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ღირსეული გაგრძელებაა. ამავდროულად, იგი 
თავად ჩამოყალიბდა მნიშვნელოვან ტრადიციად, 
რომელიც ორიენტირებულია მომავალზე, 
განვითარებაზე, ადამიანებსა და კულტურებს შორის 
დიალოგის გაღრმავებაზე. 
ამ წლების განმავლობაში დედაქალაქის 
თეატრალურმა სივრცეებმა უმასპინძლეს 170 
თეატრალურ დასსა და კომპანიას ოცზე მეტი 
ქვეყნიდან, თეატრალური სამყაროს არაერთ 
ვარსკვლავს. გაიმართა 350 წარმოდგენა. მრავალ 
ახალგაზრდა დასს სწორედ თბილისმა გაუხსნა გზა 
საერთაშორისო აღიარებისაკენ. 

ფესტივალი ქმნის სივრცეს ახალი თეატრალური 
ფორმების ძიებისათვის, მაყურებელთან 
დიალოგისათვის, ნიჭიერი ახალგაზრდა 
მსახიობების, დრამატურგები, რეჟისორების 
აღმოჩენისთვის. იგი უნიკალური შესაძლებლობაა 
ჩვენი თეატრალური ცხოვრების ყოველწლიური 
შეჯამებისთვის, საუკეთესო დადგმების 
გაცნობისთვის, ერთობლივი და გაცვლითი 
პროექტების დაგეგმვისთვის, ქართული 
თანამედროვე თეატრის პოპულარიზაციისა და 
ჩვენთვის ჯერაც უცნობი კულტურის გაცნობისთვის.  

მადლობა თბილისის საერთაშორისო ფესტივალის 
ორგანიზატორებს, თითოეულ თანამშრომელს, ვისი 
დიდი ძალისხმევითაც ფესტივალმა არა მხოლოდ 
საქართველოში, არამედ რეგიონის მასშტაბით 
დაიმკვიდრა ერთ-ერთი წამყვანი კულტურული 
მოვლენის სახელი.

მივესალმები ჩვენს ძვირფას სტუმრებს და 
ფესტივალის ქართველ მონაწილეებს. თეატრის 
ერთგულ მაყურებელს კი შემოქმედებასთან 
ზიარების სიხრულით სავსე, დაუვიწყარ დღეებს 
ვუსურვებ.

the art of theatrical presentation has always played 
an important role in the Georgian folk tradition. the 
poppular Berikoba, Keenoba and live performances 
based on the motives of  The Knight in the Panter’s 
Skin and other forms of performance have created the 

foundation on which the modern Georgian professional 
theater is based. In the modern history of Georgia, 
the theater played an important role. In the most 
difficult periods for the country, the scene was often 
the place to criticize loudly the authoritarian regime, 
were highlited many social problems, and cultural 
and social processes began to be updated here as 
well. the Georgian theater today contributes greatly 
to the establishment of humane ideals in society, the 
formation of new generations and  development of 
critical thinking.

The Tbilisi International Theater Festival, which is held 
for the tenth time this year, is a worthy continuation of 
these great traditions. At the same time, it was formed 
as an important tradition, focused on the future, on 
development, on deepening the dialogue between 
people and culture.

Over these ten years, the theatrical space of Tbilisi 
hosted 170 theater companies and groups from 
more than twenty countries, many theater stars from 
the different countries. Over the 350 performances 
were held here. The Tbilisi festival opened the way 
to international recognition for many young  theater 
companies as well.
 
The festival creates space for the search of the new 
theatrical forms, talented young actors, playwrites, 
directors for the communication with the audience.

this is a unique opportunity for an annual summing-
up in our theatrical life, for getting acquainted with the 
best ideas, for planning joint and exchange projects, 
popularizing the modern theater in Georgia and getting 
to know cultures  that are little-known to our audience.
I am deeply thankful to the organizers of the tbilisi 
International Festival, as well as  each person involved 
in preparatory processes, thanks to the efforts of which 
our festival has confirmed the status of one of the 
leading cultural events not only in Georgia but  in the 
whole region as well.

I welcome our dear guests and the Georgian 
participants of the festival. As  to the faithful audience 
of the festival, I wish it unforgettable days, full of joy of 
engagement with art and creativity.

მიხეილ ბატიაშვილი 
განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრი  

Mikheil Batiashvili
Minister of Education, Science, Culture and Sport

ქართულ ხალხურ ტრადიციაში ყოველთვის დიდი როლი ჰქონდა 
თეატრალიზებული წარმოდგენის ხელოვნებას. ბერიკაობა, 
ყეენობა, ვეფხისტყაოსნის ცოცხალი სურათების დადგმა 
და სახიობის სხვა ფორმები ქმნიდნენ ნიადაგს, რომელზეც 
თანამედროვე ქართული პროფესიული თეატრი შეიქმნა. 
ჩვენს უახლოეს ისტორიაშიც თეატრი უდიდეს საზოგადოებრივ 
როლს ასრულებდა. ყველაზე რთულ პერიოდებში ხშირად 
სწორედ სცენა იყო ის ადგილი, სადაც პრობლემებზე ხმამაღლა 
საუბარი, ავტორიტარული რეჟიმის კრიტიკა, კულტურული და 
საზოგადოებრივი განახლების პროცესები იწყებოდა. თეატრს 
დღესაც დიდი წვლილი შეაქვს საზოგადოებაში ჰუმანური 
იდეალების დამკვიდრებაში, ახალი თაობების აღზრდასა და 
კრიტიკული აზროვნების განვითარებაში. 

თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი, რომელიც 
წელს მეათედ იმართება, სწორედ ამ დიდი ტრადიციების 
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Dave St-Pierre and Jeannot Painchaud
Circus

Directed by  Dave St-Pierre and Jeannot Painchaud
Composer - Stéfan Boucher

Designer - robert massicotte And Liz Vandal
Choreographer - Dave St-Pierre 

Duration: 85 Minutes, Without Intermission

Cast: Arata Urawa, Marilou Verschelden,Anna Lewandowska, Dominique Bouchard, Seppe Van Looveren,  
Yann Leblanc, Klodi Dabkiewicz, Micah Ellinger,Mathew James Brown, Marina Mendoza, Isaac Salter 

C I r K O P O L I S                                                 
Cirque Éloize

ABOUT PErFOrMAnCE: 

With Cirkopolis, Cirque Éloize takes 
their breathtaking blend of circus arts, 
theater, and dance to a highly-stylized 
metropolis setting, where twelve 
acrobats and multidisciplinary artists 
rebel against monotony, reinvent 
themselves and challenge the limits of 
the factory-city as only they can. 

Cirkopolis was imagined as a 
crossroads—between imagination 
and reality, between individuality 

and community, between limits and 
possibilities. Entering Cirkopolis is all 
about letting go and allowing yourself 
to be borne aloft by hope, explains 
Cirque Éloize Cirkopolis. Artistic 
Director and Co-Director Jeannot 
painchaud.

ABOUT ThEATrE: 

A driving force in the circus art 
reinvention movement, Cirque Éloize 
has been creating award-winning 
entertainment content for 25 years 

and ranks among the world’s leading 
contemporary circuses. 
Cirque Éloize has taken part in 
numerous prestigious international 
festivals and has seduced both new 
York’s Broadway and London’s West 
end. Its productions are crafted for 
a wide range of audiences and have 
been embraced by over fifty cultures. 
In the last 25 years, Cirque Éloize’s 
eleven shows have proudly boasted 
more than 5,500 performances in over 
550 cities and have been seen by 
over 3,5 million spectators. 



preSS:

there are much bigger shows than 
“Cirkopolis,” 90 minutes of circus-
theater by the Cirque Éloize troupe 
of Montreal. But I’d bet there aren’t 
more beautiful ones. this wonderful 
work often errs on the side of 
simplicity, and that makes even its 
smaller moments quite stunning.

Ken Jaworowski, “A Circus  
Combines “Pow” and Subtlety”

The new York Times,  
December 23, 2013

Cirkopolis is a wonder. This was 
to be expected, given that it is a 
Cirque Eloize creation. For the past 
20 years this company has delivered 
one innovative show after another. 
With Cirkopolis, however, they’ve 
moved into new territory, somewhere 
between performance art and dance, 
while guarding the primal place of top 
circus acts.

Pat Donnelly “Cirkopolis Is Circus  
At Its Most Enchanting”

The Gazette, november 14, 2013

“There aren’t more beautiful [shows 
than Cirkopolis]” 

The new York Times 

“Extraordinary! Theres the circus, and 
then there’s Cirque Éloize. These guys 
are on a whole other level. 

The new York Post  

“Thrilling, dramatic, astonishing, 
mesmerizing simply a dream.” 

The Stage UK



ანა სხილაძე
JTI-ის კომუნიკაციების და საზოგადოებრივი 
პროექტების მენეჯერი კავკასიაში

ana skhiladze
Community Investment & Communications 
Manager, JTI Caucasus.

ის დაიბადა 10 წლის წინ და სრულიად გამოუცდელმა, პირველივე 
ნაბიჯებით მიიპყრო ჩვენი ყურადღება. ძალიან მალე უამრავი 
მხარდამჭერი შემოიკრიბა... გაგვაერთიანა სხვადასხვა თაობისა და 
პროფესიის ხალხი და ჩვენი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი გახდა.
ის დაიბადა 10 წლის წინ, შემოდგომაზე. და მას მერე ყოველ 
შემოდგომას გულისფანცქალით ველოდებით, იმიტომ, რომ ვიცით, 
რაღაც განსაკუთრებული გველის.
ის ერთდროულად გვანებივრებს და გვაიძულებს საკუთარ თავზე 

ვიმუშაოთ; გვიბიძგებს ჩავუღრმავდეთ თავს და თვალი გავუსწოროთ ჩვენი აზროვნების ჩარჩოებს. ის ხან 
უხეშად, ხანაც ფაქიზად გვამსხვრევინებს თავსმოხვეულ სტერეოტიპებს და ასე გვათავისუფლებს...
ის დაიბადა 10 წლის წინ, თბილისში, საქართველოში. და ძალიან მალე საქვეყნოდ გაითქვა სახელი და 
გახდა პრესტიჟული. თუ არ გჯერათ, ჰკითხეთ ჯონ მალკოვიჩს, თომას ოსტერმეიერს, თადაში სუზუკის, 
აქრამ-ჰანს და ბევრ სხვას, ვისაც მან უმასპინძლა.
მის დაბადებაში არა, თუმცა, დაფრთიანებაში ნამდვილად მიგვიძღვის წვლილი. ჩვენ მას გვერდში 
ვუდგავართ და ვგულშემატკივრობთ უკვე 8 წელია.
ბევრი რამ შეიცვალა ამ 10 წლის განმავლობაში. თუმცა, უცვლელი დარჩა პროფესიონალთა გუნდი, 
რომელიც სულს და გულს დებს ამ საშვილიშვილო საქმეში. 
JTI-ის სახელით ვულოცავ თბილისის საერთაშორისო თეატრალურ ფესტივალს 10 წლის იუბილეს და 
დარწმუნებული ვარ, რომ ის კიდევ არაერთ ათეულ წელს იზეიმებს.

It was born 10 years ago and, young and completely inexperienced, received much of the public’s attention from 
its very first steps. Almost immediately, it gained lots of supporters ... It keeps us united, people of different 
generations and professions, becoming an integral part of our lives.
It was born 10 years ago, in the fall. And, since then, we wait for it each year impatiently, because we know - 
something very special expects us.
 It promises to delight and, at the same time, makes us work on ourselves; Makes us deepen into our inner world 
and face the frames of our thinking.  Grossly or subtly, it makes us break stereotypical approaches  and thus, frees  
from the constraints imposed on our imagination...
It was born 10 years ago in Tbilisi, Georgia. And soon afterwards, it gained prestige. If you have doubts, ask John 
Malkovich, Thomas Ostermeier, Tadashi Suzuki, Akram Khan, and many others who have been guests of the Tbilisi 
festival.
And we’ve been part of it – if not from its very first steps, then in its further growth. We supported it, and have 
been its devoted fans during the last 10 years.
Lots of things have changed over these 10 years. however, the team of professionals that have put their  heart and 
soul into the outstanding work they carried, remains the same.
On behalf of  JTI, I congratulate Tbilisi International Theater Festival on its 10th anniversary. I am confident it will 
celebrate decades of its history.

10 წელი/ 10 Years



ლევან ბერულავა
აჭარა ჯგუფის მმართველი 

დირექტორი

levan Berulava 
managing Director of  

Adjara Group

When it comes to performing arts, Tbilisi International Theatre Festival drives the 
country’s cultural development. Each year, theatre festival offers the audience 
new perspectives and complex aesthetic performances, always innovating and 
inspiring. rooms hotels is proud to be one of the initial partners of the festival 
since 2014.

როცა საქმე თეატრალურ და საშემსრულებლო ხელოვნებას ეხება, უნდა 
ითქვას, რომ თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი 
ქვეყნის კულტურულ განვითარებას დიდ ბიძგს აძლევს. ეს თეატრალური 
ფესტივალი ყოველწლიურად სთავაზობს მაყურებელს ახალ პერსპექტივას 
და დახვეწილ ესთეტიკურ პერფორმანსებს, მუდამ ინოვაციურსა და 
შთამაგონებელს. ,,რუმს ოტელსი“ ამაყობს, რომ 2014 წლიდან ფესტივალის 
ერთ-ერთი მთავარი პარტნიორია.

ბარბარა ფონ მიუნხჰაუზენი
გოეთეს ინსტიტუტის 

დირექტორი 

BarBara von 
Muenchhausen

Director of Goethe-Institut 
Georgien

Congratulations to the theatre festival of Tbilissi for 10 extremely successful years!
The Goethe-Institut is honored and happy to have been partner of the festival for a long time.
We were lucky to be able to contribute with important plays from big German stages, 
always also organizing workshops and master classes for young Georgian enthusiasts.
We wish the festival a bright future and a great continuation of its important work. happy birthday!

