური ისტორიული კომპლექსის აღდგენა, მისთ-

ვის ყოფილი დიდების დაბრუნება და საერთაშორისო 

მნიშვნელობის საგანმანათლებლო-კულტურულ ცენტრად 

ჩამოყალიბება 2006 წლის შემოდგომაზე გადაწყდა. მი-

ტოვებულს და მოუვლელს, ამ ადგილს მაშინაც ჰქონდა 

სიძველის ხიბლი და ისტორიული მიმზიდველობა. 

უკანასკნელი ათი წლის განმავლობაში კომპანიამ ათე-

ულობით მილიონი ლარის დახარჯა ისტორიული კომპ-

ლექსის რეაბილიტაციასა და მის მიმდებარე მიწებზე 

ახალი ინფრასტრუქტურის შექმნაში. მოხდა ჭავჭავაძე-

ების სახლ-მუზეუმისა და უმშვენიერესი ბაღის აღდგენა-

განახლება და მუზეუმში დაცულ 100-ზე მეტი ექსპონატის 

რესტავრაცია. სამუზეუმო ფონდი გამდიდრდა 500-ზე 

მეტი ექსპონატით. სადღეისოდ  ის საქართველოში ყვე-

ლაზე ხშირად მონახულებადი მუზეუმია. 

აღდგა წინანდლის მამულის ისტორიული ვენახები, სა-

დაც 11 ქართული ჯიშის ვაზი ხარობს. მამულს დაემატა 

წინანდლისთვის სპეციალურად დაპროექტებული უმაღ-

ლესი საერთაშორისო სტანდარტების ახალი ღვინის 

ქარხანა. 

აშენდა კახეთის რეგონში პირველი საერთაშორისო ბრენ- 

დის სასტუმრო „რადისონ ქოლექშენ წინანდალი“. მის 

დიზაინზე იმუშავეს განთქმულმა გერმანელმა დიზაინერ-

მა ინგო მაურერმა, ცნობილმა ქართველმა მოქანდაკემ 
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და მხატვარმა თამარ კვესიტაძემ, ამერიკელმა არქი-

ტექტორმა ჯონ ფოტიადისმა, ესპანელმა და მექსიკელმა 

ინტერიერის დიზაინერებმა ქრისტინა გაბასმა და დამიან 

ფიგუერასმა. 1200 მსმენელზე გათვლილი ამფითეატრიც 

და 600 მსმენელზე გათვლილი დახურული საკონცერტო 

დარბაზიც სასტუმრო კომპლექსის ნაწილია.

წინანდლის კომპლექსი ხშირად მასპინძლობს კულტუ-

რულ ღონისძიებებს: ლიტერატურულ საღამოებს და მას-

ტერ-კლასებს, გამოჩენილი უცხოელი და ქართველი მხატ-

ვრების და მუსიკოსების გამოფენებს და კონცერტებს. 

2017 წლის 14 სექტემბერს წინანდლის მამულის ამფი-

თეატრი საზეიმოდ გაიხსნა სპეციალურად ამ დღისთვის 

მოწვეული ლეგენდარული მაესტრო ზუბინ მეტას, ხატია 

ბუნიათიშვილის და ისრაელის ფილარმონიული ორკეს-

ტრის კონცერტით, რომელიც წინანდლის კლასიკური 

მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალისთვის ერთგვარი 

მოსამზადებელი ღონისძიება იყო.  

2019 წლის სექტემბრიდან წინანდალში ყოველწლიურად 

ჩატარდება კლასიკური მუსიკის საერთაშორისო ფეს-

ტივალი, რომელიც სახელმწიფოსა და კერძო სექტორს 

შორის თამანშრომლობის წარმატებული მაგალითია. 

