პროგრამა/PROGRAMME

მარტი/March 28- აპრილი/April 3, 2022
მხატვრული რეწვის ევროპული დღეები -2022
საქართველო

European Artistic Crafts Days - 2022
Georgia

მხატვრული რეწვის ევროპული დღეები
2022, საქართველო

European Artistic Crafts Days
2022, Georgia

Nukriani

Tbilisi, Georgia

თბილისი

March 28-April 3 - The exhibitions of Georgian
Artistic Crafts at Art Gallery Vake

28 მარტი-3 აპრილი - „არტ გალერეა ვაკე“, ქართული
მხატვრული რეწვის გამოფენა

March 28-April 3-The exhibitions of Georgian
artistic Jewelry at Chardin Art Gallery

28 მარტი-3 აპრილი - გალერეა „შარდენი“
ქართული მხატვრული სამკაულის გამოფენა

March 29 - April 2 – Free tour at Tbilisi State
Academy of Arts Museum

29 მარტი-2 აპრილი - უფასო ტური თბილისის
სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის მუზეუმში

March 28-April 3 - The exhibitions of Georgian
Artistic Crafts at Gallery 27
April 2-3 - Silk painting workshop by Nino
Kvavilashvili
March 28-April 3 - Charity Sales Exhibition
"Georgian Artists for Ukraine"at Gallery ArtTent

28 მარტი-3 აპრილი - „გალერეა 27“, ქართული
მხატვრული რეწვის ნიმუშების გამოფენა
2-3 აპრილი - ნინო ყვავილაშვილის ბატიკის
ვორქშოფი
28 მარტი - 3 აპრილი - საქველმოქმედო გამოფენაგაყიდვა “ქართველი ხელოვანები უკრაინისთვის”
გალერეა ArtTent-ში

March 28 - Open days and Master Class at
Creative Art Ceramic Workshop “White Studio”

28 მარტი - ტური და მასტერკლასი კერამიკის
შემოქმედებით სახელოსნო “White Studio” -ში

March 29 – The Master Class in wood carved
animal figurine making by Katamura

29 მარტი - სახელოსნო „ქათამურა“
ცხოველების ხის ფიგურების დამზადების
მასტერკლასი

March 30 – Video Filming and Master Class in
Silverwork by Kebzari
March 30, 1 April - The Open workshop and
Master Class at Iko Kiasashvili leather Studio
March 31, 2022- Georgian State Silk Museum –
Free tour and Master Class in the Textile
workshop
April 1, 2022 – Georgian National Museum/Simon
Janashia History Museum –“Behind the scenes”
Tour in the conservation Laboratory of the
Museum
April 1, 2 - The Open workshop and Master
Class by CeramicArt

30 მარტი - სახელოსნო „კებზარი“, ვერცხლის
მხატვრული დამუშავების მასტერკლასი და ფილმის
ჩვენება
30 მარტი, 1 აპრილი - ტყავის აქსესუარების
დიზაინერის - იკო ყიასაშვილის მასტერკლასი
31 მარტი – აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმი,
მასტერკლასი მუზეუმის ტექსტილის სახელოსნოში
1 აპრილი – საქართველოს ეროვნული მუზეუმი/
სიმონ ჯანაშიას სახელობის ისტორიის მუზეუმი,
ტური სარესტავრაციო ლაბორატორიაში
1,2 აპრილი - კერამიკის შემოქმედებითი სახელოსნო
CeramicArt მასტერკლასები კერამიკის
მოყვარულთათვის

მხატვრული რეწვის ევროპული დღეები
2022, საქართველო

European Artistic Crafts Days
2022, Georgia

Nukriani

Tbilisi, Georgia
March 28 - April 3 - Open days at ArtEast Gallery
April 3 - Art studio ArtEast, THE MASTER CLASS IN
CERAMIC HAND BUILDING

April 2 - Silk painting workshop by Eka Khuntsaria
at textile art studio SILKROOM
April 2, 2022 – The Master Class in Easter Ceramic
Painting by Ceramic Studio Estia
April 3 - THE MASTER CLASS in Cloisonné enamel
by Tsiala Gigauri and Khatuna Gabrichidze

Batumi, Georgia
April 3, 2022 – The Master Class in Ceramic hand
building by Ceramic Studio „Andamati“
April 2-3, 2022 – Free Tour to Kemal Turmanidze
Ethnography
Museum
“Borjgalo”
and
Woodworking Workshop