ვულოცავ თბილისის საერთაშორისო ფესტივალს 10 ძალზე წარმატებული წლის გასრულებას! 
გოეთეს ინსტიტუტი პატივად მიიჩნევს და მოხარულია, რომ ფესტივალს დიდი ხნის 
განმავლობაში უწევს პარტნიორობას.  გაგვიმართლა, რომ საშუალება მოგვეცა,   გერმანიის 
საუკეთესო თეატრებიდან და სცენებიდან მნიშვნელოვანი პიესების ,,ჩამოტანაში“ ჩვენი 
წვლილი შეგვეტანა, ხოლო ახალგაზრდა ქართველი ენთუზიასტებისთვის უორქშოპები და 
მასტერკლასები მოგვეწყო. ფესტივალს ბრწყინვალე მომავალსა და ამ მნიშვნელოვანი საქმის 
წარმატებით გაგრძელებას ვუსურვებთ. დაბადების დღეს გილოცავთ!



ნიცა ჩოლოყაშვილი
კომპანია „აიდიეს ბორჯომი საქართველოს“ 
საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი

nitsa tcholokashvili 
Company IDS Borjomi, Public relations Manager

10 წელი გავიდა (არადა თითქოს გუშინ იყო), რაც 
ფესტივალი დაარსდა... დიახ, დრო მალე გადის, 
და ამ თითქოსდა დიდ, მაგრამ რეალურად მცირე, 
მონაკვეთში საქართველომ თავისი სიტყვა თქვა 
საერთაშორისო კულტურული მოვლენების რუკაზე. 

ვულოცავ ორგანიზატორებს ამ თარიღს! მეგობრებო, თქვენ ეს შეძელით!!!  ვულოცავ ქართველ 
მაყურებელს, რომელიც მთელი წელი ელოდება შემოდგომის ამ პერიოდს. პერიოდს, როცა ქალაქი 
ცოცხლდება და სხვანაირი ფუსფუსი ისადგურებს ღამის თბილისში. ფესტივალის დამსახურებაა 
ის, რომ თეატრის მოყვარულებისთვის  შესაძლებელი გახდა ჩვენივე ქალაქში ვნახოთ მსოფლიო 
მნიშვნელობის სპექტაკლები, გავიცნოთ რეჟისორები თუ მათი დასები, ვნახოთ მათი  მუშაობის 
სტილი, შესრულების მანერა. ეს დიდი სიამოვნებაა და დიდი მადლობა ამისთვის ორგანიზატორებს. 
ფესტივალს კი ვუსურვებ განვითარებას და ამ გზაზე ახალ-ახალი მწვერვალების დაპყრობას.  
თეატრი ჩვენი ქვეყნის საგანძურია, ასევეა,ქართული მინერალური წყალიც „ბორჯომი“. სწორედ 
ამიტომ, ჩვენი პარტნიორობა წლებია გრძელდება. „ბორჯომის“ მისიაც სწორედ ესაა, გვერდით 
ედგეს და აძლიერებდეს იმ მიმართულებებს, რომლებიც საქართველოს სახელის საერთაშორისო 
დონეზე წარმოჩენას ემსახურება.  
 
წარმატებები !!!! 

10 years passed since the festival was founded. It seems like it was only yesterday. Yes, time passes 
swiftly, and during this seemingly long but, in fact, quite short period, Georgia has reclaimed its place on 
the map of international cultural events. I congratulate the organizers on this date. Friends, you did it! I 
congratulate the Georgian art lovers who wait for this event, which is held in fall, a whole year - the period 
when the city begins to fill with life and joy and the night life becomes even more intense. The merit of the 
festival is that the theater lovers are able to watch the world’s performances in their own city, to get to know 
the theatre directors or their companies, to see how they work or perform. It’s a great pleasure and I’d  like 
to thank the organizers for this. I wish the festival the further growth and  even greater success.
Our theater is a treasure of the country, and so is Georgian mineral water “Borjomi”. That’s why our 
partnership lasts for years. This is our company’s mission - to stand by and empower the trends, which 
bring the international success to our country.
 
Good luck!

გია პირადაშვილი
დამფუძნებელი

შატო მერე, ვინივერია 

Gia Piradashvili
Founder, Chateau Mere  

and Winiveria 

Chateau Mere and wine company Winiveria congratulate Tbilisi International Theater Festival, a well 
established yearly event in Georgia’s cultural life. The art of theater has always been and will be 
inherent to Georgia’s indigenous cultural heritage, same as centuries-old art of wine-making. no 
wonder these two companies have partnered so well with the Festival over the last ten years. happy 
10th! 

Best wishes for interesting and successful future!

შატო მერეს და ვინივერიას სახელით ვულოცავ თბილისის საერთაშორისო თეატრალურ 
ფესტივალს ღირსეულ დამკვიდრებას ჩვენი ქვეყნის კულტურულ ცხოვრებაში.  თეატრალური 
ხელოვნება ყოველთვის იყო და იქნება საქართველოს თვითმყოფადი კულტურული 
მემკვიდრეობის განუყოფელი ნაწილი, ისევე როგორც  ქართული ღვინის  მრავალსაუკუნოვანი 
ტრადიცია.  ამიტომ არ არის გასაკვირი, რონ შედგა ვინივირიასა და ფესტივალის ათწლიანი 
კავშირი.  საინტერესო და წარმატებული მომავალი თბილისის საერთაშორისო ფესტივალს!     



თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი დაარსების დღიდან 
იქცა უმნიშვნელოვანეს კულტურულ მოვლენად  საქართველოშიც 
და  მთელს  რეგიონშიც. ბრიტანეთის საბჭო თავიდანვე მხარში ედგა 
ამ ახალ ფესტივალს არა მარტო იმის გამო, რომ ფესტივალის გუნდი 
არაქართულად ორგანიზებული და დინამიურია. ეს ფაქტია და დიდი 
მოტივაციაა ნებისმიერი ევროპული კულტურის სფეროში მომუშავე 
ორგანიზაციისთვის. მაგრამ, უნდა ვაღიარო, ბრიტანეთის საბჭოს 
მოტივაცია თანამშრომლობისთვის ისაა, რომ სწორედ ეს ფესტივალი 
შეესაბამება ჩვენს ორგანიზაციულ  სტრატეგიას საქართველოში თავისი 
ნოვატორული ხედვით, ექსპერიმენტირებისა და რისკის გაწევისკენ 
სწრაფვით, არაორდინარული და არატრადიუცილი თეატრალური ფორმების 
წარდგენის მისწრაფებით, დიალოგისთვისა და ურთიერთსასარგებლო 
თანამშრომლობისთვის მუდმივი მზაობით და, რაც მთავარია - 
მაყურებელზე მუდმივი ზრუნვით;  ყველა ტიპის მაყურებლამდე ახალი 
თეატრის მიტანის სურვილით.  ეს ფესტივალის გუნდისა და მისი 
ხელმძღვანელის, ეკა მაზმიშვილის, დამსახურებაა. ჩვენს თვალწინ 
და ჩვენთან მუდმივ დიალოგში ვითარდება ფესტივალი, რომელიც 
ამსხვრევს თეატრის შესაძლებლობების შესახებ მკაცრად ჩამოყალიბებულ 
შეხედულებებს და მუდმივ, ზოგჯერ შოკისმომგვრელ, სიახლეებს 
სთავაზობს ქართულ აუდიტორიას. 
სწორედ თბილისის საერთაშორისო თეატრალურ ფესტივალთან 
თანამშრომლობით შევძელით  ქართული აუდიტორიისთვის გაგვეცნო 
სახელგანთქმული Gecko თავისი ფიზიკური თეატრის შესანიშნავი 
ნიმუშით ‘’შინელი,’’  imitating the dog, რომელმაც მაყურებელს კინოსა 
და თეატრის გამომსახველობითი ხერხებისა და ტექნოლოგიების 
მოულოდნელი შერწყმა შემოგვთავაზა,  ბრიტანული კომპანია 1927,  
რომელმაც თავისი სპექტაკლით ,,ბავშვები და ცხოველები მოედვნენ 
ქუჩებს’’ კომპიუტერული პროექციისა და ცოცხალი შესრულების ოსტატური 
თანხვედრის მასტერკლასი ჩაუტარა ქართველ მაყურებელს,  Invisible Flock, 
რომელმაც  კაბარეს ტიპის სივრცეში მოგვითხრო რამდენად პირადული 
და ნიუანსური შეიძლება იყოს ბედნიერების ცნება ადამიანებისთვის და 
კიდეც აგვაცრემლა და კიდეც აგვაცეკვა.  
და ბოლოს, შარშან, სწორედ თბილისის საერთაშორისო ფესტივალთან 
თანამშრომლობით მოვახერხეთ ინკლუზიური საცეკვაო კომპანიის Deaf 
Men Dancing-ის წარმოდგენების ჩვენება ღია ცის ქვეშ, რითაც კიდევ 
ერთხელ ვაჩვენეთ, რომ შეზღუდული შესაძლებლობები ნამდვილად არ 
არსებობს. 
რაც ჩამოვთვალე, მხოლოდ, ბრიტანული და, მხოლოდ, მცირე ნაწილია 
მუდმივი განახლებისა და განვითარების  პროცესში მყოფი ფესტივალისა, 
რომელიც ასე გვიყვარს და რომელსაც ასე ველოდებით ყოველ წელს. 
ბრიტანეთის საბჭოს სახელით მინდა, წარმატება და მუდმივი 
განახლებისკენ მუდმივი სწრაფვა ვუსურვო თბილისის საერთაშორისო 
თეატრალურ ფესტივალს. 

ზაზა ფურცელაძე
ბრიტანეთის 

საბჭოს დირექტორი 
საქართველოში

zaza Purtseladze 
Director, British Council 

Georgia

From the day of its foundation, Tbilisi International Festival of Theatre became 
one of the most significant cultural events in Georgia and in the whole 
South Caucasus. The British Council has partnered with the Festival since 
it was established primarily because its ethos was the perfect fit with our 
organisational strategy in Georgia. The Festival team’s aspiration for constant 
innovation, experimentation and taking risks, their desire to present unusual 
and non-traditional theatre, their readiness for the dialogue and mutually 
beneficial cooperation, above all, their constant care to have a dialogue 
with the audiences, their constant search for ways to reach new audiences 
have always served as a motivation to work with the TBS International.   All 
credits for the above go to the Festival’s team and Ekaterine Mazmishvili.   
The Festival develops in a constant dialogue with the audiences, theatre 
professionals, partners and funders breaking down long-established attitudes 
towards the theatre forms sometimes shocking the Georgian audience in the 
most positive understanding of the word ‘’shocking.’’
In collaboration with the Tbilisi International Festival of Theatre, we managed 
to present the best of the contemporary UK theatre including the great  Gecko  
with its  brilliant  Overcoat,  imitating the dog (ITD), which presented the 
harmonious mélange of the film, live performance and use of  technologies 
in their hotel Methuselah;  1927, with Animals and Children took to the 
Streets, which presented  a masterclass in the high professional combination 
of  computer projection and live performance;  Invisible Flock  told us how 
personal and nuanced understanding of happiness  is  to every person in a 
cabaret style environment where audiences  danced, sang, drank and cried 
along with the actors.  
Finally, last year, in collaboration with Tbilisi International Festival, we were 
able to present an out-door performance of Deaf Men Dancing , the inclusive 
dance company from the UK. TBS International enabled us to once again 
demonstrate the rationale of the disability-led art.  
Everything I mentioned is just British and just small part of the Festival, which 
we all love so much and for which we all wait impatiently. 
On behalf of the British Council, I would like to wish Tbilisi International Festival 
of Theatre good luck and devotion to constant renovation.



ბახვა ბრეგვაძე
კომპანია სარაჯიშვილის 
მარკეტინგის და პიარის 

სამსახურის უფროსი

Bakhva BreGvadze
head of Marketing and Pr 
department of Sarajishvili

The company ,, Sarajishvili” is   happy to successfully cooperate with the Tbilisi 
Theatre Festival during 10 years. Our friendship has started since its very first 
year. We are proud we’ve foreseen  the potential of the festival, which is a 
celebration for theater and cinema lovers.
From year to year, we have consistently seen its growth and improvement in 
every direction. We are positive we will continue our cooperation in the future.

კომპანია „სარაჯიშვილისთვის“ ძალიან სასიხარულოა, რომ უკვე 10 
წელია წარმატებით თანამშრომლობს ფესტივალთან. ჩვენი მეგობრობა 
პირველივე წლიდან იწყება, გვეამაყება, რომ სწორად დავინახეთ 
პოტენციალი  ფესტივალისა, რომელიც ნადვილი ზეიმია თეატრისა და 
კინოს მოყვარულებისათვის. 
წლიდან წლამდე იგრძნობა თუ როგორ ვითარდება და იხვეწება ყველა 
დეტალი. ჩვენ დარწმუნებულები ვართ, რომ მომავალშიც აუცილებლად 
გავაგრძელებთ თანამშრომლობას.

ლევან ბეგლარიშვილი
Caucasus Business Week, დირექტორი 

levan BeGlarishvili
Director of Caucasus Business Week  

ვერც კი წარმოვიდგენდი ამხელები თუ ვიყავით. 10 წელი ფესტივალისთვის არ არის ცოტა. თუმცა, მთავარი ის 
არის, რომ ვერ შევამჩნიეთ, როგორ გავიდა ამხელა დრო. ეს კი, პირველ რიგში, ფესტივალის დამსახურებაა. 
გუშინდელი დღესავით მახსოვს პირველი ფესტივალი, პირველი სპექტაკლები და პირველი შთაბეჭდილებები, 
რომლებიც დღესაც არ განელებულა. მთელი ეს პერიოდი მუდმივად მაოცებდა ფესტივალის საორგანიზაციო 
ჯგუფის ენთუზიაზმი, მონდომება, ყოველდღიური შრომა. როგორც კი ერთი ფესტივალი მთავრდებოდა, მეორე 
დღესვე შემდეგზე იწყებოდა მუშაობა და ასე მუდმივად. ასეთ მონდომებას კი, გამორიცხულია, წარმატება არ 
მოჰყვეს. დღეს თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი ბრენდია, რომლის მოლოდინი მუდმივად 
აქვთ ადამიანებს. მთელი ამ 10 წლის განმავლობაში ის დედაქალაქის ერთგვარ სიმბოლოდ იქცა, სიმბოლოდ, 
რომელიც მუდმივად ახდენს კულტურისა და ხელოვნების იმპორტს ჩვენს ქვეყანაში. ამისთვის კი მადლობა 
მინდა ვუთხრა ორგანიზატორებს, რომლებიც უკვე კარგა ხანია ჩვენი მეგობრები არიან, ისეთი მეგობრები, 
როგორებსაც წლებს არ უთვლი. სწორედ ამიტომაც გავიდა ეს 10 წელი ასე შეუმჩნევლად და ბედნიერად. ვერც 
კი ვიხსენებ ამ 10 წლის განმავლობაში რაიმე ცუდი თუ მოხდა, მუდმივად დადებითი შთაბეჭდილებების ქვეშ 
ვიმყოფებით, მუდმივად გვაქვს რაღაც დადებითის, ახლის, საინტერესოს, ჯერ არნახულის მოლოდინი. 

