27 მაისი, 2017
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საქართველოს ეროვნული მუზეუმი
ს. ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი
მისამართი: შ. რუსთაველის გამზირი N3
21:00 – 01:00 – ექსკურსიები ყოველ საათში ერთხელ
21:00 – 23:00 – შემეცნებითი თამაშები და აქტივობები
22:00 – 23:00 – კოსტიუმირებული პერფორმანსი მუზეუმის ეზოში (ვიზუალური ჩვენებითა და
მუსიკალური გაფორმებით)
21:00 – 00:00 – სხვადასხვა კონცერტი

შ. ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმი
მისამართი: ლ.გუდიაშვილის ქ. N1
21:00 – 01:00 – ექსკურსიები ყოველ საათში ერთხელ
21:00 – 23:00 – ბავშვებისათვის თემატურ საგანმანათლებლო აქტივობები
22:00 – 00:00 – კოსტიუმირებული პერფორმანსი XIX საუკუნის სალონური შეხვედრები (მუსიკალური
ნომრები, პოეზია)

დ. შევარდნაძის სახელობის ეროვნული გალერეა
მისამართი: შ. რუსთაველის გამზირი N11
21:00 – 01:00 – ექსკურსიები ყოველ საათში ერთხელ
22:00 – 23:00 – შემეცნებითი თამაშები და აქტივობები
22:00 – 00:30 – XX საუკუნის 20-იანი წლების მუსიკა
#მოდიღამემუზეუმში

3

ი. გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმი – ქარვასლა
მისამართი: სიონის ქ. N8
21:00 – 00:00 – ექსკურსიები შენობის ისტორიულ ნაწილში
21:00 – 01:00 – ექსკურსიები მუდმივმოქმედ ექსპოზიციაში
21:30 – 23:30 – პროექტი „აღმოსავლეთის ქალები“
21:00 – 00:00 – ქალაქური მუსიკის კონცერტი

გ. ჩიტაიას სახელობის ეთნოგრაფიული მუზეუმი ღია ცის ქვეშ
მისამართი: კუს ტბის გზა N1
17:30 – 19:00 – ფოლკლორული მუსიკის კონცერტები
18:00 – 21:00 – ექსკურსიები სხვადასხვა ეთნოგრაფიულ ზონაში
18:00 – 22:00 – შემეცნებითი პროგრამები, თამაშები და აქტივობები

ელენე ახვლედიანის სახლ-მუზეუმი
მისამართი: ლ. ქიაჩელის ქ. N12
21:00 – 01:00 – ექსპოზიციის დათვალიერება
21:00 – 00:00 – კამერული მუსიკის საღამო
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საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი
მისამართი: კარგარეთელის ქ. N6
20:00 – 01:00 – გოგი ხოშტარიას პერსონალური გამოფენა (სასახლის ეზოში მოეწყობა ტრადიციული
ფოერვერკი და კოსტიუმირებული მეჯლისი სასულე ორკესტრის მონაწილეობით)

გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმი
მისამართი: გ. ჭანტურიას ქ. N8
21:00 – ლადო ასათიანის, მირზა გელოვანისა და კოტე ხიმშიაშვილის დაბადებიდან 100
წლისთავისადმი მიძღვნილი გამოფენა. მწერალთა თანამედროვისა და კოტე ხიმშიაშვილის
დის, საბავშვო მწერლის დოდო ხიმშიაშვილის მოგონებები
21:00 – გამოფენაზე მოწვეული ბავშვები მხატვარ ლევან ხარანაულის ხელმძღვანელობით,
დახატავენ ომისა და მშვიდობის წარმოსახვით სცენებს
23:00 – მიხეილ მდინარაძე და მუსიკალური ჯგუფი „ბარაკა“ წარმოადგენენ „ანდრეზებს“

