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GCA საქართველო

ხელს შეუწყობს როგორც ავტორების
კუთვნილი ჰონორარის შეგროვების
ზრდას, ასევე ზოგადად საავტორო
უფლებების სფეროს განვითარებას.

ასოციაცია აქტიურად აგრძელებს
საქმიანობას როგორც ლიცენზირების
ახალი სეგმენტების ათვისების, ასევე
შიდაორგანიზაციული საქმიანობის,
გაადვილებისთვის საჭირო მექანიზმების
დანერგვის მიმართულებით.

დაიწყო ესპანური კომპანია BMAT-ის
მიერ შექმნილი, სატელევიზიო ეთერში
მუსიკის იდენტიფიცირების სპეციალური
კომპიუტერული პროგრამა VERICAST-ის
დანერგვის პროცესი. პროგრამით,
რომელსაც ასოციაციის ანალოგიური
ორგანიზაციები მსოფლიოს 50 ქვეყანაში
წარმატებით იყენებენ, შესაძლებელი
გახდება სატელევიზიო ეთერში გასული
მუსიკალური ნაწარმოებების როგორც
აღრიცხვა, ასევე მუსიკის საერთო
ხანგრძლივობის დადგენა და ამოუცნობი
ნაწარმოებების იდენტიფიცირება.
პროგრამის დანერგვით მნიშვნელოვნად
გაადვილდება ტელეკომპოანიების მიერ
გადახდილი ჰონორარის განაწილების
პროცესი, რაც ხელს შეუწყობს
საავტორო უფლებების დაცვის პროცესის
გაუმჯობესებას და მის საერთაშორისო
სტანდარტებთან შესაბამისობაში
მოყვანას. პირველ ეტაპზე ამ პროგრამით
11 ქართული სატელევიზიო არხის
მონიტორინგი განხორციელდება,
რომელსაც მომავალში სხვა არხებიც
დაემატება.

ასოციაციამ დაიწყო მომიჯნავე უფლებების
სფეროში მოსარგებლეთა ლიცენზირების
და ჰონორარის შეგროვების პროცესი.
ასოციაცია საერთაშორისო პრაქტიკაზე
დაყრდნობით იწყებს შეგროვებული
ჰონორარის მომიჯნავე უფლებების
მფლობელებსა და აღნიშნულ სფეროში
სხვა ქვეყნის კოლექტიურ საფუძველზე
მმართველი ორგანიზაციებისთვის
განაწილებას.
დაიწყო მოლაპარაკებები „საავტორო
და მომიჯნავე უფლებების შესახებ“
საქართველოს კანონის 21-ე მუხლით
გათვალისწინებული ლიცენზირების
სფეროს ათვისების მიმართულებით.
დასახელებული მუხლი განსაზღვრავს,
რომ იმ მოწყობილობათა და მატერიალურ
მატარებელთა დამამზადებლები და
იმპორტიორები, რომლებიც შეიძლება
ფიზიკური პირების მიერ გამოყენებული
იქნას მუსიკალური ან აუდიოვიზუალური
ნაწარმოების რეპროდუცირებისთვის
(ჩაწერა/კოპირება), ვალდებულნი არიან
გადაიხადონ ჰონორარი. ლიცენზირების
პროცესის დაწყება 2017 წლიდან
იგეგმება.

დასრულების ეტაპზეა შიდა
ორგანიზაციული მართვის სპეციალური
კომპიტერული პროგრამის დანერგვის
პროცესი. პროგრამა უზრუნველყოფს შიდა
საქმიანობის სრულ დიგიტალიზაციას,
რაც დროითი და ფინანსური რესურსის
ეკონომიის ხარჯზე, მნიშვნელოვნად
გაზრდის საქმიანობის ეფექტიანობას,
როგორც შიდა ინფორმაციის
აღრიცხვიანობის, მისი სისტემატიზაციის
და ხელმისაწვდომობის, ასევე
საქმიანობის სხვა მიმართულებების
გაუმჯობესების კუთხით.