მადლობა, რომ მოგვეცით საშუალება 10 წელი თქვენ გვერდით ვყოფილიყავით და წინასწარ გიხდით 
მადლობას მომავალი 10 წლისათვის.

I could not imagine we looked like this. Ten years for festival – this is not a short period. Anyway, the main 
thing is that we have not noticed how the time has passed. And the credit for that goes to  the festival, first of 
all. I remember the first festival very well, as it took place yesterday, as well  as  first performances and first 
impressions that have maintained their brilliance in memories even today.
Enthusiasm, tireless efforts, everyday hardworking of the festival organizing team was astonishing me the 
whole period. They used to start working on new festival organizational issues the next day of completion of the 
previous one; and always the same. 
Similar efforts always make a product successful. Today Tbilisi International Festival of Theater is a brand and 
people constantly wait for it. For the past 10 years this Festival has become a certain symbol of the capital city, 
the symbol that permanently imports culture and art to our country. 
Therefore, I would like to express my gratitude to the organizers, who have been  my friends for a long period, 
friends, whose age does not matter. That’s why these 10 years have passed so quickly, invisibly and happily. 
I cannot remember even one negative fact over the past 10 years. Positive impressions constantly fill our 
memories. We always expect something positive, new, interesting.
Thank you you have enabled to be beside you for 10 years and I thank you for another  10 years to come.
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მიხეილ ჭკუასელი 
კომპანია “გეოპლანტ”-ის 
გენერალური დირექტორი

Mikheil chkuaseli
businessman
L.T.D. “Geoplant” - General Director

Ten years of creative work, of evoliving  into an integral part of the cultural life of Tbilisi and world 
theater festival life, ten years of   becoming a cultural brand of self-sufficient value.
Is this too much?  There are not many  festivals, in fact, to which the main value is a quality; which 
are very important to the public, which aims to open the doors for Georgian theaters toward the 
international scenes. 
And its mission is to establish Georgia as a country with the richest past and with even a greater future 
on the globalized world’s map - a kind of Georgia for which the modern routes of development passes 
primarily through culture and education.

ათი წელი შექმნის, თბილისის კულტურული ცხოვრების განყოფელ ნაწილად ჩამოყალიბების, 
მსოფლიოს თეატრალური საფესტივალო ცხოვრების განუყოფელ ნაწილად გახდომის, 
კულტურული ბრენდის, როგორც ღირებულების განვითარების ათი წელი.
ბევრია? ასეთი ფესტივალი ბევრი არასდროს არ არის, ფესტივალი, რომლისთვისაც 
ხარისხი არის მთავარი, მაყურებელი არის უმნიშვნელოვანესი, ქართული თეატრებისათვის 
საერთაშორისო ასპარეზის კარის გახსნა არის მიზანი.
მისია კი საქართველოს, როგორც უმდიდრესი წარსულის და კიდევ უფრო დიდი მომავლის  
ქვეყნის, დამკვიდრების საკითხია გლობალიზებული სამყაროს კულტურულ რუკაზე, ისეთი 
საქართველოსი, რომლის თანამედროვე განვითარების ვექტორიც, ყველაზე მეტად, კულტურისა 
და განათლებაზე გადის. 

სალომე გველესიანი
აგროჰაბის მარკეტინგის 

მენეჯერი 

saloMe Gvelesiani
Agrohub’s Marketing Manager

Tbilisi International Theater Festival is one of the main cultural events of the country. It’s a great honor 
for the company “Agrohub” to make our small contribution to this particular festival. For ten years 
already, the festival has been the event that put Tbilisi on the major map of world performing arts ... 
The world’s most marvelous theatre companies have been our guests. The festival largely contributes 
to the spiritual growth of our society and brings fundamental cultural changes to it.
I congratulate the entire country and, especially, the organizers’ team on this important anniversary - 
10 years is not a short period.

თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი ქვეყნის ერთ-ერთი მთავარი კულტურული 
მოვლენაა. კომპანია “აგროჰაბისთვის” უდიდესი პატივია ამ განსაკუთრებულ ზეიმში 
ჩვენი მცირე წვლილის შეტანა. უკვე მეათე წელია, ფესტივალი სწორედ ის ღონისძიებაა, 
რომლის წყალობითაც თბილისი მკაფიოდ მოინიშნა საშემსრულებლო ხელოვნების რუკაზე... 
დედაქალაქს სტუმრობდნენ მსოფლიო მასშტაბის საოცარი დასები, რომელთა ყურებაც 
თავბრუს ახვევს მაყურებელს, ზრდის მას სულიერად და იწვევს ძირეულ კულტურულ 
ცვლილებებს.  
ვულოცავ მთელ ქვეყანას და, განსაკუთებით, ფესტივალის ორგანიზატორთა გუნდს ამ 
მნიშვნელოვან ასაკს - 10 წელი სულაც არაა ცოტა.  



ზვიად კორძაძე
კორძაძის საადვოკატო ბიუროს 
ხელმძღვანელი

zviad kordzadze
The head of Kordzadze Advisory Bureau  

ყველა მოვლენას ადამიანის  ცხოვრებაში აქვს 
შემდეგი მახასიათებლები ჩემთვის:
როცა რაღაც მთავრდება, გარკვეული სინანული 
გიპყრობს.  

შემდგე დგება მონატრების პერიოდი და როცა იწყება - სიხარულით ივსები. 
თბილისის საერთაშორისო თეატრალურ ფესტივალს, როგორც მართლა დიდ დადებით მოვლენას , 
სამივე ეს ნიშანი ახასიათებს. 
როცა ის მთავრდება, მე, პირადად, და ალბათ, ბევრს გარკვეული სინანული გვიპყრობს, რომ ეს 
ლამაზი პერიოდი შემოდგომისა დასრულდა. შემდეგ მონატრების და მოლოდინის პერიოდი დგება 
და ზაფხულის სიხარული ახალი ფესტივალის მოლოდინში გვაყენებს. ფესტივალი იწყება და 
ვიგებთ ახალ პროგრამას. 10 წლის განმავლობაში, მე მგონია ფესტივალმა დაიმკვიდრა თავისი 
ადგილი როგორც თბილისის, ასევე ქვეყნის მასშტაბით. ის არის ერთგვარი კულტურული სარკმელი, 
მსოფლიოს თეატრალურ ცხოვრებაში. მისი დახმარებით ვგებულობთ უახლეს ტენდეციებსა და 
მიღწევებს მსოფლიოს მასშტაბით.
ამ 10 წლის განმავლობაში თეატრალური ფესტივალი და კორძაძის საადვოკატო ბიურო ვმეგობრობთ 
და გვერდით ვუდგავართ ფესტივალს. ეს მეგობრობა მომავალშიც გაგრძელდება, რა თქმა უნდა.
ვულოცავ საიუბილეო თარიღს ფესტივალს და წარმატებას ვუსურვებ. 

All the events in a human’s life have the following features to me:  When something comes to an end, 
parting entails a certain sorrow, then period of yearning comes, and when something begins –joy fills you.
The Tbilisi International Theater Festival, as any truly outstanding  event, is characterized by all of these 
three moments. When it comes to an end, me, and perhaps, most of us, become somewhat sad, as the 
beautiful days of fall are over.Then follows a period of longing and expecting, and summer joys remind us 
the new festival is now closer. The festival begins and we browse through its new program.
I think, during these 10 years, the festival has established its place in both Tbilisi and in the world. it 
is a kind of cultural window into the world’s theatrical life. It helps us discover the latest trends and 
achievements throughout the world.
For the past 10 years, the Theater Festival and the Kordzadze lawyer bureau have been friends and we 
stand by the festival. This friendship will continue in the future.
I congratulate  the festival on this anniversary and wish it good luck.

Coffee nescafe is continuous partner and friend of  International Festival of 
Theatre!
This year guests of International Festival of Theatre will have the opportunity to 
enjoy renewed, delicious coffee nescafe GOLD.

ყავა ნესკაფე საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის უცვლელი 
პარტნიორი და მეგობარია.  

წელსაც თეატრალური ფესტივალის მაყურებელს მიეცემა საშუალება, 
დააგემოვნოს განახლებული, უგემრიელესი ყავა ნესკაფე გოლდი.
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The Tiger Lillies/ ,,თაიგერ ლილიზ“

პედერ ბიურმანი
მულტიმედია-კონცერტი

რეჟისორი - პოლ გოლუბი
მუსიკალური რეჟისორი - მარტინ ჟაკი

ვიზუალური რეჟისორი - მარკ ჰოლთიუსენი
მუსიკალური ადაპტაცია: პარტინ ჟაკი - ვოკალი, ჰარმონიკა, ფორტეპიანო

ადრიან სტაუტი: ბასი, ხერხი (მუსიკალური), ტერმენვოქსი, ვოკალი

ხანგრძლივობა: 90 წუთი, შესვენების გარეშე

შემსურლებლები: მარტინ ჟაკი: ვოკალი, ჰარმონიკა, ფორტეპიანო;  
ადრიან სტაუტი: ბასი, მუსიკალური ხერხი, ტერმენვოქსი, ვოკალი;  

იონას გოლანდი: დასარტყმელი ინსტრუმენტები, ვოკალი;  
პიტერ ქოლფილდი და ლუსი კილპატრიკი

თეატრის ისტორია:

ჯგუფი ,,თაიგერ ლილიზ“ 1989 წელს 
შეიქმნა. მას შემდეგ ათეულობით 
წლები გადის, მაგრამ მათი ჟღერადობა 
კვლავ ყველაზე უნიკალურად რჩება, 
რასაც კი ადამიანი ხელოვნებაში 
შეიძლება გადაეყაროს. მარტინ ჟაკმა, 
ანსამბლის ფრონტმენმა, სიმღერების 
ავტორმა და ჯგუფის შემქმნელმა, 
ახალგაზრდობის არაერთი წელი 
გაატარა ბორდელის თავზე მდებარე 
ერთ-ერთ ბინაში,ლონდონის სოჰოში, 
და ფანჯრიდან ადევენებდა თვალს 
ქალაქის ამ ნაწილის ხმაურიან, 
ფარულ ცხოვრებას. ჟაკს ათი წელი 
დასჭირდა, ეს უჩვეულო სამყარო 
ხელოვნებად რომ გადაექცია, ეს 
მომღერლად და სიმღერების ავტორად 
ტრანსფორმირების წლები იყო. 
1989 წელს მას პირველი აკორდეონი 
გაუჩნდა. მას შემდეგ ,,თაიგერ ლილიზ“ 
ძალიან მალე შეიქმნა. ,,თაიგერ 
ლილიზმა“ თავიდანვე შეიმუშავა 
თავისი გამორჩეული ჟღერადობა 
და სტილი და მალე გაიკვლია გზა 
ლონდონის ფაბებიდან პიკადილის 

თეატრამდე, ქუჩის მუსიკოსობიდან 
სიდნეის საოპერო თეატრის სცენამდე. 
მალე ,,თაიგერ ლილიზმა“ მსოფლიო 
მოიარა საკონცერტო ტურითა 
და სხვადსხვა თეატრალურ თუ 
არტპროექტებში მონაწილეობით. 
ჯგუფის მიღწევებიდან ყველაზე 
აღსანიშნავია ლოურენს ოლივიეს 
პრემია მისი საკულტო სიმღერად 
ქცეული ჰიტისთვის Shockheaded Peter 
და გრემი ალბომისათვის The Gorey 
End. უკანასკნელი ორი ათეული წლის 
განმავლობაში ,,თაიგერ ლილიზს“ 
წელიწადში საშუალოდ 200 გამოსვლა 
აქვს და მიუხედავად იმისა, რომ 
დიდ დროს მოგზაურობაში ატარებს, 
ჯგუფი წელიწადში ერთზე მეტ ალბომს 
გამოსცემს. ,, თაიგერ ლილიზს“ 
მსოფლიოს მრავალ შოუში მიუღია 
მონაწილეობა და ხელოვნების ყველა 
სფეროს არტისტებთან უმუშავია.
,,თაიგერ ლილიზ“-ის სამყარო ბნელია, 
არაფრის მსგავსი, მრავლფეროვანი, 
ღრმა სევდის, დაუნდობელი შავი 
იუმორისა და უსაზღვრო სილამაზის 
ელემენტებით.
 მისი მუსიკა ომამდელი ბერლინის 

კაბარეს, ანარქიული ოპერისა და 
ბოშური მუსიკის ნაზავია, მისი 
სამყარო ბერტოლდ ბრეხტისა და 
ჟაკ ბრელის სამყაროებს ეხმიანება. 
ჯგუფი აღტაცებისგან აოგნებს, 
აღაფრთოვანებს და ართობს, და ამას 
პოსტმოდერნისტული ვოდევილის 
ფორმებით, შეუდარებელი in-year-
face შოუებით  ახერხებს, სადაც 
წინდაწინ ძნელი გამოსაცნობია, სად 
დასრულდება წარმოდგენის ზღვრები. 

