საქართველოს ევროპული გზა

Georgia's European Way

საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში
Office of the State Minister of Georgia on European and Euro-Atlantic Integration

სარჩევი
საქართველო და ევროკავშირი

Content
Georgian and EU

რიგის სამიტი – საქართველოს ევროპული
პერსპექტივები 07

07

საქართველოსა და ვიშეგრადის
საერთაშორისო ფონდის
თანამშრომლობა 10
საქართველო და ლატვია

Cooperation between
Georgia and International
Visegrad Fund

10

14

Georgia and Latvia

14

ჩემი თვალით დანახული
საქართველო 18
ევროპის კვირეული 2015

Georgia`s European Perspectives –
Beyond the Riga Summit

18

“Georgia On My Mind”

22
22

პროექტ ENIGMMA-ს
2015 წლის
საინფორმაციო კამპანია 34

European Week 2015

34 2015 ENIGMMA Information
Campaign

About Georgia

საქართველოს შესახებ

Summer Tourism in
Georgia

ზაფხულის ტურიზმი
საქართველოში 42

42

Analysis and Opinion

ანალიზი და მოსაზრება

46 Georgian Law and European
Tradition

ქართული სამართალი და ევროპული
ტრადიცია 46

Business and Economy

ბიზნესი და ეკონომიკა

National Environmental Agency:
On the Way to Euro Integration.

გარემოს ეროვნული სააგენტო
ევროინტეგრაციის გზაზე 54

54

58 Fish Factories Getting Ready to Export
to the European Union

თევზის საწარმოები ევროკავშირში
ექსპორტისთვის ემზადებიან 58

62 EBRD Meeting and Business Forum
in Tbilisi

ევროპის რეკონსტრუქციისა და
განვითარების ბანკის შეხვედრა და
ბიზნეს ფორუმი თბილისში 62

Culture
კულტურა

Georgia’s Mediterranean voices
What is Georgia’s
most successful "export"
66

ხმელთაშუა ზღვის ხმები
ანუ რა არის საქართველოს ყველაზე
წარმატებული „ექსპორტი“ 66

02

Georgia’s European Way June 2015

ივნისი

საქართველოს ევრო ული გზა

03

Culture | კულტურა

Culture | კულტურა
ნატა ამაღლობელი

ქეთევან ქემოკლიძე კარლოს საურას ფილმში „მე, დონ ჯოვანი“.
ფოტო მომღერლის პირადი არქივიდან

საინფორმაციო ვებ-გვერდის Agenda.ge მთავარი რედაქტორი

Mezzo-soprano Ketevan Kemoklidzein a screenshot from the film
"I, Don Giovanni" by Carlos Saura.
Photo from the singer’s private archive.