მიმდინარეობს მოლაპარაკებები
ბიბლიოთეკებთან და სასწავლო
დაწესებულებებთან საავტორო
უფლებებით დაცული ნაწარმოებების
შემცველი ბეჭდური ნაწარმოების
დროებით მფლობელობაში
გადაცემისათვის ლიცენზირების თაობაზე.
აღნიშნულით კიდევ ერთი ახალი
სეგმენტის ლიცენზირება მოხდება, რაც
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საავტორო
უფლება
ავტორის
საკუთრებაა,
მისი დარღვევა
იგივეა,
რაც სხვისი
საკუთრების
წართმევა!

ვაჟა აზარაშვილი
კომპოზიტორი

GCA რიცხვებში

ასოციაციის წევრთა
რაოდენობა გაიზარდა
73 წევრით

ასოციაციაში 62 ავტორი
და 11 შემსრულებელი
გაწევრიანდა

შეგროვდა 972 983.31
ლარის ჰონორარი

სასამართლოში შევიდა 60
საქმე, საიდანაც 12 საქმე
დასრულდა ასოციაციის
სასარგებლოდ

გაიცა 174 ლიცენზია

356 ადგილობრივ წევრზე
გადახდიილი იქნა 189 913,43
ლარის ჰონორარი

6 საქმე დასრულდა
მორიგებით
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42 საქმე კვლავ განხილვის
პროცესშია

GCA მსოფლიო
ასოციაცია კვლავ აგრძელებს
საერთაშორისო კავშირების მხარდაჭერას
და მათ გაფართოებას. დაიწყო და
მიმდინარეობს მოლაპარაკებები
იაპონიის, (APG, JASPAR) ეკვადორის,
(ARTEGESTION) ბურკინა ფასოს, (BBDA)
ავსტრიის, (BILDERECHT) შვედეთის,
(BILDUPPHOVSTRATT) ბენინის,
(BUBEDRA) კანადის, (CARCC) კამერუნის,
(CMC) ტრინიდადი და ტობაკოს, (COTT)
სამხრეთ აფრიკის, (DALRO) სანტა
ლუჩიას, (ECCO) ინდოეთის, (IPRS)
ნიგერიის, (MCSN) ინდონეზიის (PAPPRI)
ნიდერლანდების, (PICTORIGHT)
შვეიცარიის, (PROLITTERIS) რუანდას,
(RSAU) საფრანგეთის, (SACENC)
ეგვიპტის (SACERAU) სალვადორის,
(SACIM, EGC) სეიშელის კუნძულების,
(SACS) ანგოლას (SADIA) ფინეთის,
(SANASTO) სურინამის, (SASUR)
ეკვადორის, (SAYCE) ანდორას, (SDADV)
დომინიკის რესპუბლიკის, (SGACEDOM)
ბოლივიის, (SOBODAYCOM) გერმანიის,
(VG Bildkunst) ბელგიის (SABAM) და
არგენტინის (CADRA) კოლექტიურ
საფუძველზე მმართველ ორგანიზაციებთან
საავტორო და მომიჯნავე უფლებების
სხვადასხვა მიმართულებით ახალი
ურთიერთწარმომადგენლობის
ხელშეკრულებების გაფორმების მიზნით.

მიმართულებით ამერიკის გამოცდილების
გაზიარება წარმოადგენდა.
27-30 სექტემბერს, ასოციაციის
თანამშრომლებმა მონაწილეობა
მიიღეს ოსლოში, ავტორთა და
კომპოზიტორთა საზოგადოებების
საერთაშორისო კონფედერაციის
(International Confederation of Authors
and Composers Societies - CISAC)
და მექანიკური რეპროდუცირების
უფლებების მმართველი საზოგადოებების
საერთაშორისო ორგანიზაციის
(International Organisation Representing
Mechanical Rights Societies - BIEM)
მიერ ორგანიზებულ მედია ტექნიკური
კომიტეტის (Media Technical Committee
- MTC) სხდომაში და მექანიკური
უფლებებისადმი მიძღვნილ (Mechanical
Rights Day) შეხვედრებში.
სატელევიზიო ეთერში მუსიკის
იდენტიფიცირების სპეციალური
კომპიუტერული პროგრამა VERICASTის შემქმნელი კომპანია BMAT-ის
ორგანიზებით, რომელიც მსოფლიოს
50 ქვეყანაში ეწევა მუსიკალური
ნაწარმოების იდენტიფიცირებას,
24-25 ოქტომბერს, ბარსელონაში,
გაიმართა სამუშაო შეხვედრა მუსიკისა
და თანამედროვე ტექნოლოგიების
გამოწვევებისა და ტენდენციების შესახებ,
რომელშიც ასოციაციის თანამშრომლებიც
მონაწილეობდნენ.