წარმოდგენის შესახებ:

„თაიგერ ლილიზ“ სრულიად უჩვეულო 
სამწევრიანი ჯგუფია. მათი მუსიკა 
საოპერო ჟანრის, ბოშური სიმღერებისა 
და პარიზის მარცხენა სანაპიროს 
გასაოცარი ნაზავია, მაგრამ ის, რაც ამ 
ჯგუფს სხვა დანარჩენებისგან მართლაც 
გამოარჩევს არის უმძლავრესი 
ემოციური მუხტი და შესრულების 
უშუალოება, „დაუმუშავებელი“, ველური 
ვნება. შავი იუმორის ამ დიდოსტატების 
მუსიკალურ წამორდგენებში 
„გრძნობათა შეურაცხყოფას“ უსაზღვრო 
სინაზით აღფრთოვანება მოსდევს. 20.09

photographer thor brødreskift



მათი მუსიკა პირქუშია, შავი იუმორით 
გაჯერებული, პერვერსიულად 
მშვენიერი, ხოლო მისი ჟანრის 
განსაზღვრა შეუძლებელია. უკანასკნელ 
შოუში ჯგუფს ედგარ ალან პოს 
,,მოჯადოებული სასახლე“ შემოაქვს - 
მძაფრი ვიზუალური კოშმარი, უჩვეულო 
მუსიკალური extravaganza - ,, თაიგერ 
ლილიზ“ ედგარ ალან პოს შავბნელ, 
ავისმომასწავლებელ სამყაროში 
შეაბიჯებს. 
 
პრესა:

„ყველა ეს ჯგუფი ძალიან მიყვარს, 
მაგრამ ხომ არსებობს „ყველაზე, 
ყველაზე საყვარელი“ ჯგუფები - ჰოდა, 

ქალბატონებო და ბატონებო, ინებეთ - 
„თაიგერ ლილიზ!“

მეტ გრონინგი, სერიალ , 
„სიმპსონების“ პროდიუსერი.

 
„არავინაა სხვა მათი მსგავსი. 
მათი რამეგვარად აღწერა დიდი 
უსამართლობა იქნებოდა - ამ ჯგუფს 
ტოლი არ ჰყავს.“ 

ჯგუფ „ფრანც ფერდინანდის“  
მუსიკოსი, ალექს კაპრანოსი

„თავზეხელაღებულად სასაცილო, 
ბრჭყვიალა, უსირცხვილო, გულის 
ტკივილამდე მშვენიერი.“

მედი კოსტა, ,,გარდიანი“
„ფუყე უგემოვნობების ქცევა სიმდარის 

დიდებულებად.“
როს ფორჩიუნი, ,,ტაიმ აუტ ლონდონი“.

„ბრწყინვალე და სრულიად 
ფანტასტიკური!! სხვა ვერავისგან 
მოისმენთ ამაზე პერვერსიულ 
და უკუღმართ, ამავე დროს - 
მომაჯადოვებლად, სულისწამღებად 
ლამაზ მუსიკას“

მარკ ალმონდი.

 
 www.quaternaire.org/tiger-lillies/edgar-
allan-poes-haunted-palace

Martyn Jacques: vocal, harmonica, piano
Adrian Stout: bass, saw, theremin, vocal

Jonas Golland: percussion, vocal

Director: paul Golub 
Musical Director: Martyn Jacques 
Visual Direction: Mark holthusen

Written by: Peder Bjurman
Cast: Martin Bassindale & Lucy Kilpatrick

Edgar Allan Poe’s haunted Palace featuring The Tiger Lillies is produced by the Théâtre du Volcan Bleu (France) and 
coproduced by The Bergen International Festival (norway), Maison de la musique de nanterre (France), Le Théâtre de 

l’Union – Centre Dramatique national du Limousin (France), La Scène nationale de Sète et du Bassin de Thau, L’OArA, 
Quaternaire (France). With the support of L’Etablissement Public du Parc and La Villette, Paris (France). Le Théâtre du 

Volcan Bleu is supported by French Ministry of Culture (DrAC nouvelle-Aquitaine)
Edgar Allan Poe’s haunted Palace featuring The Tiger Lillies is represented worldwide by Quaternaire,  

paris - www.quaternaire.org
 

E D G A r  A L L A n  P O E ’ S  h A U n T E D 
PA L A C E  F E AT U r I n G

the tiger Lillies

ThEATrE hISTOrY: 

The Tiger Lillies were formed in 1989 
and as the decades go by their sound 
remains one of the most unique 
and original things one could come 

across. Martyn Jacques, the band’s 
front man, songwriter and founder, 
spent most of his twenties in a flat 
above a brothel in London’s Soho, 
peeping through his window at the 
buzz of Soho’s lowlife. It took him a 

good ten years to turn that strange 
world into art, while training as a 
singer and songwriter. In 1989 he 
got his first accordion and the tiger 
Lillies were formed shortly after.



the tiger Lillies stood out 
immediately for their distinct sound 
and style and worked their way up 
from London pubs to the piccadilly 
Theatre and buskers’ benches to the 
Sydney Opera house. Soon the The 
tiger Lillies were touring the world 
giving concerts and participating in 
various art and theatre projects. A 
couple of the many highlights in their 
career was the Olivier Award they won 
for the cult hit musical Shockheaded 
peter and the Grammy nomination for 
their album The Gorey End. Within 
the last two decades the tiger 
Lillies have been doing an average 
of over 200 gigs a year and despite 
spending so much time on the road 
they have managed to also release 
more than one album a year. they 
have participated in numerous shows 
all over the world, collaborating with 
artists of all disciplines. 
The world of The Tiger Lillies is dark, 
peculiar and varied, with moments 
of deep sadness, cruel black humour 
and immense beauty. 
Their music is a mixture of pre-war 
Berlin cabaret, anarchic opera and 
gypsy music, echoing the voices 
of Bertolt Brecht and Jacques Brel. 
The Tiger Lillies shock, amuse and 
entertain in a postmodern vaudeville 

way, with their inimitable in-year-face 
shows, where no limit should be taken 
for granted.

ABOUT PErFOrMAnCE:

The Tiger Lillies are an extraordinary 
three-piece band and their music is a 
startling mixture of opera, gypsy song 
and left-bank Paris, but what really 
marks out this band from any others 
is the emotional charge and raw 
passion of the delivery. Masters of 
dark humour, their music plays in the 
intersection between offensive and 
delightful. It has been called macabre, 
darkly humorous, perversely beautiful 
and impossible to pigeonhole.
In their new show Edgar Allan Poe’s 
haunted Palace, a highly visual 
nightmare and bizarre musical 
extravaganza, The Tiger Lillies plunge 
into the dark and sinister world of 
edgar Allan poe.

The international creative team behind 
this darkly comic musical spectacle 
consists of French-American director 
Paul Golub, American video designer 
Mark holthusen and Swedish 
playwright Peder Bjurman. The 
theatrical score and all songs are new 
compositions by Martyn Jacques, 

lead singer of the tiger Lillies.

preSS:

“All these bands are my favourites, 
but here is a favourite, favourite. 
Ladies and Gentlemen, The Tiger 
Lillies”

Matt Groening, creator of the 
Simpsons

“there is nothing else like them. Any 
description of them is an injustice – 
they are completely peerless.” 

Alex Kapranos of Franz Ferdinand

“Fun, scintillating, impudent, achingly 
beautiful.”

Maddy Costa, The Guardian

“Bigger, prouder and fleshily 
engorged with the pustule throb of 
the garishly gaudy and gloriously 
obscene.”

ross Fortune, Time Out London

“Just brilliant and utterly fantastic!! 
You’ll never hear more perverse 
and twisted as well as haunting and 
sorrowful songs”

marc Almond

თბილისი, მარშალ გელოვანის 22  I  ტელ:  995 32 2440707  I  www.agrohub.ge 
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თეატრი „თალია“
ნინო ხარატიშვილის რომანის სასცენო ადაპტაცია

 ადაპტირებული ვერსიის ავტორები: იულია ლოხტე და ემილია ლინდა ჰაინრიჰი
 რეჟისორი: იეტე სტეკელი

კოსტიუმების დიზაინი: პაულინ ჰიონერსი 
 სასცენო დიზაინი: ფლორიან ლიოხე 

 ვიდეო: ზაზა რუსაძის
ქორეოგრაფია: იოჰან სტეგლი

მუსიკალური გაფორმება/ადაპტაცია: მარკ ბადურის
ფოტოგრაფია: არმინ სმაილოვიჩი

ხანგრძლივობა: 4 საათი, 55 წუთი  (ნაწილი 1:  2.15წთ /  ნაწილი 2: 2.20წთ)
სპექტკლის მსოფლიო პრემიერა 2017 წლის 8 აპრილს შედგა.

როლებში: ლისა ჰაგმაისტერი, ფრანციშკა ჰარტმანი, მირკო კრაიბიჰი, მარი ლიოკერი, 
კარინ ნოიჰაუზერი, ბარბარა ნიუსი, სებასტიან რუდოლფი, მაია შონე, ანდრე შიმანსკი.

მხარდამჭერი გერმანიის საგარეო 
საქმეთა სამინისტრო 
 
წარმოდგენის შესახებ:

საქართველო, 1900 წელი: სტასიას, 
ცნობილი მეშოკოლადის დაბადებით 
იწყება ოჯახური საგა, რომელიც ექვს 
თაობასა და მეოცე საუკუნის ყველა 
ომსა და რევოლუციას სწვდება.  
„მერვე სიცოცხლე (ბრილკასათვის)’’ 
ნინო ხარატიშვილის რევოლუციური, 
მდიდარი ენით დაწერილი რომანია. 
ავტორი 1983 წელს დაიბადა 
თბილისში, გერმანულად წერს და 
ჰამბურგში ცხოვრობს.  იგი მაგიური 
რეალიზმით ჰყვება ამბავს ისტორიის 
ქარტეხილებთან შეგუების, ღალატისა 
და წინააღმდეგობის, სიყვარულისა და 
სიცოცხლის ( და გადარჩენის) ჟინის 
შესახებ. ხარატიშვილი მოგვითხრობს 
კომუნისტური რეჟიმის აღზევებისა და 
დაცემის შესახებ. თხრობა რევოლუციის 
ხანიდან იწყება და  ევროპის ახალი 
აღდგენის წლებს მოიცავს - ესაა ერთი 
ქართული ოჯახის პერსპექტივიდან 
დანახული ამბავი, ოჯახისა, რომელიც 

ისტორიის ხაფანგშია მოხვედრილი, 
რადგან მის ბედს ქარტეხილებით 
სავსე მეოცე საუკუნის მოტანილი 
ტოტალიტარიზმი, საზოგადოებრივი 
რყევები და  მათგან ტრაგედიები 
განსაზღვრავს.
   
თეატრის  შესახებ:

1843 წელს, როდესაც შარლ მორისს  
ჰამბურგში თეატრის დასაარსებლად 
ოფიციალური უფლება მისცეს, სხვა 
სახელმწიფო თეატრების ინტერესების 
დასაცავად, მას სერიოზული პიესების 
დადგმა აეკრძალა.  მორისმა თეატრს 
კომედიის ძველბერძნული მუზის 
სახელი, თალია დაარქვა. თეატრის 
კარი პირველად 1843 წლის 9 ნოემბერს 
გაიღო, ზუსტად იმ შენობის გადაღმა, 
სადაც დასი დღესაა დაფუძნებული.
იოაჰიმ ლუქსი 2009 წლიდან თალიას 
სამხატვრო ხელმძღვანელია. 
მან თეტრის პირველივე სეზონზე 
ბრწყინვალე რეჟისორების 
,,გადაბირება“ მოახერხა - ლუკ 
პერსევალი, ნიკოლას შტემანი, იან 
ბოსსე, დიმიტერ გოჩევი მხოლოდ 

ნაწილია ამ სახელებისა. ლუქსი თავისი 
ნამუშევრებით ცდილობს „კულტურებს, 
სოციალურ კლასებსა და სხვადსხვა 
რელიგიის მიმდევრებს შორის 
ურთიერთგაგებას შეუწყოს ხელი. 
ამავე მიზანს ისახავს საერთაშორისო 
ფესიტვალი „მსოფლიოსათვის - 
ლესინგის დღეები“. ეს ფესტივალი 
თეატრ „თალიაში“ ტარდება 2010 
წლიდან ყოველწლიურად - იანვრის 
ბოლოდან თებერვლის პირველი 
რიცხვების ჩათვლით. დასის 
რეპერტუარის თემები და პიესები 
იმ ტენდენციას ასახავს, როდესაც 
ადამიანის გონება გარე სამყაროში 
თავისი ადგილით უფროა დაკავებული, 
ვიდრე შინაგანი, ფსიქოლოგიური 
სამყაროთი.     

ეს მკაფიო მესიჯია. 

ჰამბურგს მსოფლიოს თეატრალურ 
ხელოვნების ნიმუშებზე ახლა 
ადვილად მიუწვდება ხელი. ჩვენი 
მიზანი საერთაშორისო თეატრის 
ქალაქის - კოსმოპოლიტური კულტურის 
პლატფორმის შექმნაა.23.09

Photographer Armin Smailovic



პრესა:

„ამ სპექტაკლის წყალობით, თქვენ 
შეგიძლიათ, ამ სიტყვის ლამის ზუსტი 
მნიშნველობით,  საკუთარ ტყავზე 
გამოსცადოთ მე-20 საუკუნის სისასტიკე 
და დაუნდობლობა.  ეს მხოლოდ ამ 
შეუდარებელი დასის მეშვეობით ხდება 
შესაძლებელი.“  

(nDr 90,3).