ფესტივალის დამფუძნებლებს შორის არიან გიორგი რა-

მიშვილი, სილქ როუდ ჯგუფის დამფუძნებელი, მარტინ 

ენგსტრომი, ვერბიეს ფესტივალის დამფუძნებელი და 

ავი შოშანი, ისრაელის სიმფონიური ორკესტრის აღმას-

რულებელი დირექტორი. ფესტივალში მონაწილეობას 

მიიღებენ მსოფლიოს წამყვანი მუსიკოსები, რომლებიც 

ასევე ჩაერთვებიან ფესტივალის ფარგლებში დაგეგმილ 

საგანმანათლებლო პროგრამებში. ფესტივალის ნაწილია 

წინანდლის მუსიკალური აკადემია, რომლის მსმენელე-

ბიც შეირჩევიან რეგიონის ქვეყნების ახალგაზრდა მუსი-

კოსებიდან. კონკურსის შედეგად ჩამოყალიბდა ახალ-

გაზრდული პან-კავკასიური ორკესტრი.

დღეს, სილქ როუდ ჯუფის და მისი პარტნიორების ძალის-

ხმევით, ალექსანდრე ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმი, მამუ-

ლის ისტორიული ბაღი და აქ განხორციელებული ახალი 

ინფრასტრუქტურული და კულტურული პროექტები კვლა-

ვაც მოუყვებიან ამ არაჩვეულებრივი ადგილის ისტორიას 

ახლანდელ და მომავალ თაობებს.   
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Historic sources mention the village of Tsinandali as early as the 15th century, but it was during the time of Prince 

Alexander Chavchavadze in the late 17th century that the Tsinandali Estate, incorporating the museum, garden and 

vineyards, saw a true revival. Tsinandali flourished, becoming a gateway to European culture and traditions, fostering 

music and poetry,becoming a must-see destination for everyone visiting Georgia. From Dumas to Pushkin, Tsinandali 

Estate has welcomed notable guests from all over the world. The history of European classical music in Georgia also 

started in Tsinandali, and the first ever grand piano in Georgia is still on display at the Museum.

Prince Alexander, a poet, a winemaker and a dignitary, has been active in many fields of public life; he is remembered 

as a developer, who shaped the historic center of Tbilisi, a publisher, who reinvented the printing business in Georgia 

and as a founder of modern Georgian winemaking, being the first to bottle Georgian wine and to age it in oak.

Since 2007 Tsinandali Estate has been under the patronage of Silk Road Group, a company with a diverse portfolio of 

activities. The founders of SRG came to the decision to rehabilitate the historic complex to its former glory, and elevate 

it to a luxury tourist destination and cultural and educational center in the fall of 2006. Then unkempt and abandoned, 

the place still carried its old time charm and historic appeal.

Silk Road Group has since carried out the rehabilitation of Prince Alexander’s estate, turning it into the 

most visited museum in Georgia. Its park, the first English landscape garden in the country, 

designed by Prof. Ludwig Trauzettel back in the 19th century, was restored to its 

authentic appearance. SRG restored famous Tsinandali vineyards and 

winery, updating them with luxury, state-of-the-art equipment.

More recently the Estate has been enriched by the 

“Tsinandali Estate Radisson Collection 

Hotel”, which features the 

work of German 

light and 
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interior designer Ingo Maurer, Georgian conceptual artist and sculptor Tamara Kvesitadze, NYC based architect John 

Fotiadis and Spanish/Mexican architects Christina Gabas and Damien Figueras. The Amphitheatre and the Theatre – 

the outdoor and indoor concert halls accommodating up to 1200 and 600 guests respectively, form part of the hotel 

complex.

In recent years, Tsinandali Estate has seen literary events and master classes, exhibitions and concerts of various 

prominent Georgian and foreign artists and performers. On Sep 14, 2017 the legendary Maestro 

Zubin Mehta, Khatia Buniatishvili and Israel Philharmonic Orchestra inaugurated the new 

amphitheatre with a magnificent performance to the delight of the Georgian 

audience and international guests. This was also the preparatory 

concert for Tsinandali International Festival of 

Classical Music.

The Tsinandali Festival is a result of 

a successful partnership between 

the state and the private sector: 

the Georgian Government and Silk 

Road Group. The founders of the 

Tsinandali Festival include George 

Ramishvili, a chairman of Silk Road 

Group, Martin Engstroem, a founder 

of the famous verbier Festival and 

Avi Shoshani, a Secretary General of 

Israel Philharmonic Orchestra.