ასოციაციის თანამშრომლები
მონაწილეობდნენ მომიჯნავე უფლებების
კოლექტიური წესით მართვის სფეროსთან
დაკავშირებით შემსრულებელთა
უფლებების კოლექტიური მართვის
საზოგადოებების საბჭოს (Societies’
Council for the Collective Management
of Performers’ Rights – SCAPR) ეგიდით,
12-16 სექტემბერს, პარიზში გამართულ
შეხვედრაში.

რეპროდუცირების უფლების
ორგანიზაციათა საერთაშორისო
ფედერაციის (International Federation
of Reproduction Rights Organisations
– IFRRO) დაფინანსებით, ასოციაციამ,
როგორც IFRRO-ს წევრმა, მონაწილეობა
მიიღო ამსტერდამში, 2016 წლის 31
ოქტომბრიდან 5 ნოემბრის ჩათვლით
გამართულ ყოველწლიურ მსოფლიო
კონგრესში.

ამერიკის მთავრობის კომერციული
სამართლის განვითარების პროგრამის
(Commercial Law Development
Program) დაფინანსებით, 26-30
სექტემბერს, ასოციაციის თანამშრომლები
იმყოფებოდნენ ვაშინგტონსა და ნიუიორკში, სადაც გაიმართა შეხვედრები
ამერიკის შეერთებული შტატების
საავტორო და მომიჯნავე უფლებების
სფეროში მოქმედ ორგანიზაციებთან.
შეხვედრების მიზანს, მომიჯნავე
უფლებების, აუდიოვიზუალური
ნაწარმოებების, დიდი უფლებების
და სახვითი ხელოვნების სფეროს
კოლექტიური წესით მართვის და ასევე
ონლაინ მეკობრეობასთან ბრძოლის

ავტორთა და კომპოზიტორთა
საზოგადოებების საერთაშორისო
კონფედერაციის (International
Confederation of Authors and
Composers Societies - CISAC)
დაფინანსებით, ასოციაციის
თანამშრომლები, 17-18 ნოემბერს,
იმყოფებოდნენ ბუდაპეშტში, მუსიკალური
ნაწარმოების საჯარო შესრულების
ლიცენზირების თანამედროვე
გამოწვევებისა და მათი გადაჭრის
საკითხებზე გამართულ კონფერენციაზე.
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საავტორო
უფლებების
პატივისცემა
ყველა ჩვენგანის
ვალია, რადგან
სხვანაირად
ხელოვნების
განვითარება
წარმოუდგენელია!

მერაბ კოკოჩაშვილი
რეჟისორი
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საავტორო უფლება

ავტორი

საავტორო უფლება არის
უფლება, რომელიც წარმოიშობა
ინტელექტუალურ შემოქმედებითი
საქმიანობის შედეგად შექმნილ
მეცნიერების, ლიტერატურისა და
ხელოვნების ნაწარმოებზე. საავტორო
უფლება შედგება საავტორო
ქონებრივი და პირადი არაქონებრივი
უფლებებისგან.

ავტორი არის ფიზიკური პირი, რომლის
ინტელექტუალურ შემოქმედებითი
საქმიანობის შედეგადაც შეიქმნა
ნაწარმოები. მაგალითად კომპოზიტორი,
მწერალი და სხვა. ნაწარმოები შეიძლება
შეიქმნას ორი ან მეტი პირის მიერ
ერთობლივად. ასეთ შემთხვევაში
მის შემქმნელებს საავტორო უფლება
წარმოეშობათ თანაბრად და ისინი
ხდებიან თანაავტორები. ნაწარმოების
გამოყენება რეგულირდება თანაავტორთა
შორის გაფორმებული ხელშეკრულებით.
საავტორო უფლების მფლობელები ასევე
არიან შედგენილი და გადამუშავებული
ნაწარმოების ავტორები და გამომცემლები.
შედგენილი და გადამუშავებული
ნაწარმოებების ავტორებს ეკისრებათ
ვალდებულება დაიცვან თავდაპირველი
ნაწარმოებების ავტორების საავტორო
უფლება.