„როგორი საღამო იყო - ამაღლებული, 
გონსასეირო, მრავალფეროვანი!“ 

„ჰამბურგერ აბენდბლატი“

„ხუთი საათი გრძელდება სპექტაკლი 
და არცერთი წუთი არაა მასში 
ზედმეტი!“ 

„ჰამბურგერ აბენდბლატი“

„შტეკელი გულისგანმგმირავი 
ტრაგედიის ხუთ საათს გვაყურებინებს 
- ტრაგიკულ საოჯახო კომედიას; 
ისტორიულ-დეტექტიურ თრილერს“ 

„დი ველტი“
…უსაზღვრო სინაზით სავსე პოეტური 
ეპიზოდები” 

nachtkritik.de

„შენც უფრო მეტის, რაღაც გიჟურის 
გაკეთების სურვილი გიჩნდება... 
გონებას დაუფლებული სიგიჟითა 
და გულს მოფენილი მადლიერების 
გრძნობით.“„მერვე სიცოცხლეს’’ 
მართლაც შეუძლია ახალი სიცოცხლის 
შთაბერვა. “

„დი ცაიტი“

„…მაყურებელი სპექტაკლში მთელი 
არსებით ერთვება, რათა უყვარდეს, 
იტანჯოს, იცინოს. ფარდა ეშვება, 
მაყურებელი ფეხზეა წამოვარდნილი: 
მდგომარე ოვაციებს ბოლო არ უჩანს. ” 

„ბილდი“

დაფინანსებულია კულტურისა და 
მედიის ფედერალური სამთავრობო 
კომისიის მიერ, როგორც პროგრამის    
“Umbruch in Europa / Europa im 
Umbruch”-ის („გარდატეხა ევროპაში/
ევროპა გარდატეხის პერიოდში“) 
ნაწილი.

www.thalia-theater.de/forbrilka   

Adapted by Julia Lochte, Jette Steckel and Emilia Lind heinrich
Directed by Jette Steckel 

 Stage Design: Florian Lösche
Costume Design: Pauline hüners 
 music Adapted by mark badur

Video: Zaza rusadze
Choreographer Yohan Stegli 

Dramaturgy Julia Lochte 

Duration 4 hours 55min  (Part 1:  2h15min /  Part 2: 2h20min)
World premiere on 8th April 2017

CAST: Lisa hagmeister, Franziska hartmann, Mirco Kreibich, Marie Löcker,  
Karin neuhäuser, Barbara nüsse, Sebastian rudolph, Maja Schöne, André Szymanski. 

T h E  E I G h T  L I F E 
( F O r  B r I L K A )                                                 

thalia theater

Supported by the Foreign Office of 
the republic of Germany 

ABOUT PErFOrMAnCE: 

Georgia, 1900: The birth of Stasia, 
daughter of a respected chocolatier, 

triggers the start of a narrated family 
saga that spans six generations, 
through all of the revolutions and 
wars of the 20th century through to 
the present day.
‘The Eighth Life (For Brilka)’ is a 
revolutionary, opulent novel, written 

by nino haratischwili, who was born 
in Tbilisi in 1983, writes in German 
and now lives in hamburg. With 
magical realism she tells stories about 
adaptation, betrayal and resistance, 
love, hate and the will to live (and 
survive). haratischwili depicts the 

GOETHE-INSTITUT GEORGIEN
Sandukeli Str. 16
0108 Tbilissi
Georgien
Tel.: +995 32 293 89 45
  +995 32 292 01 54

www.goethe.de/georgien
www.facebook.com/goetheinstitutgeorgien



rise and fall of communism from 
before the revolution through to 
Europe post-reunification, from the 
perspective of a Georgian family, who 
are as ensnared as they are conflicted 
by the totalitarianism, tragedies and 
upheavals of this God-forsaken 20th 
century.

ABOUT ThEATrE: 

When Cheri Maurice was granted the 
license for a theatre in hamburg in 
1843, he was forbidden from staging 
serious plays in order to protect 
another existing Stadttheater. As a 
result, he named his theatre after the 
Greek muse of comedy, Thalia and 
opened its doors on 9th november 
1843, in a spot directly opposite its 
current location.
Joachim Lux has been the Artistic 
Director at thalia theater since 
summer 2009. he began signing up 
brilliant directors to the theatre in 
his very first season. Luk Perceval, 
nicolas Stemann, Jan Bosse, Dimiter 

Gotscheff are just a few of the names. 
Lux is passionate about promoting 
understanding between cultures, 
social classes and religions. this is 
also what the intercultural festival 
‘For the world – Lessing Days’ stands 
for, which has taken place at Thalia 
Theater between the end of January 
and the beginning of February every 
year since 2010. the topics and plays 
covered in our programme reflect the 
tendency to occupy oneself more 
with the ‘world’ and less with inner 
psychological realms. 
The message is clear: the vision 
of an international theatre for the 
entire city of hamburg is now within 
reach. What we are aiming for is an 
international city theatre – a platform 
for cosmopolitan culture.

preSS:

„You can literally touch the 
inexorability of the 20th century. This 
is only possible through this ensemble 
beyond comparison.“ (nDr 90,3)

„What a night – sublime, smart and 
diversified!“ (hamburger Abendblatt)
„Five hours – and not one minute too 
long!“ (hamburger Abendblatt)

„Steckel offers five hours of 
capivating tragedy, tragic family 
comedy and historical crime thriller“ 
(Die Welt)
„…poetic moments full of immense 
tenderness” (nachtkritik.de)

„You want more, to do something 
weird (…) with crazy ideas in your 
mind and gratefulness in your heart. 
“The Eighth Life” revives. “(Die Zeit)

„…a fast-paced, extremly imaginative 
lucky bag for the stage. the spectator 
joins in for loving, suffering and 
laughing. As the curtains close, 
nothing keeps the audience on their 
seats: standing ovations.” (Bild)



ს ა ბ რ ძ ო ლ ო  ხ ე ლ ო ვ ნ ე ბ ა 
ც ე კ ვ ი ს  ე ნ ი თ

ციაო ლიან არტი
ციაო ლიანი

ცეკვის თეატრი
რეჟისორი: ციაო ლიანი
კომპოზიტორი: thruoutin

განათების დიზაინი: Chen Jian Ming
სასცენო დიზაინი: ვუ დი

გრიმი/ ვიზუალური დიზაინერი:Wang Jia
პოსტერების დიზაინერი: ანა

ქორეოგრაფი: ციაო ლიანი
ფოტოგრაფები: გუ იუ / ფან ვეი / სან ლი / Cai Qing

ხანგრძლივობა: 70 წუთი, უანტრაქტოდ

შემსრულებლები: ჯიმი  ჩანგ, ჯაკ იანგ, ლეონგ კა მიუ, თი ლონგ ჰი, თი ვი ლინ, ჰანგ იან ჰაო,  
იე ენგ ზიონგ, მონგფეი ლი, ლიმ პი იუ, ვონგ ვეი ონ, ჩო კენგ ფეი

წარმოდგენის შესახებ:

თავდავიწყება, ეგზალტაცია, 
სიმარტივისკენ სწრაფვა.
 
საბრძოლო ხელოვნების დიდოსტატი 
სინადვილეში ისაა, ვისაც ომისა და 
დაპირისპირების შეჩერება ძალუძს 
და ამგვარ საბრძოლო ხელოვნებას 
მუსიკის რიტმით საცეკვაო ხელოვნების 
ენაზე წარმოაჩენს.
სახელწოდება „ცეკვის საბრძოლო 
ხელოვნება“ ორი ცნებისგან - „ცეკვისა“ 
და „საბრძოლო ხელოვნებისგანაა“ 
წარმომდგარი, ანუ, ერთგვარად, 
ზღვრული თეატრალური ნამუშევარია, 
რომელიც ერთიან სისტემად უჩვენებს 
მაყურებელს ჩინურ საბრძოლო 
ხელოვნებას (მაგრამ ამას ინოვაციური 
- თანამედროვე ცეკვით - აკეთებს 
მისი, როგორც მემკვიდრეობის 
შესანარჩუნებლად და მომავალი 
თაობისთვის გადასაცემად, ისე, 
განსავითარებლად, ინოვაციებით 
განსაახლებლად).
ამ წარმოდგენებში საბრძოლო 
ხელოვნება და ცეკვა ერთმანეთისგან 
მკვეთრად განსხვავებულ სფეროებად 

რჩება, მაგრამ ისინი სულიერების 
დონეზე ერწყმის ერთმანეთს, რადგან 
ორივეს ფილოსოფია და გამოცდილება 
უდევს საფუძვლად - ორთაბრძოლის 
განსახიერება ცეკვის მეშვეობით და 
ცეკვის წარმოდგენა ორთაბრძოლად 
- მაშასადამე, ფიზიკური მხარე და 
ზღვრები ორივეში მინიმალიზებულია, 
მხოლოდ რეალური შინაარსები 
მოიპოვება. ჯგუფი ცდილობს, 
ადამიანის სხეულს საკუთარი 
,,არქიტექურის“ განცდა თანამედროვე 
ცეკვის მეშვეობით შეუნარჩუნოს, 
არ დაკარგოს ,,ძენი“, საბრძოლო 
ხელოვნებას შეჯიბრის, საასპარეზო 
სპორტის ელემენტი გამოაცალოს და 
სული, ენერგია და სიცოცხლის ძალა 
შეუნარჩუნოს და ამით შეინარჩუნოს ამ 
ხელოვნების არსი. 
   
თეატრის  შესახებ:

ციაო ლიანი მუდამ მზადაა ახალი 
შთაგონებისა და იდეებისთვის და 
შემდეგ მათ კარგად შეფუთული 
ამბების ჯაჭვად აქცევს ხოლმე. ამას 
გარდა, მან თვალსაჩინო მსახიობების 
შემოკრებაც მოახერხა. თავისი 

რიტმული წარმოდგენების მეშვეობით 
ციაო ლიანი კლასიკური სიუჟეტების 
ფრაგმენტებს მულტისენსორულ 
კულტურულ ინოვაციად აქცევს. ამ 
სიურეალისტურ ცეკვებში კულტურულ 
მნიშვნელობათა შრეები იკითხება, 
მეტაფორები კი უნივერსალური 
სიმართლის წარმოსაჩენად 
გამოიყენება.

ტრადიციული საცეკვაო საპრეზენტაციო 
ხერხების საპირისპიროდ, 
ციაო ლიანის „ახალი სასცენო 
დეკორაცია“ მის არტ-ნამუშევებში 
იმ ურთიერთქმედების გამძაფრებულ 
და შემოქმედებით აღქმას უწყობს 
ხელს, საცეკვაო წარმოდგენებსა და 
გარე სივრცეს შორის რომ არსებობს. 
საცეკვაო სცენის განვრცობა-
გაფართოებით იგი თვალსაჩინოდ 
გვიჩვენებს, როგორი შეიძლება 
იყოს თანამედროვე ხელოვნების 
ინტერდისციპლინარული გამოყენება. 
აღმოსავლურ ესთეტიკაზე აგებული 
სანახაობა, რომელიც ცხადჰყოფს, 
როგორ ხდება ტრადიციული ჩინური 
კულტურის აღორძინება თანამედროვე 
კონტექსტში.26.09



„სული და სურვილი“, სამ ნაწილად 
წარმოდგენილი ტრილოგია, ციაო 
ლინის მიბრუნებაა ტრადიციული 
ჩინური კულტურისაკენ, უცხოეთში 
გატარებული წლების შემდეგ  
აქ იგი იმის დემონსტრირებას 
ახდენს, თუ როგორი ოსტატობით 
იყენებს აღმოსავლური ცეკვის 
ლექსიკონს. ეს ერთიანი ნამუშევრის 
სამი დამოუკიდებელი, მაგრამ 
ურთიერთდაკავშირებული ნაწილია. 
ერთად ისინი შესანიშნავ ექსპერიმენტს 
წარმოადგენენ თემის, სტრუქტურის, 
საცეკვაო კომპონენტებისა და 
ვიზუალური ეფექტების შერწყმისა და 

გამოყენების მხრივ, რაც არტისტისგან 
წარმოუდგენელ ნიჭსა და გამბედაობას 
მოითხოვს. ეს უნარი ციაო ლინს 
ჩინეთის თანამედროვე ცეკვის 
ავანგარდში მიუჩენს ადგილს.

პრესა:

„...საბრძოლო ჭიდილი ქალსა და 
მამაკაცს შორის ელეგენატურ დუეტს 
ჰგავდა. საბრძოლო ხელოვნება 
არაერთხელ გამხდარა მოცეკვავეების 
შთაგონების წყარო, ზოგი 
მოცეკვავისათვის - ყოველდღიური 
ვარჯიშის განუყოფელი ნაწილიც კი, 

სხეულის, მისი ნაწილების, გამოსახვის 
ხერხების დასახვეწად.  

Jiefang Daily

„ცეკვის საბრძოლო ხელოვნება. „ვუ შუ“ 
შესანიშნავად იცავს წონასწორობას 
ცეკვასა და საბრძოლო ხელოვნებას, 
მყარსა და რბილს, უარყოფითსა და 
დადებითს, დანაწევრებულსა და 
გაერთიანებულს, დასაწყისსა და 
დასასრულს შორის.

  thepaper.cn



Zhao Liang
Dance theatre

Directed by Zhao Liang
Composer: thru out in

Lighting Design: Chen Jian Ming
Stage Design: Wu Di

Make-up & Image Design:Wang Jia
poster Design: Anna

Choreographer: Zhao Liang
Photographer: Gu Yi / Fan Wei / San Li / Cai Qing

Duration: 70 minutes, without intermission 
The work is commissioned by China Shanghai International Arts Festival

Cast: Li nan, Li Yu, Cao Pei Zhong, Gong Xingxing, Zhang Kun,Zhang Zhenguo, Liao Yuan Wu, thruoutin, Song Zhao. 

M A r T I A L  A r T  I n  D A n C E                                                 
ZhaoLiangArt

ABOUT PErFOrMAnCE: 

Intoxication, Exaltation and 
Simplification
 
those who can stop the war and fight 
are genuine martial artists/Fighters; 
when such martial art was performed 
to the rhythm of music, the art of 
dance came into being. 
The name of “Martial Art of Dance” 
originated from “Dance” and “Martial 
Art”, i.e. to present a boundary-
crossing theater work that holistically 
demonstrates to all audience our 
Chinese Martial Art by way of 
pioneering modern dance, for the 
purpose of inheriting, developing, 
innovating and popularizing the 
unique culture essence of the Orient.
In the presentations, Martial Art and 
Dance are red-and-blue divergent, 
but highly converged at the level of 
the spirit, as the two are guided by 
individual philosophy and experience 
– to play the fight through dance 
and to figure dance through fight, 
thus eradicating the physical forms 

and boundaries of the two to obtain 
real meaning. By so doing, we hope 
to uphold a sense of architecture 
to human body by way of modern 
dance, to inquire the great mind of 
Zen, to take martial art away from the 
competitive sports, and to take shape 
in spirit, energy and vitality in order 
to channel the essence from both of 
the two.