Nowadays, thanks to the efforts of Silk 

Road Group, the restored Alexander 

Chavchavadze House-Museum, its 

historic park, new infrastructural and 

cultural projects continue to tell their 

story to future generations.
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„პარკ ჰოტელი“ სასახლის ტერიტორიაზე მდებარე სასტუმროა. მის ინტერიერზე  

ქართველმა დიზაინერმა – თამარ ვალიშვილმა იმუშავა. კარგად გააზრებული 

დეტალები, კედლების ფერი,  საუცხოო ავეჯი ის მახასიათებლებია, რომელთა 

წყალობითაც „პარკ ჰოტელ“-მა განსაკუთრებულობა შეიძინა. ინტერიერში უხვად არის 

გამოყენებული გრაფიტი, როგორც ახალგაზრდობის თვითგამოხატვის ერთ-ერთი 

საშუალება. სასტუმრო მათ მოთხოვნებზე მაქსიმალურად არის მორგებული. სწორედ 

ამიტომ, ის თავგადასავლების მოყვარულ ახალგაზრდებს იზიდავს და მათი თავშეყრის 

ადგილია.

სასტუმროს გარკვეული ნაწილის კედლების მოხატვაზე ქართველმა მხატვარმა 

ქეთი დავლიანიძემ იზრუნა. კომპოზიციები და კედლის მოხატულობა თანამედროვე 

მარტივი სიმბოლიკით და სივრცული გეომეტრიული ფიგურებით არის წარმოდგენილი. 

კავკასიონის კონტური, სიყვარულის და მიმართულების მანიშნებელი „ამურჩიკების“ 

ისრები, მუზები და ადამიანები, მუსიკალური სიმბოლოები და ნოტები – ამ ყველაფერმა 

ლამაზი, მყუდრო და თემატური სასტუმროს ინტერიერი დაამშვენა. 

ინტერიერის მოხატვაში ასევე ჩართული იყო მხატვარი გიორგი ქაცარავა. მისი 

მთავარი მიზანი იყო თითოეულ ნომერში განსხვავებული კედლის შექმნა, რომელიც 

რაღაც ფორმით სტრიტ არტს და მუსიკას გააერთიანებდა. იქიდან გამომდინარე, 

რომ სასტუმრო ყოველწლიურად უმასპინძლებს წინანდლის ფესტივალს, მუსიკა 

მისი კონცეფციის განუყრელი ნაწილია, რაც ხელოვანს ძალიან დაეხმარა ვიზუალზე 

მუშაობისას. მან განვლილი საუკუნის წამყვანი კლასიკოსების პორტრეტები სტრიტ 

არტის თანამედროვე ხასიათთან თანხვედრაში მოიყვანა. 

„პარკ ჰოტელის“ გარშემო დიდი, მრავალსაუკუნოვანი ხეებით გაშენებული პარკი 

აკრავს. არანაკლებ სასიამოვნოა მის ბილიკებზე სეირნობა და თვალწარმტაცი 

პეიზაჟებით ტკბობა წლის ნებისმიერ დროს.
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ოთახები
„პარკ ჰოტელი“ სამსართულიანია. აქ სულ 70 ოთახია, 

დამატებით 2 ოთახი კი შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე პირებზეა გათვლილი. ინტერიერში ინდუსტრიული 

სტილია გამოყენებული. ბეტონის იატაკი და ჭერი, ხის 

საწერი მაგიდა, მრავალფუნქციური ავეჯი, მოხატული 

კედლები და ხავერდის ფარდები სიმყუდროვისა 

და კომფორტის გარანტია. ასევე, უნდა აღინიშნოს 

მომსახურების მაღალი დონე. 