საავტორო ქონებრივი
უფლება
საავტორო ქონებრივი უფლება არის
ჰონორარის მიღების უფლება და
ავტორის განსაკუთრებული უფლება
გამოიყენოს საკუთარი ნაწარმოები
ნებისმიერი სახით, ასევე ნება დართოს
მესამე პირებს გამოიყენონ მისი
ნაწარმოები ან აუკრძალოს მათ მისი
გამოყენება. საავტორო ქონებრივი
უფლების მფლობელი შესაძლებელია
იყოს არამარტო ავტორი, არამედ სხვა
ნებისმიერი ის ფიზიკური ან იურიდიული
პირი, რომელიც კანონის და/ან
ხელშეკრულების საფუძველზე მიიღებს
საავტორო ქონებრივ უფლებებს.

10

GCA ლექსიკონი

პირადი არაქონებრივი უფლება
პირადი არაქონებრივი უფლებებია ავტორობის, სახელის,
ნაწარმოების შექმნის ფაქტის საჯაროდ გახდომის,
ნაწარმოების ხელშეუხებლობის, რეპუტაციის პატივისცემის,
საკუთარ ნაწარმოებზე სხვა ნაწარმოების დართვის და
გამოხმობის უფლებები, რაც წარმოადგენს ავტორის
განსაკუთრებულ და განუსხვისებელ უფლებებს.

საავტორო უფლების წარმოშობა
საავტორო უფლება წარმოიშობა ნაწარმოების შექმნის მომენტიდან. ნაწარმოები შექმნილად
ითვლება, როდესაც იგი გამოხატულია რაიმე ობიექტური ფორმით (ხელნაწერი ან ნაბეჭდი
ტექსტი, მუსიკალური ჩანაწერი და სხვა) რაც მისი აღქმისა და რეპროდუცირების (ასლის შექმნა)
საშუალებას იძლევა. საავტორო უფლების წარმოშობისა და განხორციელებისათვის არ არის
აუცილებელი ნაწარმოების რეგისტრაცია, სპეციალური გაფორმება ან სხვა ფორმალობათა დაცვა.
თუმცა, ავტორის ან საავტორო უფლების სხვა მფლობელის სურვილის შემთხვევაში, შესაძლებელია
ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნულ ცენტრში, საქპატენტში, ნაწარმოების დეპონირება.
დეპონირება ხორციელდება ნებაყოფლობით, რა დროსაც ავტორი საქპატენტს წარუდგენს
ნაწარმოების ორიგინალს ან ასლს, რომელზეც მიეთითება ავტორის სახელი და დეპონირების
თარიღი. დეპონირების შედეგად გაიცემა მოწმობა, რომელიც არ წარმოშობს საავტორო უფლებას,
არამედ, მხოლოდ ადასტურებს საქპატენტში წარდგენის თარიღისათვის ნაწარმოების ობიექტური
ფორმით არსებობის ფაქტს. საჭიროების შემთხვევაში, საავტორო უფლებებთან დაკავშირებული
დავების დროს, აღნიშნული მოწმობა იწვევს ავტორობის პრეზუმფციას, კერძოდ, ავტორის
მითითება მოწმობაზე გულისხმობს, რომ სწორედ აღნიშნული პირია ნაწარმოების ავტორი, ვიდრე
საწინააღმდეგო არ დამტკიცდება. საავტორო უფლება ვრცელდება ყველა იმ ნაწარმოებზე,
რომელიც არსებობს ობიექტური ფორმით, მიუხედავად იმისა, მოხდა თუ არა მისი გამოცემა
ან საჯარო გაცნობა, რაც გულისხმობს, რომ ნაწარმოების გამოცემა ან გამოქვეყნება არ არის
სავალდებულო ნაწარმოებზე საავტორო უფლებების წარმოშობისათვის. საავტორო უფლება
ვრცელდება ყველა ნაწარმოებზე განურჩევლად ნაწარმოების დანიშნულებისა, ავკარგიანობისა,
ჟანრისა, მოცულობისა, გამოხატვის ფორმისა და საშუალებისა.