ABOUT ThEATrE: 

Zhao Liang is highly open to new 
inspirations and ideas and then 
weave them into his well-designed 
storyline. Besides, he has attracted 
a team of outstanding artists. 
Through literary allusions, seamless 
emotional connection and flowing 
performances, he blends fragments 
of classical stories into a multi-
sensory cultural innovation. Surreal 
as they are, the dance shows 
contain layers of meanings and use 
metaphors to present universal truths. 
In comparison to the traditional 
way of dance presentations, “neo 

scene setting” in Zhao Liang’s art 
works reflects his creative insights 
into the interaction between dance 
performances and their surrounding 
environment. By expanding the 
dance scene, he demonstrates 
an interdisciplinary application of 
modern arts. the shows use eastern 
aesthetics as a vehicle to catalyze 
the renaissance of traditional Chinese 
culture in the modern context.
Composed of three chapters, the 
Soul & Desire Trilogy illustrates 
Zhao Liang’s return to the traditional 
Chinese culture and his fluency 
in eastern dance vocabulary after 
he spent time overseas. The three 
chapters are independent yet 
interrelated.  together they form 
an experiment in terms of theme, 
structure, dance components and 
visual effects, which demands 
extraordinary artistic talent and 
courage. All these may as well make 
Zhao Liang an avant-garde in the 
modern dance history of China.  
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გამოიწერე ინდიგო ყველაზე მეგობრულ ფასად:
preSS:

‘’... The martial fighting between 
man and woman was as elegant 
as a duet. martial arts often bring 
inspirations to dancers, even become 
an indispensable part in daily practice 
of dancers, for the purpose of 
shaping the limbs, body and ways of 
expression.“

Jiefang Daily

“Martial Art of Dance/ Wu ShU” 
found out perfectly balanced tacit 
understandings and perceptivity 
between dances and martial arts from 
the hard and the soft, negativity and 
Positivity, Parting and Merging, and 
between Start and end.

 thepaper.cn
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“ ფ რ ო ი დ ი ს  ს ი გ ა რ ა ” 
ე რ თ ი  მ ს ა ხ ი ო ბ ი ს  მ ი უ ზ ი კ ლ ი 
ზ ი გ მ უ ნ დ  ფ რ ო ი დ ი ს  შ ე ს ა ხ ე ბ

სტოკჰოლმის მუსიკალური თეატრი

იან-ერიკ სააფი
ჟანრი: მუსიკალური თეატრი 

რეჟისორი: ანდრეას ბუნსტრა
კომპოზიტორი: იან-ერიკ სააფი

დიზაინერი: ასა კობურნი
 ფოტოგრაფი: მიკაელ სილკბერგი

 
ხანგრძლივობა: 90 წუთი უანტრაქტოდ.

მონაწილეობენ: იონას ნერბე, სარა კილმან ვიბე (მსახიობი, მევიოლინე), ანდერს ჰოლცი (მსახიობი, ფორტეპიანო) 

წარმოდგენის შესახებ:

ეს ერთი მსახიობის მიუზიკლია, 
ფორტეპიანოსა და ვიოლინოს 
თანხლებით, და ზიგმუნდ ფროიდსა და 
მის თეორებს ეხება. ეს წარმოდგენა 
თან შინაგანი მოგზაურობაცაა ჩვენ-
ჩვენს გონებაში, იმ ოცნებების და 
ფიქრების ამოცნობა, ყველას რომ 
გვაქვს - მერე კი იმაზე ვმუშაობთ, თუ 
როგორ ,,წავაკითხოთ“  მაყურებელს 
ეს მესიჯები. ბევრი იქნება იუმორი, 
დრამა, სიმღერა - იქნება უამრავი და 
შესანიშნავი მუსიკა.
   
თეატრის  შესახებ:

SMT  დამოუკიდებელი ჯგუფია, 
რომელიც მუსიკალური თეატრის 
ჟანრში მუშაობს. ჩვენ თეატრის 
გამომსახველობით საშუალებას 
ვიყენებთ, რათა საკმაოდ რთული 
მასალა გადმოვცეთ. რთულ თემებს 
ვირჩევთ და გართობად ვაქცევთ, 
მაყურებლი მათ ადვილად აღიქვამს. 
ჩვენ მაყურებელთან უშუალო კავშირის 
ქონა გვირჩევნია და მასთან ასე 
ურთიერთქმედება გვიყვარს. 

პრესა:

„ფროიდის სიგარა“ ლაღი, თამაშის 
ელემენტებით გაჯერებული, 
გონსასეირო თავსატეხია, რომელიც 
გასართობ ჟანრს რეჟისორ ანდრეას 
ბუნსტრას იდეების წყალობით შეემატა. 
იონას ნერბე რამდენჯერმე ერთვება 
წარმოდგენაში ვირტუოზულად 
შესრულებული მომადუნებელი 
მუსიკით. მას რაღაც განსაკუთრებული 
ქარიზმა აქვს - საკმარისია, ფანქარი 
აიქნიოს ან წარბი ასწიოს, მაყურებელი 
მაშინვე სექსზე იწყებს ფიქრს.“

Expressen, შვედური გაზეთი

„იან ერიკ სააფმა (ტექსტი, ლექსები, 
მუსიკა) და რეჟისორმა ანდრეას 
ბუნსტრამ ფსიქოანალიზის მამის 
მიმართ იუმორისტული მიდგომა 
არჩიეს. მაყურებელთან უშუალო 
ურთიერთობა, მომჩვარული 
ფალოიმიტატორები, მუსიკოსების ტრიო 
ყალბი წვერებით - ამ ყველაფრის 
წყალობით, „ფროიდის სიგარამ“ 
ფროიდის მოსაზრებებისა და 
კონცეფციებისაგან მსუბუქი,  
 

თავქარიანი სანახაობა შექმნა.“... 
„იონას ს. ნერბე შესანიშნავად ძერწავს 
შესაბამის ნიუანსებს ერთი მსახიობის 
ამ წარმოდგენაში. ეს მსახიობი და 
მომღერალი სივრცეს  მთლიანად 
ავსებს საკუთარი თავით, ხოლო 
როცა წარმოდგენის ბოლოს დივანზე 
მიესვენება, ძალაუნებურად გაიფიქრებ, 
რომ ორი საათის განმავლობაში სრული 
დატვირთვით თამაშის შემდეგ  მან ეს 
დივანი ნამდვილად დაიმსახურა.“

Tidningen Kulturen, შვედეთი
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   Jan-Erik Sääf
Genre: musical theatre 

Directed by Andreas boonstra
Composer: Jan-Erik Sääf
Designer: Åsa Cowburn

 photografe: mikael Silkeberg
 

Duration: 90 min without intermission.

Cast: Jonas nerbe, Sara Kihlman Wibe (actor, violin), Anders holtz (actor, piano)  

“ F r E U D S  C I G A r ”  
T h E  O n E  M A n  M U S I C A L  A B O U T 

S I G m U n D  F r E U D
Sthlmsmusikteater

ABOUT PErFOrMAnCE: 

this is a One-man musical with piano 
and violin, about Sigmund Freud 
and his theories. It is also a personal 
journey in your mind recognizing 
thoughts and dreams we all have and 
how to interpret there messages. It
contains a lot of humor, drama, sing-
a-long and great musik. 

ABOUT ThEATrE: 

Smt is an independent group that 
creates musical theatre. We use the
expression of theatre to convey a 
fairly complex material. We choose
complex subjects and make them 
accessible in an entertaining and
comprehensive way. We use a direct 
approach and love the close
interaction with the audience.

preSS: 

”Freud’s cigar is a playful and 
pedagogical puzzle raised to 
entertainment through the clever 
ideas of director Andreas boonstra.
Jonas nerbe plays several parts in a
relaxed and virtuoso manner. he has 
a charisma that makes everyone think 
of sex as soon as he waves his pen or 
raises his eyebrows.”

Expressen

”Jan Erik Sääf (script, lyrics, music) 
and the director Andreas boonstra 
has chosen a humoristic approach 
to the father of psychoanalysis. 
Audience contact, soft dildos and a 
musician trio in false beards makes 
Freud’s cigar a lighthearted and
entertaining revue of thesis’s and 
concepts.” 
”Jonas S nerbe succeeds splendidly 
in creating nuances in this One man 
show. the actor and singer fills the 
salon with his presence. When he 
eventually sinks onto the sofa he´s 
well worth a rest after two hours of
full-blown action.”

Tidningen Kulturen

WWW.SThLMSMUSIKTEATEr.COM



ს ა ხ ლ ი  ს ა ზ ღ ვ ა რ ზ ე
ფონდი არტ ჯანქშენ

რეჟისორი და ქორეოგრაფები: იაროსლავ სიეჯკოვსკი, ზბიგნევ ოლკევიჩ, ბარბარა პრონდზისკა, დარიუს ბუაშჩიკ 
კომპოზიტორები: ანდრიას იზდებსკი და კოლექტივი

ხანგრძლივობა: 60 წუთი, უანტრაქტოდ

გუნდი: იაროსლავ სიეჯკოვსკი, ბარბარა პრადზიშკა, ზბიგნევ ოლკევიც, დარიუს ბლასჟიკ  გიორგი ბაბალაშვილი,   
ლევან ბეჟანიშვილი, ნინო ბოლქვაძე, არცილ ჭოველიძე, თამო ჩიბილაშვილი, იზო ჩუბინიძე, ნინო დავითაშვილი,  

ნინო გოჩიაშვილი, ალექს სამხარაძე, რატი ქარელიძე, გიორგი კოშუაშვილი, ბექა ყიფიანი, დიმა კოპაძე, თემო კვიტაიშვილი, 
თემო ლეჟავა, თაკო მაზმიშვილი, ზურა მძინარაშვილი, ზურა პავლიაშვილი, საბა ქარელი, ანა ქავთარაძე, მარი ტლაშაძე, 

ანდრიას იზდებსკი და კოლექტივი. 

მადლობა: გივი წვერავას - ერისთავის თეატრის დირექტორს, 
დათო ჩხარტიშვილს - ერისთავის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელს. 

წარმოდგენის შესახებ:

ქუჩის პერფორმანსი - პროექტი 
წარმოადგენს პოლონელი და 
ქართველი არტისტების ერთობლივ 
ნამუშევარს, იგი ეფუძვნება, 
სამაჩაბლოს ოკუპაციის შედეგად 
სექმნილი მძიმე სოციალურ 
სიტუაციას და შთაგონებულია 
პოლონელი დრამატურგის 
პიესას „ სახლი საზღვარზე“ ორი 
ურთიერთსაპირისპირო მცნება, 
რომელიც შეგვხვდება პერფორმანსში 
არის: სახლი - სიმბოლო ერთობის, 
უსაფრთხოების, მეგობრობის, 
ტრადიციების და საზღვარი - სიმბოლო 
გაყოფის, განსხვავებულობის, 
იზოლაციისა.
ჰუმანიზმი და ტრაგედია, რომელიც ამ 
ორი მცნების, გადაკვეთის წერტილია, 
გვეხმარება უკეთ შევიგრძნოთ 
ადამიანური ბუნება. პროექტი ეფუძნება 
იმ ადამიანთა ისტორიებს, რომლებიც 
ცხოვრობენ კონფლიქტის ზონაში, 
გორის რაიონში და გვიჩვენებს 
სამაჩაბლოს ომის შედეგად გამოწვეულ 
მძიმე სოციალურ მდგომარეობას.  

პროექტის შესახებ:

ფონდი არტ ჯანქშენი ორიენტირებულია 
საზოგადოებაზე, სოციალურ პრობლე-
მატიკის გადაწყვეტაზე, კულტურათა-

შორის გაცვლასა და ეროვნული 
უმცირესობებზე, რომლებსაც შეზღუდუ-
ლი წვდომა აქვს სოციალურ და 
კულტუ რულ რესურსებზე. ფონდი ხელს 
უწყობს დისკრიმინაციის აღმოფხვრას 
და საკითხის არტისტული ხერხით 
გადაწყვეტას. ფონდი არტ ჯანქშენი 
თანამშრომლობს დამოუკიდებელ 
არტისტებთან, რომლებსაც მსგავსი 
პერფორმანსების მოწყობის დიდი 
გამოცდილება აქვთ პოლონეთში და 
მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში. ფონდი 
დაფუძნებულია ბარბარა პრონდზისკა 
და იაროსლავის სიეჯკოვსკის მიერ, 
რომლებიც  გამოცდილი არტისტები 
არიან სოციალური თეატრის კუთხით.  
პროექტში, „სახლი საზღვარზე“, მათ 
შეუერთდა დამოუკიდებელი არტისტები 
ზბიგნევ ოლკევიჩ (აკადემია რუხუ) და 
დარიუს ბუაშჩიკ მულტიმედია არტისტი. 
ქართულ მხარეს წარმოადგენს არტ 
პროდუსერი გიორგი ბაბალაშვილი, 
ქართველი არტისტების გართიანება, და 
გიორგი ერისთავის სახელობის გორის 
სახელმწიფო თეატირი.  კომპაზიტორი: 
ანდრიას იზდებსკი და კოლექტივი. 
ფონდი არტ ჯანქშენი 2012 წლიდან 
ახორციელებს სოციალურ პროექტებს 
და პერფორმანსებს, პოლონეთში, 
ქურდისტანში/ირანი, ინდოეთში, 
რუმინეთი თურქეთი. თანამშრომლობს 
თურქ , გერმანელ ,რუმინელ და 
მექსიკელ არტისტებთან ერთად 

ბულგარეთი და მექსიკა. 2015 ფონდმა 
განახორციელა ვორქშოპი და ითამაშა 
პერფორმანსი სირიაში იძულებით 
დაგაადგილებულ ქურთ, არაბ, და თურქ 
ბავშვებთან, ლტოლვილტა ბანაკში. 
2017 წარმოადგინა პერფორმანსი 
„ჩვენი საქმე არაა“ ადგილობრივ 
არტის ტებთან ერთად ინდოეთში.
დაფინანსებულია კულტურის  და 
ეროვნული მემკვიდრეობის დაცვის  
სამინისტროს მერ, ადამ მიცკევიჩის 
ინსტიტუტის სუბსიდირებით როგორც 
ნაწილი „სახელოვნებო ხიდები“ 
პროგრამა ინდეფენდენთ 2017-2021 
ფარგლებში.