რესტორანი
„პარკ ჰოტელი“-ს რესტორანი სწორედ ის ადგილია, სადაც 

კულინარიის მოყვარულები დიდი დროის გატარებას 

მოისურვებენ. საჭმლის დაგემოვნებასთან ერთად, 

უნიკალური პეიზაჟითაც შეიძლება ტკბობა. რესტორნის 

წარმატება ქართველი შეფ-პოვარის დამსახურებაა. ის 

ტრადიციულ ქართულ კერძებს ახალ, განსხვავებულ 

გემოებს უზავებს. საქართველოში უამრავი ნატურალური 

პროდუქტია, რომელსაც ჩვენი კულინარიული გუნდი 

ყოველდღიურად ადგილობრივი მეურნეობისგან იძენს. 

რესტორნის შესასვლელთან ღაია ვერანდაა, სადაც 

საღამოობით ადგილობრივი ღვინო და სხვადასხვა 

კოქტეილები შეგიძლიათ დააგემოვნოთ. 

სივრცე 

სასტუმროში ცხრა ოთახის დიზაინი შემოქმედებითი 

სფეროს წარმომადგენლებისათვის საგულდაგულოდ 

შეიქმნა. მათთვის, ვინც მუდმივად სიახლის ძიებაშია. 

წინანდლის მუსიკალური ფესტივალის პერიოდში, 

ოთახები მოწვეული მუსიკოსების მოთხოვნებზე 

იქნება მორგებული  და შესაბამისი ინსტრუმენტებით 

აღიშურვება. წელიწადის დაანრჩენ  დროს კი, 

სასემინარო და საკოფერენციო დარბაზებად 

გადაკეთდება. 

წინანდლის ფესტივალი არის ქართული არაკომერციული 

ფონდი, რომლის ძირითადი მიზანი კავკასიის რეგიონში 

მუსიკის პოპულარიზაციაა. ფესტივალი გამოჩენილ 

შემსრულებლებს, დირიჟორებს, კომპოზიტორებსა და 

მუსიკოსებს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით მოიზიდავს. 

ასევე, მისი მიზანია, ახალგაზრდა მუსიკოსებს, 

კავკასიიდან და მეზობელი ქვეყნებიდან, იშვიათი 

შესაძლებლობა მიეცეთ, ეზიარონ მუსიკის სამყაროს 

და კლასიკური მუსიკის კაშკაშა ვარსკვლავების 

მიერ ჩატარებული პროფესიული სემინარებისა და 

მასტერკლასების მეშვეობით, მუსიკალური განათლება 

გაიღრმავონ.
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Restaurant
Another space where food lovers will find 

their time worth spending is the Park Hotel 

Restaurant where guests can take in views 

of the beguiling nature while experiencing the 

culinary delights. Helmed by an accomplished 

local Chef, who has crafted a well-thought-out 

menu, the restaurant has a focus on Georgian 

cuisine with a contemporary touch. Having and 

eye on some of the local farms, the gastronomic 

team caters incredibly fresh ingredients that 

are sourced daily. Flowing into the restaurant 

is the open lobby, where the comfortable 

setting allows every guest to relax and immerse 

themselves in an extensive selection of local 

wine and handcrafted cocktails.

With its warmhearted hospitality and local feel, situated near the renowned Tsinandali Estate, the Park Hotel represents an 

emblematic centerpiece for the youth lifestyle that is about to mature in Georgia. The guest’s journey here embodies one-of-

a-kind experiences tailored to their needs. Attractive all year round, the hotel is surrounded by a park with centuries-old-trees 

and secretly lush pathways that lead to charming landscapes. Behind its attractive appearance, stands a young Georgian 

Interior Designer – Tamara valishvili, who has devoted her expertise to the overall visual appeal of the hotel. Well thought 

out details such as custom-crafted spaces and loft style furnishings add a sense of authenticity to the Park Hotel. Honored 

Georgian artists – Keti Davlianidze and Giorgi Katsarava have cleverly synthesized their work techniques into the walls of the 

hotel. Infused into the interior, graffiti elements speak out to the most adventurous and open-minded travelers. Katsarava 

has spent his time combining music with street art. While he drew portraits of distinguished classical music composers, 

Davlianidze painted the contours of the Caucasus Mountains, Cupid’s arrows, and musical notes.