11

GCA ლექსიკონი

საავტორო უფლების
მოქმედების ვადები
საავტორო უფლება მოქმედებს ავტორის
მთელი სიცოცხლის მანძილზე და მისი
გარდაცვალებიდან 70 წლის განმავლობაში,
ხოლო ისეთი არაქონებრივი უფლებები,
როგორიცაა ავტორობის უფლება, სახელის
უფლება, ნაწარმოების ხელშეუხებლობის
უფლება და რეპუტაციის პატივისცემის უფლება,
მოქმედებს უვადოდ. საავტორო უფლებების
მოქმედების ვადის ამოწურვის შემდეგ,
ნებისმიერ პირს, ყოველგვარი ნებართვისა
და საავტორო ჰონორარის გადახდის გარეშე
შეუძლია ნაწარმოების გამოყენება.

მომიჯნავე უფლება
მომიჯნავე უფლება არის შესრულების,
ფონოგრამის, ვიდეოგრამის და
სამაუწყებლო გადაცემის ნებისმიერი
სახით გამოყენების, გამოყენებაზე
ნების დართვის და აკრძალვის
განსაკუთრებული უფლება, რომელიც
ხორციელდება საავტორო უფლებათა
პატივისცემის გზით.

მომიჯნავე
უფლების
მფლობელი
მომიჯნავე უფლების
მფლობელები არიან
შემსრულებელი, ფონოგრამის ან
ვიდეოგრამის დამამზადებლი და
მაუწყებლობის ორგანიზაცია.

შემსრულებელი
თეატრის, კინოს და ა.შ. მსახიობი,
მომღერალი, მუსიკოსი, მოცეკვავე
და სხვა პირი, რომელიც თამაშობს
როლს, კითხულობს, მღერის, ახდენს
დეკლამირებას, უკრავს მუსიკალურ
ინსტრუმენტზე ან სხვაგვარად
ასრულებს ნაწარმოებს.
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ფონოგრამის და
ვიდეოგრამის
დამამაზადებელი
ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელმაც
თავის თავზე აიღო ინიციატივა და იკისრა
პასუხისმგებლობა ფონოგრამის შემთხვევაში
შესრულების ან სხვა ხმების პირველი ხმოვანი
ჩანაწერის, ხოლო ვიდეოგრამის შემთხვევაში
გამოსახულებათა თანამიმდევრობის პირველი
ჩანაწერის ხმის თანხლებით ან უამისოდ
განხორციელებისათვის.

მომიჯნავე უფლების
წარმოშობა
მომიჯნავე უფლება წარმოიშობა იმ
მომენტიდან, როდესაც შესრულების
ჩანაწერი, ფონოგრამა ან ვიდეოგრამა
გამოცემის ან საჯარო გაცნობის გზით
საზოგადოებისათვის მართლზომიერად
ხელმისაწვდომი გახდა, ასევე ეთერში
ან კაბელით პროგრამის გადაცემა
პირველად განხორციელდა.

მაუწყებლობის
ორგანიზაცია
პირი, რომელიც ეთერში ან კაბელით ახდენს
საზოგადოების მიერ მისაღებად განკუთვნილი
ხმის და/ან გამოსახულების გადაცემას.