პროგრამა rITA - რეგიონი გარდამავალ 
პერიოდში

პროექტი თანადაფინანსებულია 
პოლონურ-ამერიკული თავისუფლების 
ფონდის მიერ, rITA - რეგიონი 
გარდამავალ   პერიოდში პროგრამის 
ფარგლებში, რომელსაც 
ახორციელებს ფონდი განათლება 
დემოკრატიისათვის.

ქ თბილისი მუნიციპალიტეტის მერია.
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Business” with community of rural 
district in India in collaboration with 
local actors and International theatre 
Festival of Kerala.

Financed from the funds of the 
Ministry of Culture and national 
heritage, within the scope of the 
Multiannual Program InDEPEnDEnT 
2017-2021, as part of the “Cultural 
bridges” subsidy program of the 
Adam mickiewicz Institute.
the rITA – “region in Transition” 
Program. Project co-financed by the 
polish-American Freedom Foundation 
as part of the rITA – “region in 
Transition” Program implemented 
by the education for Democracy 
Foundation.

tbilisi municipality city hall.

დაფინანსებულია კულტურის  და ეროვნული 
მემკვიდრეობის დაცვის  სამინისტროს მერ, 
ადამ მიცკევიჩის ინსტიტუტის 
სუბსიდირებით როგორც ნაწილი 
„სახელოვნებო ხიდები” პროგრამა 
ინდეფენდენთ 2017-2021 ფარგლებში.

პროგრამა rITA - რეგიონი გარდამავალ 
პერიოდში
პროექტი თანადაფინანსებულია პოლონურ-ამერიკული თავისუფლების ფონდის მიერ, rITA - რეგიონი გარდამავალ   პერიოდში პროგრამის 
ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს ფონდი განათლება დემოკრატიისათვის.

   Scansrio based on told stories
Directed by,  Choreographer: Jaroslaw Siejkowski, Zbigniew Olkiewicz,  

Barbara Prądzyska, Dariusz Błaszczyk, Barbara Pradzynska
Music: Andrzej Izdebski & collective

Duration 60 minutes, without intermission
 

Crew: Jaroslaw Siejkowski, Barbara Prądzyska, Zbigniew Olkiewicz, Dariusz Błaszczyk, Giorgi Babalashvili,   
Levan BeJanishvili, nino Bolkhvadze, , Archil Chovelidze, Tamo Chibilashvili, Izo Chubinidze, nino Davitashvili,  

nino Gochiashvili, Alex Samkharadze, rati Kharelidze, Giorgi Koshuashvili, Beqa Khipiani, Dima Kopadze,  
Temo Kvitaishvili, Temo Lejava, Tako Mazmishvili, Zurab Mdzinarashvili, Zura Pavliashvili, Saba Qareli,  

Ana Qavtaradze, Mari Tlashadze, Andrzej Izdebski & collective.

Thanks to: Givi Cverava - Director of Eristavi theatre, Dato Chxartishvili - Artistic Director of Eristavi theatre.

h O U S E - B O r D E r
Fundacja Art Junction

ABOUT PErFOrMAnCE: 

Project is a collaboration between 
polish and Georgian artist  based 
social situation of communities 
traumatised by conflict and 
occupation of South Ossetia and 
inspired by drama of world known 
Polish writer Sławomir Mrożek (house 
on the Border).

two terms which meanings  opposes 
each other are meeting together in 
this performance. hOUSE the symbol 
of unity, security, friendship and 
tradition & ThE BOrDEr –  which 
divides,  preserves the differences 
and isolates.

The human struggle and tragedy, 
which happens on the cross point of 
those two, let us explore the wider 
meaning of the humanity.

hOUSE- BOrDEr is open space 
performance being an effect of a 
project - collaboration between Polish 
and Georgian artists.

research for the performance based   

on meetings with people who was 
or are at present living in zone of the 
conflict in Gori region. Social situation 
of communities traumatised by war in 
South Ossetia peoples stories from 
the past and now are provoking us 
to focus on human condition in the 
world rolled by political calculations. 
It was also inspired by drama of world 
known Polish writer Sławomir Mrożek 
(house on he Border). 

ABOUT PrOJECT:  

ArtJunction collects artist whose 
work is focused on the society. It 
focuses on multicultural exchange, 
mutual tolerance; work with minorities 
and groups with a limited access 
to cultural and social resources. 
ArtJunction’s idea is to provoke 
and create actions against of 
discrimination and deprivation trough 
artistic expression. AJ collaborates 
with mostly independent artistes 
from diverse backgrounds and social 
activists from Poland and abroad as 
well.

barbara pradzynska founded 

ArtJunction Foundation,, and 
Jaroslaw Siejkowski both experienced 
theatre artists and cultural activists 
from poland.

In house-Border they collaborate with 
independent artists and performers 
from poland Zbigniew Olkiewicz 
(Akademia ruchu),  Dariusz Blaszczyk 
- multimedia artist. and in the work 
process will be joined with gerogian 
art producer George Babalashvili, 
Georgian Artists  collaborating with 
George Eristavi Gori State Drama 
theater

Since 2012 ArtJunction has created 
number of social project, workshops 
and performances in Poland, 
Kurdistan/Iraq, India, romania, and 
Turkey; and collaborated with artists 
from Turkey, Germany, romania, 
hungary, and Mexico. In 2015,  AJ 
prepared workshops with Syrian 
refugees, Kurdish, Arabic kids and 
youth of south-east turkey. It was 
followed by number of theatre 
performances in local theatre festival 
and in refugee Camp. In 2017 AJ 
prepared performance “not Our 



დ ი ა ლ ო გ ი  კ ა ნ ს  შ ი გ ნ ი თ
ხელების რიტმი

სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიური მუსიკა, დასარტყმელი ინსტრუმენტების თანამედროვე ხელოვნება
არტ-დირექტორი: ბერნარ გო

მუსიკა: hands Percussion
მუსიკალური რეჟისორი: ng Siu Yee

მთავარი პერკუსიონისტი:Jimmy Ch’ng

განგრძლოვობა:  85 წუთი, უანტრაქტოდ

შემსრულებლები: ჯეკ უანი, ლეონ კაჰ მიუ, ტეე ლეონ ჰო,  
ტი ვი ლინი,  ჯიმი ჩინგ, ნიგ სიუ ი, პანგ იან ჰაო, ვონგ ვეი ონ, ოპ იენ ზონგ 

წარმოდგენის შესახებ:

„დიალოგი კანქვეშ“ დედამიწის, წყლის, 
ლითონისა და ცეცხლის აღმოსავლურ 
ასტროლოგიურ ელემენტებს იყენებს 
და საამბობ ამბავს ინსტუმენტებით 
ყვება. ინსტრუმენტების ფლობისა და 
მათზე დაკვრის ხელოვნება იმაზეა 
დამოკიდებული, შეძლებს თუ არა 
შემსრულებელი მათი მეშვეობით 
თავისი გამოცდილების გადმოცემას. 
დრამერები ფიზიკურ და ემოციურ 
ძალებს დებენ, როდესაც ჩინურ თუ 
იაპონურ დასაკრავ ინსტრუმენტებზე 
უკრავენ, იგივე ითქმის ციმბალებსა თუ 
გამელანზე - ეს გულიდან დაწყებული 
მუსაიფია, რომელიც მუსიკის ენაზე 
სრულდება. ოსტატობისა და მასალის 
სწორი გამოყენების არაჩვეულებრივი 
ნიმუშია „ჯავშანი/აბჯარი და კანი“/ 
Armour and Skin’, სადაც ჩინურ 
დასარტყამ ინსტრუმენტებსა და 
გამელანს ნამდვილი საუბარი აქვთ 
გამართული. ტექნიკა, რომელიც 
ამ პროდუქციის შემქნისას იქნა 
გამოყენებული, თანამედროვე ჩინური 
პერკუსიონიზმის განვითარებისა 
და ტრადიციულ მუსიკაში სიახლის 
შეტანის ტენდენციებს გვიჩვენებს. 
კულტურულად ძალზე მრავალფეროვან 
მალაიზიაში hands Percussion ისეთ 
გარემოში ყალიბდებოდა, სადაც 

ინდური, მალაიური და ჩინური 
კულტურები საუკუნეების განმავლობაში 
ახდენდნენ გავლენას ერთმანეთის 
მუსიკასა და შესრულების მანერაზე.  
სამხრეთაზიურ თუ ევროპის ქვეყნებში 
მოგზაურობამ ჯგუფის შესრულების 
მანერას გამორჩეულ, უნიკალურ 
შრეებად დაამჩნია გავლენა.
   
თეატრის  შესახებ:

1997 წელს ბერნარ გომ ჯგუფი hands 
Percussion/„ხელების რიტმი“ შექმნა 
და მისი მხატვრული ხელმძღვანელი 
გახდა. სრულად დატვირთული 
პერფორმერებით დაკომპლექტებულმა 
ჯგუფმა მთელი ცხოვრების საქმე 
წამოიწყო.მიუხედავად იმისა, რომ 
ჯგუფი თვითდაფინანსებაზეა, ეს 
კი ნებისმიერი დასისთვის დიდი 
გამოწვევაა, მას ახლა მასობრივი 
მაყურებელი ჰყავს ადგილობრივ  
არტფესტივალებზე, თეატრის 
რეპუტაცია კი დღითიდღე იზრდება  
ქვეყანაშიც და მთელს მსოფლიოშიც. 
დასის მუშაობა მექანიზმივითაა 
აწყობილი, ეს მკაფიო შედეგს იძლევა 
და ცხადჰყოფს, რომ მისი წევრები 
უდიდესი პასუხისმგებლობით, 
დისციპლინითა და თავიანთი 
ხელობისადმი სიყვარულით მუშაობენ.
ჯგუფმა 24 Festive Drums -ის 

ტრადიციული, ხმაურიანი მანერით 
დაიწყო შესრულება, თუმცა, ახლა ორ 
სხვა სტილში, სხვა ინსტრუმენტებთან 
და ტექნოლოგიებთან 
ექსპერიმენტირებს და 
მულტიდისციპლინარულ პროდუქციას 
ქმნის. ამას 2011 წელს მისი სადებიუტო 
გამელაინ -კონცერტი - rI YUE ChU YIn 
მოჰყვა. მისი მომდევნო თვალსაჩინო 
ნამუშევრებია “The nEXT’’ (2012) 
და „ჩაიკოვსკი გამელანში“ (2014), 
რომლებშიც ჯგუფმა კიდევ ერთხელ 
გადალახა საკუთარი შემოქმედებითი 
და მუსიკალური ზღვრები. 
2016 წელს ჯგუფმა ბალიზე, 
Bali Sprit Festival -სა და ლოს-
ანჯელესში მოწყობილ ჯემსეშენში 
“SuperEverything* მიიღო მონაწილეობა 
ჯგუფ “The Light Surgeons“-თან ( 
გაერთიანებული სამეფო) ერთად. 
2015 წელს ჯგუფი მონაწილეობდა 
შვეიცარიის ტრადიციულ მსოფლიო 
ეკონომიკურ ფორუმსა და 27-ე აზიურ 
სამიტში, რომელიც კუალა ლუმპურში 
გაიმართა. hands Percussion მსოფლიოს 
არაერთი ფესტივალის ხშირი სტუმარია.

 hTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/hAnDSPErCUSSIOn30.09



D I A L O G U E  I n  S K I n
hands Percussion

South East Asia Music, Contemporary Percussion
Artistic Director: bernard Goh
Composer: hands Percussion

Music Director: ng Siu Yee
Principal Percussionist: Jimmy Ch’ng

Duration:  85 minutes, with one intermission

Cast: Jimmy Ch’ng, ng Siu Yee, Jack Wan, Leong Kah Miu, Tee Leong hoe,  
Tee Wee Lin, Phang Jian hao, Wong Wai Onn, Yeap Eng Zheong. 

ABOUT PErFOrMAnCE:

‘Dialogue in Skin’ uses eastern astrology 
elements of earth, water, metal and fire 
to tell the story of a musician through 
his instruments. the art of handling and 
playing instruments lies with the performer 
and his ability to relate his experiences 
through them. Drummers use their physical 
and emotional senses to manipulate 
the Chinese drums, the Gamelan, 
Chinese cymbals and the Japanese 
drums in conversations from the heart. 
A combination of artistry and material 
is explored in ‘Armour and Skin’ where 
the Chinese drums and the Gamelan 
have a lively “conversation”. Techniques 
employed in this production highlight the 
development in contemporary Chinese 
drumming and innovation of traditional 
music. In a culturally rich Malaysia, 
hAnDS grew up on diversity where 
Indian, Malay and Chinese cultures greatly 
influenced their music and performances. 
Travels to various Southeast Asian and 
European countries have also added 
unique layers to these performances.
   
ThEATrE hISTOrY:

In 1997 Bernard Goh, formed the hAnDS 
PErCUSSIOn group, becoming its Artistic 
Director. With a small team of full-time 
performers hAnDS began a journey of a 
lifetime. Despite the challenges of being a 
self-funded group they are now a crowd- 

favorite at local performing arts venues, 
with a steadily growing reputation locally 
and internationally. hAnDS functions on 
a mechanism which works and clearly 
shows an awareness of responsibilities, 
discipline, self-motivation and passion for 
their art.
beginning with the traditionally loud 24 
Festive Drums drumming style, they have 
now experimented with other styles, 
instruments and technology creating 
multidisciplinary productions. this led 
to their debut gamelan concert ‘rI YUE 
ChU YIn’ in 2011. Two of their notably 

“explosive” productions are ‘The nEXT’ 
(2012) and ‘Tchaikovsky in Gamelan’ 
(2014) where they pushed creative and 
musical boundaries. 

The group has travelled to Bali for the Bali 
Spirit Festival and Los Angeles for a live 
jamming session at SuperEverything* with 
The Light Surgeons (UK) in 2016. In 2015, 
the performed at The World Economic 
Forum (WEF) in Switzerland and at the 
27th ASEAn Summit in Kuala Lumpur and 
visited other festivals worldwide. 



ფესტივალის კლუბი 
Fest ival  Club 



ვერიკო
VErIKO
ქარხანა 1896 წელს, არქიტექტორ  
ოზეროვმა ააშენა, ვორონცოვ-
დაშკოვის დავალებით. აქ მდებარეობს 
უნიკალური შენობები და გამწვანებული 
შიდა ეზო, რომელიც ახლა უკვე 
აერთიანებს სხვა და სხვა სრულიად 
განსხვავებული მიმართულების 
სარესტორნო პროექტებს.