Guestrooms 
Each of the 70 guestrooms at the Park Hotel share a bespoke visual 

narrative featuring curated services and amenities. Additionally, two 

guestrooms are specially adapted and equipped for the disabled. In 

keeping up with the energetic pulse of the youth culture, the hotel interior 

vibrates eye-catching, vivid colors while the whole concept is a nod to 

a new wave of young adventure seekers. Spread over three floors, the 

spacious guestrooms reflect the contemporary industrial loft style with 

finished concrete floors and ceilings, wooden writing desks, occasional 

chairs with handcrafted curves, painted walls, and velvet vibrant curtains, 

as well as private balconies. 

Spaces 
The casual nine rooms have been carefully designed for the creative 

individuals in search of innovation. During the Tsinandali Music Festival, all 

rooms will transform into a Music Academy adapted to the musicians, while 

at other times of the year, will be used for workshops and conferences.  

The festival is an ode to a joyful celebration – delighting some of the 

greatest performers, conductors, composers, music scholars and artists 

from around the globe. An exceptional opportunity comes in hand for 

young musicians from the Caucasus and neighboring countries to explore 

the world of music and advance their education through professional 

seminars and master classes taught by some of the brightest names in 

today’s classical music field. 
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გახდით 
ფესტივალის 
მეგობარი
BECOME 
A FESTIvAL 
FRIEND



წ ი ნ ა ნ დ ლ ი ს  ფ ე ს ტ ი ვ ა ლ ი  2 0 2 066

შემოგვიერთდით წინანდლის ფესტივალზე, რომელიც ჩატარდება 2021 წლის სექტემბერში წინანდლის 

ისტორიულ მამულში. გახდით „მუსიკის ენის“ ინიციატივის მხარდამჭერი და გაგვიწიეთ დახმარება 

აღმოსავლეთის და დასავლეთის შესაყარზე მდებარე ჯადოსნურ კავკასიაში და მის მეზობელ ქვეყნებში 

მშვიდობისა და კეთილდღეობისკენ მიმავალ გზაზე.

თქვენი მხარდაჭერით წინანდლის ფონდი შეუქმნის რეგიონის ახალგაზრდობას ერთმანეთთან და 

დანარჩენ სამყაროსთან საყოველთაოდ გასაგებ მუსიკის ენაზე ურთიერთობის შესაძლებლობას.

თქვენი თანამოწილეობა პირდაპირ გავლენას მოახდენს რეგიონის მომავლის ფორმირებასა და 

„მუსიკის ენის“ ინიციატივის პოპულარიზაციაზე, რათა პან-კავკასიური ახალგაზრდული ორკესტრის მიერ 

გაჟღერებული მშვიდობის და ერთობის მოწოდება გავრცელდეს მთელს რეგიონში. 

წინანდლის ფესტივალი გიწვევთ გახდეთ ისტორიის მონაწილე და შეუერთდეთ სწრაფვას შევცვალოთ 

ადამიანების ცხოვრება უკეთესობისკენ, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი საქმეა.

team@tsfest.ge / +995 (322) 253581/82/83

გახდით წინანდლის ფესტივალის მეგობარი

* წინანდლის ფესტივალის მეგობარი

* წინანდლის ფესტივალის მეგობრის სტატუსი ვრცელდება მხოლოდ ფიზიკურ პირებზე

თქვენი სახელი მოხსენიებული იქნება ფესტივალის ვებ გვერდზე

თქვენი სახელი მოხსენიებული იქნება ფესტივალის ოფიციალურ ბროშურასა 

და პროგრამაში

პრიორიტეტული წვდომა ფესტივალთან დაკავშირებულ ყველა სახის

ინფორმაციასა და სიახლეზე მეილისა და/ან სოციალურ მედიაში არსებული

„მეგობრების“ დახურული ჯგუფის საშუალებით

პრიორიტეტული ჯავშანი ფესტივალის ბილეთებსა და საშვებზე ტელეფონით 

ან ონლაინ 

პრიორიტეტული ჯავშანი სასტუმროებზე – „რადისონ ქოლექშენ, წინანდლის 

მამული“ და/ან „პარკ ოტელი“ ფესტივალის განმავლობაში

პრიორიტეტული ჯავშანი წინანდლის მამულის რესტორნებსა და ბარებზე და

სხვა შესაძლებლობებზე ფესტივალის განმავლობაში

სპეციალური შეთავაზება სასტუმროში განთავსებასა და კონცერტის

ბილეთის პაკეტებზე

ფასდაკლება წინასწარ შეთანხმებულ ბილეთების რაოდენობაზე 

(ნებისმიერი კატეგორიის)