მომიჯნავე უფლების მოქმედების ვადები
შემსრულებლის, ფონოგრამის ან ვიდეოგრამის დამამზადებლის და მაუწყებლობის
ორგანიზაციის მომიჯნავე უფლება მოქმედებს 50 წლის განმავლობაში პირველი
შესრულებიდან, ფონოგრამის ან ვიდეოგრამის პირველი ჩაწერიდან და ეთერში
(კაბელით) პროგრამის პირველად გადაცემიდან. შემსრულებლის სახელის და
რეპუტაციის პატივისცემის უფლება მოქმედებს უვადოდ.
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გერქვას
ავტორი
არაფერს
ნიშნავს, თუ არ
უფრთხილდებიან
შენს ხელოვნებას
და არღვევენ
საავტორო
უფლებებს!
ლაშა ბუღაძე
მწერალი
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02

რუსუდან გლურჯიძის
ფილმის წარმატება
ქართველი რეჟისორის, რუსუდან
გლურჯიძის ფილმი, „სხვისი სახლი“
ამერიკული კინოაკადემიის ნომინაციაზე
„საუკეთესო უცხოენოვანი ფილმი“,
წარადგინეს, იგივე ფილმი ნორვეგიაში,
ბერგენის საერთაშორისო ფესტივალის
პრიზიორი გახდა.
ბერგენის საერთაშორისო
კინოფესტივალი 2000 წელს დაარსდა.
ფესტივალი საზოგადოებას დოკუმენტურ,
თანამედროვე მხატვრულ და ანიმაციურ
ფილმებს აცნობს მთელი მსოფლიოდან.
ის ჩრდილოეთ ევროპის კულტურულ
ცხოვრებაში ერთ-ერთ მნიშვნელოვან
მოვლენად ითვლება. ფესტივალი
ნორვეგიის ქალაქ ბერგენში 20-დან
28 სექტემბერის ჩათვლით გაიმართა.
ფილმი „სხვისი სახლი“, კატეგორიაში,
„ექსტრაორდინალური კინო“,
გამარჯვებული გახდა. ფილმს მრავალი
ქვეყნიდან ჰყავდა კონკურენტები. ის
ასევე ქართული კინოცენტრის კონკურსის
გამარჯვებული ფილმია. „სხვისი სახლი“
საქართველოს, ხორვატიის, ესპანეთის და
რუსეთის ერთობლივი ნამუშევარია.

რუსკა ჟორჟოლიანი
იტალიის პრესტიჟულ
პრემიაზე
ქართული მწერლობა დიდი ხანია
უცხოელი მკითხველის ინტერესის სფეროს
წარმოადგენს. ამ ფაქტს ადასტურებს
მრავალი ლიტერატურული ნაწარმოების
თარგმანი სხვადასხვა ენაზე.
ქართველი მწერლები ხშირად მსოფლიოს
არაერთ პრესტიჟულ პრემიებზე ხვდებიან.
მათ სიაშია რუსკა ჟორჟოლიანი. მისი
რომანი, „შენი აქ ყოფნა, როგორც
ქალაქი“, Hermann Geiger-ის პრემიის
ფინალისტთა შორისაა.
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03

გია ყანჩელისადმი
მიძღვნილი კონცერტი
იტალიაში
14 ოქტომბერს, პალერმოს ცნობილ
თეატრში, Teaatro Massimo, მაესტრო
გია ყანჩელისადმი მიძღვნილი კონცერტი
გაიმართა. საღამოზე კომპოზიტორის
ნაწარმოები Exil-ი აჟღერდა, რომელიც
მასიმოს თეატრის ორკესტრმა და
სოპრანომ, ვალენტინა კოლადონატომ
შეასრულა. Exil-ი დამსწრე საზოგადოებას,
ახალგაზრდა, წარმატებულმა ქართველმა
მწერალმა, რუსკა ჟორჟოლიანმა
წარუდგენა. კონცერტს ესწრებოდა
პალერმოს მერი ლეო ლუკა ორლანდოც.