Natalia Amaglobeli
Editor-in-Chief of news website Agenda.ge
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სოფლიოს წამყვანი საოპერო თეატრების აფიშებს თუ
გადახედავთ, ქართულ გვარებს შემსრულებელთა შორის ძალიან ხშირად ნახავთ. მაგალითისთვის თუნდაც
მხოლოდ ერთი თვის – ივნისის – განრიგს შევხედოთ.
ლეგენდარულ „ლა სკალაში“ ბიზეს „კარმენს“ შეასრულებენ მომღერლები, რომელთა შორის ერთდროულად სამი
ქართველი ვოკალისტია: ანიტა რაჭველიშვილი კარმენის
პარტიას იმღერებს, ნინო მაჩაიძე მიქაელას განასახიერებს,
მათი ახალგაზრდა კოლეგა – სოფო მჭედლიშვილი კი მერსედესის პარტიას შეასრულებს.
ნინო სურგულაძე იტალიაში ცნობილ „არენა დი ვერონაზე“ მაყურებლის წინაშე „ნაბუქოში“ წარდგება. გიორგი გაგნიძე ამერიკული „მეტროპოლიტენიდან“ ზაფხულის პირველ
თვეში ჰამბურგის ოპერაში გადაინაცვლებს. მეცო-სოპრანო
ქეთევან ქემოკლიძე კი ტურინის თეატრში გუნოს „ფაუსტში“ წარდგება მაყურებლის წინაშე.
ჩამონათვალს თუ გავაგრძელებთ, შეიძლება, რამდენიმე
ათეული გვერდი დაიკავოს. საოპერო ხელოვნების ქართველი ვარსკვლავების უმეტესობას სამუშაო გრაფიკი, სულ
მცირე, ორი სეზონით წინასწარ აქვს შედგენილი.
წარმატებული „ექსპორტი“ აშკარაა, მისი მიზეზები კი –
საინტერესო და მრავალფეროვანი.
მეცო-სოპრანო ქათევან ქემოკლიძე, რომელმაც გასულ
აპრილს კიდევ ერთ ქართველ ვარსკვლავთან, იანო თამართან, ერთად ვერდის „ბედის ძალაში“ გაიბრწყინა ტოკიოს
ნაციონალური ოპერის სცენაზე, ფიქრობს, რომ ქართველი
საოპერო შემსრულებლების წარმატებულ „ექსპორტს“ რამდენიმე მიზეზი აქვს.
„ის, რომ ქართველები დიდი მუსიკალური და საშემსრულებლო, კერძოდ, ძალიან დიდი სასიმღერო ნიჭის მატარებლები ვართ, ცნობილი ფაქტია და ბუნებრივიცაა ჩვენი
ფოლკლორული თუ სხვადასხვა ჟანრის სასიმღერო ტრადიციებიდან გამომდინარე,“ – ამბობს ქეთევანი.
„თავის დროზე ოპერამ დიდი ინტერესი გამოიწვია და პოპულარული გახდა მომღერალ ერში, მაგრამ ჩვენ არ დავკმაყოფილდით ამ ჟანრის მხოლოდ „იმპორტით“ და იტალიური
ვოკალური სკოლის საფუძველზე შევქმენით აბსოლუტურად თვითმყოფადი ქართული საოპერო სკოლა, რომელმაც
საუკუნეების მანძილზე აღზარდა დიდი მომღერლები“.
„სამწუხაროდ, მსოფლიომ დაკარგა თაობები შესანიშნავი
ქართველი ვოკალისტებისა, რომლებიც საბჭოთა რეჟიმის
დროს ვერ გავიდნენ უცხოეთში. აქედან გამომდინარე, ე.წ.
„ბუმი“ ქართველი მომღერლებისა ასევე უკავშირდება იმ
ფაქტს, რომ საზღვრები აღარ არსებობს“, – დასძენს ქართველი მეცო-სოპრანო.
ქართველი ბარიტონი ელდარ გეწაძე სწორედ იმ თაობის
წარმომადგენელია, რომლის კარიერა, საბჭოთა კავშირის
რკინის ფარდის გამო, დანარჩენი მომღერალი მსოფლიოსაგან იზოლირებული აღმოჩნდა.

I

f you have a look at performance announcements from the
world’s most prominent opera houses, you will easily find many
Georgian surnames in the cast list.

Let’s take a closer look at performances held in June 2015 to see what
is going on in the global opera scene. This month one of the world’s
most famous opera house Teatro alla Scalla in Milan, Italy presents
Georges Bizet’s Carmen, in which three Georgian singers will shine in
one performance. Mezzo-soprano Anita Rachvelishvili will perform
as Carmen, while soprano Nino Machaidze will sing Micaela. Aspiring singer soprano Sofia Mchedlishvili will take stage as Mercedes.
Additionally, mezzo-soprano Nino Surguladze will perform the role of
Fenena in the opera Nabucco, which will be staged at Italy’s prominent
Arena di Verona in June. After a great performance in the New York
Metropolitan Opera, baritone George Gagnidze will join the cast of the
Hamburg Staatsoper [Hamburg State Opera] in Germany for the first
month of summer. Mezzo-soprano Ketevan Kemoklidze returns to the
opera house Teatro Regio in Italy’s Torino to perform in a new production of Charles Gounod’s Faust. The premiere will be broadcasted live
on radio and DVDs of the performance will be released worldwide at a
later date by a classic music international TV channel.
I could continue listing all upcoming performances of Georgian opera singers but I will spare your time; however it is fair to say the
majority of Georgian opera stars have busy schedules for the next two
seasons.
Georgia is very proud of its talent and encourages singers to perform
around the globe. So what makes Georgian voices so special? The reasons are very interesting.
Kemoklidze, who was shining in Giuseppe Verdi’s opera La Forza del
Destino [The Force of Destiny]while playing the part of April, which
she jointly shared with Georgian opera star soprano Iano Tamar at
the New National Theatre of Tokyo, believes there are several reasons
why Georgian singers are highly sought after in the opera world.
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ელდარ გეწაძე თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის
სტუდენტობის პერიოდში. ფოტო თბილისის კონსერვატორიის მუსიკის
ისტორიის მუზეუმის არქივიდან.
When Georgian baritone Eldar Getsadze was a student at Tbilisi State
Conservatoire, he did not know that all of his performances abroad would need
special clearance from officials in Moscow. Photo from the archive of Tbilisi
State Conservatoire’s Music History Museum.