ბილეთის გადაცვლა უფასოდ იმავე კატეგორიის ბილეთზე

ბილეთის დაბრუნება უფასოდ ფესტივალის გახსნამდე 2 კვირით ადრე

ვიზიტი კულისებში

პრიორიტეტული დასწრება მასტერკლასებსა და რეპეტიციებზე

მოსაწვევ(ებ)ი წინანდლის ფესტივალის წლის მანძილზე გამართულ 

ღონისძიებებზე

მოსაწვევი 2 სტუმარზე ფესტივალის გახსნასა ან/და დახურვისადმი

მიძღვნილ მიღებაზე/ვახშამზე

მოსაწვევი 2 სტუმარზე კონცერტის შემდგომ გამართულ რომელიმე „მეგობრის“ 

ვახშამზე ფესტივალის არტისტებთან ერთად

კონცერტის შემდგომი ვახშმის გამართვის შესაძლებლობა ფესტივალის 

არტისტებისთვის

კონცერტის შემდგომი ვახშმის გამართვის შესაძლებლობა ფესტივალის 

არტისტებისთვის

მინიმუმ 
200$ წელიწადში

მინიმუმ 
1000$ წელიწადში

მინიმუმ 
5000$

ბენეფიტები

10% 20% 50%
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Come and join the Tsinandali Festival in September 2021 at the Historic Tsinandali Estate! Support our Language Of 

Music initiative, and help us on the quest to peace and prosperity in this vital region where East and West meet: the 

majestic Caucasus and its neighboring countries.

Your support of the Tsinandali Foundation will empower the next generation of the region to interact and 

communicate with one another, as well as to the rest of the world, through the universal language of music.

Your contribution will have a direct impact on reshaping the future of the region and will ensure a global expansion 

of the language of music initiative, helping the Pan Caucasian Youth Orchestra (PCYO) to deliver a powerful 

message of peace and unity throughout the entire region.

Tsinandali Festival invites you to be part of history and join the quest to change lives when it matters the most

team@tsfest.ge / +995 (322) 253581/82/83

BECOME A FRIEND OF TSINANDALI FESTIvAL

* TSINANDALI FESTIvAL FRIEND

* Tsinandali Festival Friend status is applied to individuals/physical persons only

Mention of your name on the Festival website

Mention of your name in the Festival brochure and programme

Priority access to all Festival related information and news through the Festival 

mailing list and/or social media Festival Friends group membership

Priority Booking of tickets and Festival passes by phone or online

Priority Booking of Tsinandali Estate Radisson Collection and/or

Park Hotel rooms during the Festival days 

Priority Booking of Tsinandali Estate restaurants/bars and other

facilities during the Festival days

Special Offers on room & ticket packages

Reduction on agreed number of all category tickets

Exchange of tickets free-of-charge, within the same category

Return of tickets free-of-charge two weeks prior to the Festival opening date

Backstage Visits

Priority access to masterclasses and rehearsals

Invitation(s) to Tsinandali Festival special events throughout the year

Invitation for 2 people for the Festival opening and/or closing reception/dinner

Invitation for 2 people to one of Friends Post-Concert Dinner in

company of Festival artists

Hosting of a post-concert dinner for artists

Concert and/or artist Host Status (according to level of donation)