04
ქართველი
მხატვრის, ლევან
სონღულაშვილის,
კიდევ ერთი
ნამუშევარი
„სოთბის“
აუქციონზე
24 წლის ქართველი მხატვრის, ლევან სონღულაშვილის, 2012 წელს შესრულებული ნამუშევარი,
„მონაზონი“, 24 ოქტომბერს „სოთბის“ აუქციონზე, Take Home a Nude, გამოფენაზე იქნა
წარდგენილი. 4 ნოემბერს კი, ლევან სონღულაშვილის შემოქმედება ბრუკლინის მუზეუმში
გამოიფინა.
ლევან სონღულაშვილის შემოქმედებას მრავალი არტ-კრიტიკოსი და მხატვარი აფასებს,
როგორც „უნიკალური შემოქმედება, დიდი ხელოვნება, ექსტრაორდინალური ნიჭი“. ერთერთი არტ-კრიტიკოსის თქმით: „განსხვავებული კულტურა იგრძნობა, რომელიც მარტო
საშემსრულებლო კი არა, ტექნოლოგიური კონცეფციისა და კონცეფციის ტექნოლოგიური
ინსტრუმენტალიზაციის მეტადონეზეა“. უცხოური საინფორმაციო მედია წყაროები კი, მის
ნამუშევრებზე უმღლეს შეფასებას აკეთებენ.
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05

ქართველი მხატვრის, ბრუნო
ვეფხვაძის საერთაშორისო
აღიარება

Art Renewal Center-ი ამერიკისს
შეერთებული შტატების, ნიუ ჯერსის
რეალისტური ფერწერის მსოფლიოს
წამყვანი ორგანიზაციაა, სადაც რიგით
მე-12 საერთაშორისო კონკურსი ჩატარდა.
საუკეთესო სამეულში, ნატურმორტის
მიმართულებით, ქართველი მხატვრის,
ბრუნო ვეფხვაძის ნამუშევარი მოხვდა.
ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც
ასეთი მაღალი დონის კონკურსზე
საუკეთესო სამეულში ქართული
ნამუშევარი დასახელდა. ბრუნო ვეფხვაძე
ცნობილი ქართველი მხატვრის ჯივანი
ვეფხვაძის შვილია. მათი სახელები კი
საამაყოა თითოეული ქართველისთვის.

პეტრე ოცხელის
დაბადების
თარიღი
Google-მა
აღნიშნა

06

1907 წლის 25 ნოემბერი ცნობილი ქართველი მხატვრის პეტრე ოცხელის დაბადების დღეა.
Google-მა ეს თარიღი განსაკუთრებულად აღნიშნა, მისი კულტურული ინსტიტუტის მთავარ
გვერდზე გამოტანილია წარწერა „დღეს დაიბადა“. პეტრე ოცხელის შემოქმედებამ არსებითი
როლი შეასრულა ქართული თეატრის მკაფიოდ თავისებური სახის შექმნაში. მან სიცოცხლე
ტრაგიკულად დაასრულა, 1937 წელს მას სიკვდილით დასჯა მიუსეჯეს და ამავე წლის 2
დეკემბერს დახვრიტეს. ეს აღიარება კი მისი ხსოვნის დაფასების უმაღლესი მწვერვალია.
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07

ქართველი ვოკალისტების
გამარჯვება იტალიაში

იტალიის ქალაქ ფასანოში დონ მატეო
კალუჩის სახელობის კონკურსი ჩატარდა,
სადაც მრავალი ქვეყნის კონკურსანტი
იღებდა მონაწილეობას. საქართველოდან
ვანო სარაჯიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიო კონსერვატორიის
სტუდენტები, ანა სალარიძე და ნათია
ბეჟაშვილი მონაწილეობდნენ, რომელთა
გამოსვლებიც წარმატებული აღმოჩნდა.
ანა სალარიძემ პირველი პრემია
მიიღო, ნათია ბეჟაშვილი კი კონკურსის
გამარჯვებული გახდა.

08
ანსამბლ “ბასიანის” წარმატებული
საკონცერტო ტურნე აშშ-ში
16-14 ოქტომბერს, საქართველოს
ხალხური სიმღერის სახელმწიფო
ანსამბლი „ბასიანი“, ამერიკის
შეერთებულ შტატებს სტუმრობდა.
პროექტი საქართველოს კულტურისა
და ძეგლთა დაცვის სამინიტროს და
ამერიკული საპროდუსერო კომპანია,
“David Eden Productions”-ის
ორგანიზებით განხორციელდა.