საქართველოს ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების
სახელმწიფო მუზეუმი
მისამართი: შ. დადიანის ქ. N28
20:00 – 01:00 – პროექტი – „მუშტაიდის გაცოცხლებული ისტორიები“ – მუზეუმის ისტორიისა და
ლეგენდარული მუშტაიდის ბაღის დაფარული ისტორიული ამბების თხრობა, რაც ეხმაურება
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ICOM -ის 2017 წელს გამოცხადებულ თემას „მუზეუმი და სადავო ისტორიები: მუზეუმი
საუბრობს უთქმელზე“. პროექტი განხორციელდება მუშტაიდის ბაღში. მოეწყობა გამოფენა,
სახელოსნოები, სადაც ვიზიტორებს საშუალება ექნებათ დაესწრონ მუზეუმის ექსპონატების
ასლების დამზადების პროცესს. საღამოს ევროპული, ქართული და აღმოსავლური მუსიკა
მუშტაიდის ბაღის ორსაუკუნოვან ისტორიას გააცოცხლებს

ქართული ხალხური სიმღერისა და საკრავების სახელმწიფო მუზეუმი
მისამართი: სამღებროს ქ. N6
20:00 – 01:00 – „მომღერალი საქართველო“ – წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა
კუთხის რჩეული ფოლკლორული ნიმუშები
19:00 – გურია
20:00 – სამეგრელო
21:00 – სვანეთი
22:00 – კახეთი
23:00 – აღმოსავლეთ საქართველოს მთა

აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმი
მისამართი: გ. ცაბაძის ქ. N6
20:00 – 01:00 – „მაქმანის ღამე“ – დროებითი გამოფენა და ინტერაქციული აქტივობები

#მოდიღამემუზეუმში
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• მუზეუმში დაცული XIX საუკუნის გერმანული მაქმანის კოლექციის ნიმუშების მიხედვით
შესრულებული ნამუშევრების გამოფენა
• მაქმანის 13 ნიმუშით ინსპირირებული ობიექტების გამოსახულებების, განათებებისა და სხვა
თავშესაქცევი თავგადასავლის წარდგენა „ღამე მუზეუმის“ ფარგლებში

დავით ბააზოვის სახელობის საქართველოს ებრაელთა და ქართულ-ებრაულ
ურთიერთობათა ისტორიის მუზეუმი
მისამართი: ანტონ კათალიკოსის ქ. N3
20:00 – 00:00 – თბილისის საპატიო მოქალაქის „სოხნუთის“ ხელმძღვანელის, ცნობილი მხატვრისა და
საზოგადო მოღვაწის მიხეილ კრიხელის საიუბილეო საღამო
• ალექსანდრე რეხვიაშვილის ფილმის – „ონის ებრაელობა“ ჩვენება
• ბუბა ხოტივარის ქართველ ებრაელებზე გადაღებული ფილმის – „დაბრუნება“ ჩვენება

მირზა-ფათალი ახუნდოვის სახელობის აზერბაიჯანული კულტურის მუზეუმი
მისამართი: ვ. გორგასლის ქ. N17
18:00 – 19:00 – მირზა ფათალი ახუნდოვის პერსონაჟის გაცოცხლება, მ. ფ. ახუნდოვის შესახებ
ფილმის ჩვენება
19:00 – 22:00 – ბავშვების შემოქმედება: მუზეუმის ხატვის წრის მოსწავლეთა ნახატების გამოფენა,
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ხალიჩის ქსოვის ტრადიციის შემსწავლელი წრის მოსწავლეთა ნამუშევრების გამოფენა და
ქსოვის პროცესის ჩვენება, აზერბაიჯანელი სტუდენტების მიერ შექმნილი გამოყენებითი
ხელოვნების ნიმუშების გამოფენა, ამ ნიმუშების შექმნის პროცესის ჩვენება და ღონისძიების
დროს შექმნილი ნიმუშების მონაწილეთათვის საჩუქრად გადაცემა, ვორქშოფების
ხელმძღვანელებისთვის სერტიფიკატების გადაცემა
22:00 – 23:00 – აზერბაიჯანული და ქართული ფოლკლორის, მუღამის და კლასიკური მუსიკის საღამო
23:00 – 01:00 – კოსტიუმირებული გასართობი პროგრამა, ქართული და აზერბაიჯანული მუსიკა და
ცეკვები