“It is an established fact that Georgians have a big musical and performing talent, especially in singing. It is natural if you know about Georgia’s
rich folklore music and other musical traditions,” said Kemoklidze.
“Opera sparked huge interest in the singing Georgian nation and became popular very quickly. But importing this genre was not enough
and we had to create a totally original Georgian opera school based
on the Italian vocal school. The Georgian school has nurtured a lot of
great singers during the past centuries.”
“But unfortunately the world has lost several generations of Georgian
opera stars, as they were unable to perform abroad because of the Soviet regime. Maybe the current trend looks like a Georgian ‘opera boom’
because there are no more borders,” said the Georgian mezzo-soprano.
Georgian baritone Eldar Getsadze is among the generation Kemoklidze is speaking about. He was unable to develop his career abroad.
He remained isolated by the Soviet ‘iron curtain’.

გზა მსოფლიოს მთავარი საოპერო თეატრებისკენ, როგორც წესი, საერთაშორისო კონკურსებში მოპოვებული
გამარჯვებებით იწყება. მიუხედავად ოთხ საერთაშორისო
ვოკალურ კონკურსზე გამარჯვებისა და უცხოეთიდან მიღებული მიწვევებისა, საზღვარგარეთ მისი ერთჯერადი
გამოსვლების ბედსაც კი მოსკოვში საკავშირო სახელმწიფო
ორგანიზაციის, „გოსკონცერტის“, ჩინოვნიკები წყვეტდნენ.
„1975 წელს, როდესაც გლინკას სახელობის კონკურსზე
გავიმარჯვე, შემომთავაზეს ბერლინის სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად გამოვსულიყავი გერმანიის ტელევიზიის
საიუბილეო კონცერტზე, რომელზეც საბჭოთა კავშირიდან
მარტო მე მიმიწვიეს. საბუთები გავამზადე, მაგრამ საბოლოო ჯამში არსად არ წავსულვარ. „გოსკონცერტში“ მითხრეს, ჩვენ ჩვენი საშემსრულებლო ჯგუფი შევთავაზეთ,
მაგრამ საბუთების გამო მათ პრობლემა შეექმნათო,“ – იხსენებს ელდარ გეწაძე ერთ-ერთ შემთხვევას, როდესაც საზღვარგარეთ გამგზავრებაზე უარი უთხრეს.
„ჩემი თვალით მაქვს ნანახი „გოსკონცერტის“ ჩინოვნიკის
კაბინეტში განკარგულება იმის შესახებ, რომ ნოდარ ანდღულაძის ავადმყოფობის გამო კონცერტზე საზღვარგარეთ
იმღერებს დიდი თეატრის სხვა მომღერალი. ბატონი ნოდარი ავად არ იყო, მაგრამ მისთვის ეს ამბავი არასდროს მომიყოლია,“ – ამბობს ქართველი ბარიტონი.
ელდარ გეწაძე რომ სხვა ეპოქაში დაბადებულიყო, ცხადია, სამოღვაწეო არეალი გაცილებით მრავალფეროვანი
ექნებოდა, მაგრამ მომღერალი დასძენს, რომ გული არაფერზე სწყდება.
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In general the road to performing on leading opera stages begins after
a singer wins an international vocal competition. Getsadze has won
four such competitions and was subsequently offered proposals from
several countries, but every performance abroad depended on a decision made at the Soviet state organisation Roskoncert in Moscow.
“In 1975 I won the Glinka’s vocal competition and one of the agents
asked me to perform in Berlin with the Berlin symphonic orchestra
to celebrate the anniversary of the German TV. I was the only Soviet
singer invited to sing at this event,” said Getsadze.
“I prepared all the documents but they told me in Roskoncert that
they had asked event organisers to include the whole performing
group. And the others had problems with their documents so it was
not possible for me to perform at this event,” he said while remembering one case when the Roskoncert banned him from singing abroad.
“Each time their reason for refusal was different. I saw a document on
the wall of the Roskoncert office, which stated that my colleague Nodar
Anguladze was sick, so the other singer from Bolshoy Theatre (in Moscow) would perform abroad instead of him. Of course it was a lie. But I
did not say anything to Nodar,” noted the Georgian baritone.
If Getsadze was not hindered by the situation of the past era, his performances and singing career could have been very different – but the
singer says he has “nothing to regret”.
Now Getsadze is a Professor at Tbilisi State Conservatoire. This local vocal school is another reason why Georgian singers are successful abroad.