Min 200 USD
Per Year

Min 1000 USD
Per Year

Min 5000 USD
Per Year

Benefits

10% 20% 50%



წ ი ნ ა ნ დ ლ ი ს  ფ ე ს ტ ი ვ ა ლ ი  2 0 2 070

გიორგი რამიშვილი  დამფუძნებელი

ერკინ ტატიშევი      დამფუძნებელი 

ალექს თოფურია  დამფუძნებელი

დავიდ ბორგერი         დამფუძნებელი 

მარტინ ენგსტროემი   დამფუძნებელი & სამხატვრო ხელმძღვანელი

ავი შოშანი დამფუძნებელი & სამხატვრო ხელმძღვანელი

მაია ლომაძე აღმასრულებელი მენეჯერი 

მიმი დურანდ კურიჰარა სტრატეგიული განვითარების მენეჯერი / საერთაშორისო დონაციები 

დავით ცქიტიშვილი  სამხატვრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი 

მარიამ ყარალაშვილი  ადმინისტრაციის უფროსი

ვახტანგ გაბიძაშვილი  ტექნიკური დირექტორი

ბუღალტერია და ფინანსები

მამუკა შურღაია 

არჩილ ლურსმანაშვილი 

ხათუნა საბაძე 

გვანცა გოგიბერიძე

იურისტები

ვასილ კენკიშვილი  

მიშა ჭიღლაძე

მარკეტინგი & 

საზოგადოებასთან ურთიერთობა

აკო ახალაია 

ანი ცაბაძე    

ვატო შელია 

მარიამ ექსეულიძე

ვები და დიზაინი

დავით კუპატაძე

ლაშა შეკილაძე  

ბექა ჯავახიშვილი

ბესიკ დანელია ბუკლეტის დიზაინი

მოგზაურობა & ლოგისტიკა

თამუნა ქვლივიძე 

ეკა ბიძიშვილი    

თამუნა ჩუხრუკიძე

წინანდლის ფესტივალის დამფუძნებლები

წინანდლის ფესტივალის გენერალური დირექტორი

დავით საყვარელიძე

წინანდლის ფესტივალის მუსიკალური დირექტორი

ჯანანდრეა ნოზედა

წინანდლის ფესტივალის გუნდი
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წინანდლის ფესტივალის ელჩები

რუსუდან მაისურაძე  ელჩი საქართველოში

ლილიან კაროლ ბენუა  ელჩი საფრანგეთში
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GEORGE RAMISHvILI  Founder

ERKIN TATISHEv      Founder 

ALEX TOPURIA   Founder

DAvID BORGER        Founder 

MARTIN ENGSTROEM   Founder & Artistic Director

AvI SHOSHANI Founder & Artistic Director

MAYA LOMADZE  Executive Manager 

MIMI DURAND KURIHARA Strategy and Development / International Donations

DAvID TSITSKISHvILI Artistic Administrator 

MARIAM KARALASHvILI  Head of Administration

vAKHTANG GABIDZASHvILI Technical Director

Accounting & Finances

MAMUKA SHURGAIA 

ARCHIL LURSMANASHvILI

KHATUNA SABADZE 

GvANTSA GOGIBERIDZE

Lawyers

vASIL KENKISHvILI 

MISHA CHIGLADZE

Marketing & Public Relations

AKO AKHALAIA 

ANI TSABADZE 

vATO SHELIA 

MARIAM EKSEULIDZE

Web & Design

DAvIT KUPATADZE

LASHA SHEKILADZE 

BEKA JAvAKHISHvILI

BESIK DANELIA Brochure Design

Travel & Logistics

TAMUNA KvLIvIDZE 

EKA BIDZISHvILI 

TAMUNA CHUKHRUKIDZE

TSINANDALI FESTIvAL FOUNDERS

TSINANDALI FESTIvAL GENERAL DIRECTOR

DAvID SAKvARELIDZE

TSINANDALI FESTIvAL MUSIC DIRECTOR

GIANANDREA NOSEDA     

TSINANDALI FESTIvAL TEAM

TSINANDALI FESTIvAL AMBASSADORS

RUSUDAN MAISURADZE Ambassador in Georgia

LILIANE CAROL BENOIT Ambassador in France  



#TSiNANDAliFESTivAl2020



ფესტივალის წარმდგენი  FESTIVAL PRESENTER

მხარდამჭერები  SUPPORTERS

სპონსორები  PARTNERS

მედია პარტნიორები  MEDIA PARTNERS



IN ThE NAME OF Music