სმირნოვების მუზეუმი
მისამართი: გ. ტაბიძის ქ. N20
20:00 – 00:00 – კლასიკური მუსიკის საღამო

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო
ნიკო ფიროსმანაშვილის სახელობის სახელმწიფო მუზეუმი
მისამართი: ნ. ფიროსმანის ქ. N29
20:00 – 01:00 – ფიროსმანის ქუჩაზე მოეწყობა ფიროსმანის თემაზე შექმნილი მხატვრული
სანახაობები, პერფორმანსი თეატრალური უნივერსიტეტის სტუდენტების მონაწილეობით

#მოდიღამემუზეუმში
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თბილისის მუზეუმების გაერთიანება
ნიკოლოზ ბარათაშვილის მემორიალური სახლ-მუზეუმი
მისამართი: ჩახრუხაძის ქ. N17
10:00 – 21:00 – ექსკურსიები ყოველ საათში ერთხელ
10:00 – 21:00 – საგანმანათლებლო და შემეცნებით-გასართობი პროგრამები:
• ნიკოლოზ ბარათაშვილის მემორიალური ნივთების გამოფენა
• საგანმანათლებლო პროგრამა „ცისა ფერს“
• საგანმანათლებლო პროგრამა „რომანტიზმი“
21:00 – 01:00 – თეატრალიზებული წარმოდგენა – „ცისა ფერს“. მონაწილეობას მიიღებს ილიას
სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების „პოეზიის აფთიაქი“

ზაქარია ფალიაშვილის მემორიალური სახლ-მუზეუმი
მისამართი: დ. ბაქრაძის ქ. N10
10:00 – 21:00 – ექსკურსიები ყოველ საათში ერთხელ
10:00 – 21:00 – საგანმანათლებლო და შემეცნებით-გასართობი პროგრამები:
• საუბრები ქართულ ტრადიცულ მუსიკაზე
• საგანმანათლებლო პროგრამა „ჰიმნი“
• ზაქარია ფალიაშვილის მემორიალური ნივთების გამოფენა
• გამოფენა „ლატავრა“ – ვანო ასკურავას ესკიზები
21:00 – 01:00 – თეატრალიზებული წარმოდგენა – „ვიხსენებთ უთქმელს“ – თეატრალიზებული
ინტერაქტიული წარმოდგენა

#მოდიღამემუზეუმში
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ილია ჭავჭავაძის მემორიალური სახლ-მუზეუმი
მისამართი: გ. ჩუბინაშვილის ქ. N22
10:00 – 21:00 – ექსკურსიები ყოველ საათში ერთხელ
10:00 – 21:00 – საგანმანათლებლო და შემეცნებით-გასართობი პროგრამები:
• ილია ჭავჭავაძე – ეპოქა და გამოწვევები
• ოლღა გურამიშვილი
• სტამბა და გაზეთი „ივერია“
• ხუთშაბათობები და ეპოქა
• წერა კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება
21:00 – 01:00 – თეატრალიზებული წარმოდგენა – „პასუხის პასუხი“

ზურაბ წერეთლის თანამედროვე ხელოვნების მუზუემი
მისამართი: შ. რუსთაველის გამზირი N27
18:00 – 01:00 – ფოტო გამოფენა „ქოლგა“ 2017
18:00 – 01:00 – ზურაბ წერეთლის მუდმივმოქმედი გამოფენა
18:00 – 01:00 – ცნობილი ქართველი მხატვრის მასტერკლასი მუზეუმის ვიზიტორებისათვის
18:00 – 01:00 – ცოცხალი მუსიკის საღამო

#მოდიღამემუზეუმში

10

ქართული სპორტის მუზეუმი
მისამართი: ი. ჭავჭავაძის გამზირი N49ა
12:00 – 00:00 – მუზეუმის არქივში დაცული სპორტული ფილმების ჩვენება და ფოტოგამოფენა

კახა ბენდუქიძის საუნივერსიტეტო კამპუსის მუზეუმი
მისამარათი: დ. აღმაშენებლის ხეივანი N240
14:00 – 20:00 – ექსკურსიები
16:00 – 17:00 – სახალისო მინერალოგია

#მოდიღამემუზეუმში