#1 ქარხნის ტერიტორიაზე 
განთავსებული არტ გალერეა, კლუბი, 
ბარი და რა თქმა უნდა რესტორნები, 
რომელიც  სტუმრებისთვის 
შესაძლებელს ხდის,  ერთ კონკრეტულ 
ლოკაციაზე შეიგრძნონ  კულტურული 
და კულინარიული შთაბეჭდილები  
საქართველოს შესახებ. ვერიკოს 
კონცეფციაა იდეალურად მომზადებული  
ქართული კერძები, ზედმეტი 
მოკაზმულობისა და ტრადიციის 
შენარჩინების გათვალისწინებით

Veriko is located in the courtyard of the 
first winery in Georgia, which has been 
vacant in the center of Tbilisi for a long 
time. 
 
The factory was built in 1896 by the 
architect Ozerov on behalf of Count 
Vorontsov-Dashkov. Inside, there are 
unique buildings and a green courtyard, 
which now unites several restaurant 
projects of completely different orientation. 
Qarhana#1 has great ambitions - to 
become the main mecca of tbilisi: an 
art gallery, clubs, bars and, of course, 
restaurants will soon make it possible, in 
general, not to leave one location to get all 
the gastronomic and cultural impressions 
of modern Georgia.

The very concept of Veriko, is the perfect 
preparation of traditional Georgian dishes, 
without unnecessary adornments and 
flirting with the theme of fusion.

მისამართი/Address:  
ვასილ პეტრიაშვილის ქუჩა #1 /  
1, Vasil Petriashvili St. 
ტელ/Phone: +995 591 33 22 77

ფესტივალის კლუბი და კლუბის პროგრამა -  
ფესტივალის განსაკუთრებული ნაწილია.

პირველად ფესტივალის კლუბი 2009 წელს წარვადგინეთ, საკმაოდ გაუბედავად. მაგრამ მაყურებელმა, კლუბის სტუმრებმა 
მეტი სითამამისკენ გვიბიძეგს და ნელ-ნელა კლუბის პროგრამა  „ წელში გაიმართა“  ფესტივალის  მეგობრებისა და 
საუკეთესო მუსიკოსების დახმარებით. 

კლუბის ატმოსფერო ჩვენთან ყოველთვის განსაკუთრებულია - საღამოები სპექტაკლების მერე; განსაკუთრებული 
საუბრები ხელოვნებაზე; თეატრზე; ემოციისგან დაცლა დისკუსიით და გაზიარებით;  ღვინის  თანხლებით და სექტემბრის 
განუმეორებელი ხიბლით -  შესანიშნავი დრო გელით.  

ფესტივალის კლუბი:      მისამართი:  ვასილ პეტრიაშვილის #1 
     ღვინო -  ვინივერია 

Festival Club and Club Program - are special parts of the festival. 

Despite initial hesitation, we first presented the Festival Club in 2009. however, the audience – the guests of the club, urged us to be 
more confident and courageous and through the help of our friends and talented musicians, the festival slowly gained success. 

The atmosphere at our club is always extraordinary – post-performance evenings, memorable conversations concerning art and 
theatre, emotionally draining discussions in company of wine and the unique charm of September – an exceptional time awaits you.

Festival Club:    Address: Vasil Petriashvili St. 1 
    Wine – Winiveria

WINE FOOD BAR

WINE FOOD BAR



გიგი 
ჭიპაშვილი

GIGI
ChIPAShVILI

KOrDZ 

დინი ვირსალაძის ტრიო 
& მარიკო ებრალიძე

DInI VIrSALADZE TrIO & 
MArIKO EBrALIDZE 

30.09

28.09

26.09

კლუბის პროგრამა | CLUB PrOGrAM: 

თბილისის  
მერიის ბიგ-ბენდი 

TBILISI MUnICIPALITY 
BIG BAnD

ნინო ქათამაძე 
& ბენდი 

nInO QATAMADZE 
& BAnD

დათო ევგენიძე 
& ბენდი 

DATO EVGEnIDZE 
& BAnD

14.09

18.09

20.09





მე განათლებით მსახიობი ვარ და უკვე 27 წელი 
ჩემთვის უსაყვარლესს საქმეს ვემსახურები. 
როდესაც მეკითხებიან რა პროფესიის ვარ, მე 
ღიმილით და ცოტა ირონიითაც ვპასუხობ, რომ მე 
ვარ მსახიობი, მაგრამ ყოველთვის ვთვლიდი და 
ახლაც ასე ვთვლი,  რომ ხელოვნების ნებისმიერ 
დარგში მოღვაწე ადამიანს მაინც არტისტი ქვია. ეს 
სიტყვა უფრო კარგად გამოხატავს ამ ადამიანების 
არსს. ის ჩემთვის ჯადოსნური გასაღებია სამყაროში 
არსებული ასოციაციების, ხილული თუ უხილავი 
სახეების,  მყუდრო ოთახების გასაღებად.
ფოტოგრაფია კი ჩემთვის გაზიარების ერთ - ერთი 
უსაყვარლესი ფორმაა. 

გიორგი ნაკაშიძე, 
თეატრის და კინოს მსახიობი

I am an acting major and I’ve been doing what I love for 
27 years now. When people ask about my profession, I 
answer with a smile and a little irony even, that I am an 
actor, but I always thought (and still do) that any person 
that works in any art industry, is called an artist. This 
word better describes the essence of these people. 
For me, it is a magical key which unlocks associations 
that exist in our universe, visible and invisible faces, 
comfortable rooms.

As for Photography,  
it is my favorite form of sharing.

GIOrGI nAKAShIDZE, 
ThEATEr AnD FILM ACTOr

27-30.09 
მარჯანიშვილის თეატრი

MArJAnIShVILI ThEATrE

ჩემი ხუთი წლის ცხოვრება 

Five years oF My liFe



მრჩეველთა საბჭო
იოსი ტალ-განი | YOSSI TAL-GAn
ისრაელის ფესტივალებისა და თეატრების მრჩეველი; იერუსალიმი, ისრაელი
Advisor for Israeli festivals and theaters; Jerusalem, Israel   

რომან დოლჟანსკი | rOMAn DOLJAnSKI
ფესტივალების „nET” და „ტერიტორია“ არტ დირექტორი; თეატრი „ნაციის“ სამხატვრო ხელმძღვანელის მოადგილე; 
იბსენის პრემიის ჟიურის წევრი; გაზეთ „კომენსარტის“ მიმომხილველი, თეატრალური კრიტიკოსი
Art director of Festivals ”nET” and “TErrITOrIA”; Vice artistic director of “Theatre of nations”;  
Journalist of news-paper “KOMMErSAnT”, Theatre critic;

როჯერ მაკკენი | roger MaCann
თეატრალური ექსპერტი, არტმენეჯმენტის ექსპერტი, საერთაშორისო ხელოვნება და კულტურა, დირექტორი, დიდი ბრიტანეთი 
Theatre Expert, Art - Management Expert, Director nFA International Arts & Culture, UK

მანანა ბერიკაშვილი | MAnAnA BErIKAShVILI
დარგის ექსპერტი 
Specialized expert   

ნიკოლოზ წულუკიძე | nIKOLOZ TSULUKIDZE 
ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორანტი; საქართველოს თეატრის კრიტიკოსთა კავშირის პრეზიდენტი, თეატრისა და 
კინოს უნივერსიტეტის ლექტორი, ტელე - რადიო წამყვანი
Art Critic (Ph.D.); President of the Georgian Theatre Critics’ Association, Lecturer at Shota rustaveli Theatre and Film University, 
radio host

დავით თავაძე | DAVIT TAVADZE 
რეჟისორი, სამეფო უბნის თეატრი
Director, royal District Theatre

გოგი მარგველაშვილი | GOGI MArGVELAShVILI 
რეჟისორი, საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი
Director; rector at Shota rustaveli Theatre and Film University

მიხეილ ჭკუასელი | MIKhEIL ChKUASELI
ბიზნესმენი; შ.პ.ს. “გეოპლანტი”-ს გენერალური დირექტორი
Businessman; L.T.D. “Geoplant” - General Director

ლელა ოჩიაური | LELA OChIAUrI 
თეატრის კრიტიკოსი
Theatre Critic

ლაშა ბუღაძე | LAShA BUGADZE
მწერალი, დრამატურგი
Playwright, Dramaturg

დავით დოიაშვილი | DAVIT DOIAShVILI
რეჟისორი; ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკისა და დრამის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი და მმართველი
Director; Artistic Director and Manager of Vaso Abashidze Music and Drama State Theatre

ზვიად კორძაძე | ZVIAD KOrDZADZE
იურისტი; კორძაძის საადვოკატო ბიუროსს დამაარსებელი და თავჯდომარე
Lawyer; Founder and CEO of “Kordzadze Law Office”



ეკატერინე მაზმიშვილი | EKATErInE MAZMIShVILI
არტ დირექტორი | Art Director

თინათინ კალატოზიშვილი | TInATIn KALATOZIShVILI
ადმინისტრაციული მენეჯერი, საერთაშორისო პროგრამის “nEW” კოორდინატორი
Administrative Manager, Coordinator for International Program nEW

მზია სხირტლაძე | MZIA SKhIrTLADZE
საფინანსო სამსახურის ხელმძღვანელი
head of Financial department 

რუსუდან ზირაქაშვილი | rUSUDAn ZIrAKAShVILI
იურისტი | Lawyer

არჩილ დვალიშვილი | ArChIL DVALIShVILI
ტექნიკური დირექტორი | Technical Director

ქეთევან ლებანიძე | KETEVAn LEBAnIDZE 
ტექნიკური ადმინისტრატორი | Technical Manager

თამარ ლალიაშვილი | TAMAr LALIAShVILI
მასმედიასთან ურთიერთობის მენეჯერი, “ქართული სპექტაკლების” პროგრამის კოორდინატორი
Media Coordinator; Georgian Showcase Program Coordinator

ნუცა ბურჯანაძე | nUTSA BUrJAnADZE
საერთაშორისო პროგრამის კოორდინატორი
International Program Coordinator 

ნატო ებანოიძე | nATO EBAnOIDZE
ღონისძიებების და პროექტების მენეჯერი; სარეკლამო პროდუქციის მენეჯერი
Advertising, Events and Projects Coordinator 

მარიამ კუპრაშვილი | MArIAM KUPrAShVILI
“ქართული სპექტაკლების” პროგრამის კოორდინატორის ასისტენტი 
ვებ-გვერდის და სოციალური ქსელების გვერდების ადმინისტრატორი
Georgian Showcase Program Coordinator Assistant 
Web-Site and Social Media Administrator

თინათინ კახაძე | TInATIn KAKhADZE
პროგრამების ასისტენტი
programs Assistant

დავით დვალიშვილი | DAVIT DVALIShVILI
ტექნიკური ასისტენტი | Technical Assistant

თინა გორდელაძე | TInA GOrDELADZE 
სანდრო კაპანაძე | SAnDrO KAPAnADZE 
დიზაინერები | Designers

ფესტივალის გუნდი



ბილეთის ფასი:  85, 70 , 60, 55, 40, 35, 30, 25, 20, 15 ლარი 

სალარო:
- ბილეთების შეძენა და დაჯავშნა შესაძლებელია მარჯანიშვილის თეატრის სალაროში
კოტე მარჯანიშვილის ქუჩა #8
- სალარო მუშაობს ყოველდღე (12:00 – 20:00 | შესვენება 15:00 – 16:00)
- ტელეფონი: + 995 32 2 95 59 66 | + 995 32 2 2 47 57 68

ბილეთების შეძენა  შესაძლებელია ონლაინ რეჟიმში: www.BileteBi.Ge 

ფესტივალის ოფისი:
ტელეფონი: + 995 32 2 95 35 82 | + 995 32  2 95 43 07 
სამუშაო საათები: 11:00 – 20:00
E – Mail: info@tbilisiinternational.com 

Web: www.tbilisiinternational.com
Official Facebook: @TbilisiInternational 
Official Instagram: @tbilisiintfestivaloftheatre
Official Youtube Channel: Tbilisiinternational 
Official Twitter: @TBSFestival 

PrICE: 85, 70 , 60, 55, 40, 35, 30, 25, 20, 15 GEL

BOX OFFICE:
- For tickets purchase and bookings please visit the box office at Marjanishvili Theatre

COnTACT InFOrMATIOn FOr BOX OFFICE:
Marjanishvili Theatre, 8 Marjanishvili Street, Tbilisi, Georgia | 0102
Working hours: 12:00 – 20:00 (Break 15:00 – 16:00)
Tel.: + 995 32 2 95 59 66 | + 995 32 2 2 47 57 68

YOU CAn ALSO BUY OnLInE: www.BileteBi.Ge 

FESTIVAL OFFICE:
Tel.: + 995 32 2 95 35 82 | + 995 32  2 95 43 07 
Working hours: 11:00 – 20:00
E – Mail: info@tbilisiinternational.com 

Web: www.tbilisiinternational.com
Official Facebook: @TbilisiInternational 
Official Instagram: @tbilisiintfestivaloftheatre
Official Youtube Channel: Tbilisiinternational 
Official Twitter: @TBSFestival 

ინფორმაცია ბილეთების შესახებ                                       

InFOrMATIOn ABOUT TICKETS



შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი მისამართი: შოთა რუსთაველის გამზირი  #17
shota rustaveli state drama theatre  Address: 17 Shota rustaveli Street 

კოტე მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი მისამართი: კოტე მარჯანიშვილის ქუჩა #8 
kote Marjanishvili state drama theatre Address: 8 Kote Marjanishvili Street

სამეფო უბნის თეატრი მისამართი: გია აბესაძის ქუჩა #10 
royal district theate Address: 10 Gia Abesadze Street

ალექსანდრე გრიბოედოვის რუსული დრამატული თეატრი მისამართი: შოთა რუსთაველის გამზირი #2/4
aleqsandr Griboedov russian state drama theatre Address:  2/4 Shota rustaveli Street

მასპინძელი თეატრები
hOST ThEATrES

www.tbi l is i internat ional .com
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რეალობის ნატიფი გრძნობით...