ანსამბლმა 10 დღიანი ტურნე
კალიფორნიიდან დაიწყო და კონცერტები
4 ქალაქში გამართ: სტენფორდი,
ბერკლი, სანტა-მონიკა და სანტა-ბარბარა.
პირველი კონცერტი, დატვირთული
ოვაციებით, კალიფორნიის შტატში,
სტენფორდის დიდ საკონცერტო დარბაზში
გაიმართა. კონცერტს გაზეთ “Los Angeles Times”-ის გამოხმაურებაც მოჰყვა.
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GCA საინტერესო
„ბასიანი“ სანტა-ბარბარაში, ქალთა
ანსაბლ „კიტკას“ შეხვდა, რომლებმაც
ქართული სიმღერები შეისწავლეს.
ანსაბლმა ვორქშოფი და მასტერკლასებიც
ჩაატარა. კალიფორნიის შემდეგ
ანსამბლმა წარმოდგენები გამართა ნიუიორკში, პენსილვანიაში, ილინოისსა და
ტექსასში. ტურნეს ფარგლებში „ბასიანის“
კონცერტები გაიმართა ამერიკის ისეთ
პრესტიჟულ საკონცერტო დარბაზებში,
როგორიცაა: Stanford Live’s Bing Concert Hall, The Town Hall (NY), Krannet
Center for Performing Arts (Champaign,
IL) და სხვა.

პრესტიჟულ საკონცერტო სივრცეში,
ShapeShifter Lab-ი, პირველად
განხორციელდა ნოვატორული პროექტი
აშშ-ში მოღვაწე წარმატებული პიანისტისა
და კომპოზიტორის, გიორგი მიქაძისა და
ანსამბლ „ბასიანის“ მონაწილეობით.
პროექტი მიზნად ისახავდა ტრადიციული
და თანამედროვე მუსიკის შერწყმის
შედეგად ახალი მუსიკალური პროდუქტის
შექმნას, ქართული კულტურის
მრავალსაუკუნოვანი მონაპოვარისა და
თანამედროვე მუსიკალური მიღწევების
კოლაბორაციას, უმაღლესი სტანდარტის
ვიდეო და აუდიო ჩანაწერების გაკეთებას,
ახალი თანამედროვე მუსიკალური
პროდუქციის პოპულარიზაციასა და
მსოფლიო მუსიკალურ ბაზარზე გატანას.

ამავე ტურნეს ფარგლებში, 28–29
ოქტომბერს, ნიუ-იორკის ერთ-ერთ
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ბერლინის
ლიტერატურულმა
ფესტივალმა ქართველ
ხელოვანებს და
ავტორებს უმასპინძლა.
13-20 ნოემბერს, ბერლინის
ლიტერატურის ფესტივალზე, „Stadt
Land Buch 2016“ საქართველო ფოკუს
ქვეყნის სტატუსით წარსდგა. ერთი
კვირის მანძილზე ნინო ხატიაშვილი,
ლაშა ბუღაძე, ბექა ადამაშვილი, ნანა
ექვთიმიშვილი, ლიანა სტურუა, რატი
ამღლობელი, ანრი ლომაია, ტორესა
მოსი, კოტე ჯანდიერი, დავით ადამაშვილი
და დიანა ანფიმიადი გერმანულ
აუდიტორიას საკუთარ შემოქმედებას
წარუდგენდნენ.

chhändelerkeller ხუთი ლიტერატურული
და კულტურული ღონისძიება გაიმართა.
ღონისძიებებს მოდერაციას წამყვანი
გერმანელი ჟურნალისტები და
ლიტერატურის კრიტიკოსები, ტილმან
შპრეკელსენი, კნუტ ელსტერმანი, კოლია
მენსინგი, დანიელა სილი და გერმანიაში
მოღვაწე ლიტერატურათმცოდნე, ზაალ
ანდრონიკაშვილი უწევდნენ.
პროგრამა საქართველოს კულტურისა
და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს,
ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის
და გერმანიის გამომცემელთა და
წიგნის გამავრცელებელთა ასოციაციის
მხარდაჭერით განხორციელდა.

პროგრამის ფარგლებში, ბერლინის
სხვადასხვა ცნობილ სახელოვნებო
სივრცეებში: Deutsches Theater, TAK,
Babylon Kino, Literaturhaus Berlin, Bu-
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