ქეთევან ქემოკლიძე დორაბელას პარტიაში მოცარტის ოპერაში „ასე
იქცევა ყველა ქალი“. ანკონას საოპერო თეატრი, 2011 წელი.
ფოტო მომღერლის პირადი არქივიდან
Mezzo-soprano Ketevan Kemoklidze as Dorabella in Wolfgang Amadeus
Mozart ‘s opera Cosìfantutte at Teatro delle Muse 2011.
Photo from the singer’s private collection.
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მეცო-სოპრანო ქეთევან ქემოკლიძე
პრესცილას პარტიაში ჯუზეპე ვერდის
ოპერაში „ბედის ძალა“. ვაშინგტონის
ნაციონალური ოპერა, 2013 წელი.
ფოტო მომღერლის პირადი არქივიდან
Mezzo-soprano Ketevan Kemoklidze performing
as Preziosilla in Giuseppe Verdi’s opera La
Forza del Destino [The Force of Destiny] at the
Washington National Opera in 2013.
Photo from the singer’s private archive.

მეცო-სოპრანო ქეთევან ქემოკლიძე მადლენის როლში ჯუზეპე ვერდის
ოპერაში „რიგოლეტო“, თეატრი „ლა სკალა“, 2012 წელი.
ფოტო მომღერლის პირადი არქივიდან
Mezzo-soprano Ketevan Kemoklidze playing Maddalenain Giuseppe Verdi’s
opera Rigoletto at Teatro alla Scala in 2012.
Photo from the singer’s personal collection.

ელდარ გეწაძე ამჟამად კონსერვატორიის პროფესორია.
ქართული ვოკალური სკოლა წარმატებული საოპერო „ექსპორტის“ კიდევ ერთი მიზეზია. ქეთევან ქემოკლიძე ამბობს,
რომ აგენტებს შორის და თეატრებშიც უკვე გარკვეული სტერეოტიპი ჩამოყალიბდა – თუ შემსრულებელი ქართველია,
მისგან დახვეწილ საშემსრულებლო ტექნიკას ელიან.
„ბუნებრივ მონაცემებს თან ახლავს ვოკალური ტექნიკა,
რომლითაც გამოირჩევიან ქართველი მომღერლები. ეს კი
ხანგრძლივი კარიერის გარანტიაა. ცოდნას, რომელსაც საქართველოში იღებენ და შემდეგ ის თავისთავად უცხოეთში იხვეწება, ძალიან მყარი საფუძველი ეყრება ქართველი
პედაგოგების მიერ (ჩემს შემთხვევაში ეს გულიკო კარიაულია)“, – ამბობს ქეთევან ქემოკლიძე.
ელდარ გეწაძეს ქართველი საოპერო ხმების წარმატებული „ექსპორტის“ საკუთარი „გეოგრაფიული“ ვერსია აქვს.
„ვერდის ფესტივალზე ანტრაქტის დროს იტალიელებმა
მკითხეს, საიდან ხართ, ასე ჩვენებურად რომ მღერითო? კედელზე უზარმაზარი რუკა იყო გაკრული და საქართველო
ვაჩვენე. ერთ პარალელზე ვყოფილვართ, ჩვენ ამ ფენომენს
„ხმელთაშუა ზღვის ხმებს“ ვუწოდებთო,“ – იხსენებს ცნობილი ქართველი ბარიტონი.
ქეთევან ქემოკლიძე კი დარწმუნებულია, რომ მებრძოლი
და ამტანი ხასიათი, რომლის ჩამოყალიბება საქართველოს
უახლესმა ისტორიამ განაპირობა, დიდ შრომასთან და მიზანდასახულობასთან ერთად, მისი წარმატებული კარიერის
საფუძველია. ეს ფაქტორები წინსვლის განმსაზღვრელი
გახდა არა მხოლოდ მისი, არამედ მისი ქართველი კოლეგების შემთხვევაშიც.
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Kemoklidze says there is some kind of stereotype about Georgian singers within agents and theatres abroad. There are always high expectations of the singer’s performing techniques if they are from Georgia.
“The talent of Georgian opera singers is accompanied with a high
level of singing and vocal technique. This is the perfect base for a
long-running career. They have got strong professional knowledge
and a strong basis from Georgian vocal teachers – in my case it was
Guliko Kariauli – and then it is polished abroad,” said Kemoklidze.
Meanwhile Getsadze cited a more ‘geographical’ reason behind the
success of Georgian opera performers.
“Once, after performing at the Verdi’s Festival in Italy, Italians asked
me – where are you from, your singing sounds very similar [to sounds
Italian opera singers make]. There was a big world map on the wall and
I showed them where Georgia was located. We seemed to be on the
same parallel, they told me. We call this phenomenon ‘Mediterranean
voices’, they told me,” remembered the famous Georgian baritone.
A familiar sounding vocal range could be helpful. However, Kemoklidze persisted that another factor that had helped her achieve success was the hardy and resilient characteristics that Georgians had developed as a result of their country’s modern history. The hard work
and a clear purpose was the basis of her success.
These attributes play a large part in Georgians success, not only in
opera but in all areas.

ივნისი

საქართველოს ევრო ული გზა
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