Bolnisi, Georgia
April 3, 2022 – Bolnisi Museum/Georgian National
Museum – Free Museum tour and visit to Kvemo
Kartli artisanal Studios (Céramique master Class in
Tetritskaro, Metalwork master Class in Asureti,
Carpet weaving demonstration in the village
Kosalar)

Gori, Georgia

April 1 - TOUR AND MASTERCLASS at Tatulashvili
Ceramic Studio - Museum

Dedoplistskaro, Georgia
March 30 Masterclass at Nino Bakhutashvili
Art Studio „Pesvebi“

Nukriani, Georgia
April 2 - Papier-Mache masterclass by Matilda
Murat at ARTTENT Nukriani Art Residence

თბილისი
28 მარტი - 3 აპრილი - არტ ისტ გალერეა
3 აპრილი - თიხით ძერწვის მასტერკლასი ხელოვნების
სკოლა-სტუდია „არტ ისტი“

2 აპრილი - ეკა ხუნწარიას აბრეშუმის მოხატვის
მასტერკლასი ტექსტილის სამხატვრო სტუდია SILKROOM-შ
2 აპრილი - სახელოსნო „ესტია“ სააღდგომო კერამიკის
მასტერკლასი

3 აპრილი - ციალა გიგაურის და ხათუნა გაბრიჩიძის
ტიხრული მინანქრის მასტერკლასი

ბათუმი

3 აპრილი – სახელოსნო“ანდამატი“ თიხის ძერწვის
მასტერკლასი
2-3 აპრილი – ქემალ თურმანიძის ეთნოგრაფიული
მუზეუმი „ბორჯღალო“ , უფასო ტური მუზეუმში და
ხეზე კვეთის სახელოსნოში.

ბოლნისი
3 აპრილი– ბოლნისის მუზეუმი, უფასო ტური
მუზეუმში და ვიზიტი კერამიკის (თეთრიწყარო),
ზარების ჩამოსხმის (ასურეთი) და ხალიჩების
სახელოსნოებში (ქოსალარი).

გორი
ტური გიორგი ტატულაშვილის მუზეუმ სახელოსნოში და კერამიკის მასტერკლასი

დედოფლისწყარო
30 მარტი - ფარდაგის და გობელენის ქსოვის
მასტერკლასი ნინო ბახუტაშვილის სახელოსნოში „ფესვები“

ნუკრიანი
2 აპრილი - პაპიე მაშეს მასტერკლასი მატილდა
მიურატთან ერთად ნუკრიანის არტ რეზიდენცია
ArtTent

მარტი/March 28-აპრილი/April 3, 2022
არტ გალერეა ვაკე
ქართული მხატვრული ხელნაკეთი
ნივთების გამოფენა
Art Gallery Vake
THE EXHIBITIONS OF GEORGIAN
ARTISTIC CRAFTS
კონტაქტი
სახელი/გვარი: ეკა რაისნერი
მისამართი: ირაკლი აბაშიძის ქ #
47
სამუშაო საათები: სამშაბათიშაბათი, 14:00 - 18:00
მობილური: +995 593933212

https://www.facebook.com/artgalleryvake/
https://www.instagram.com/art_gallery_vake/

სამხატვრო გალერეა ვაკე მდებარეობს ქალაქის
ერთ-ერთ ცენტრალურ უბანში. გალერეის
მუდმივმოქმედი
გამოფენა
გთავაზობთ
ექსკლუზიურ
ნამუშევრებს
მრავალი
მიმართულებით:
ტიხრული
მინანქარი,
მინიატურული ქანდაკებები, მხატვრული მინა,
ხის და ბრინჯაოს ნიმუშები და ინტერიერის
დეკორი.
გალერეაში მოსულ ვიზიტორებს შესაძლებლობა
ექნებათ ერთ სივრცეში დაათვალიერონ და
შეიძინონ თანამედროვე ქართული გამოყენებითი
ნამუშევრები.

Contact
Name/Surname: Eka Reisner
Address: 47 Irakli Abashidze Street,
0162 Tbilisi, Georgia
Hours: Tuesday to Saturday
14:00 - 18:00
Phone: +995 593933212
Art Gallery Vake is located in one of the
central districts of the city. The
permanent display of the gallery offers
exclusive works in many disciplines:
cloisonné enamel, miniature sculptures,
artistic glass, wood and bronze objects
and interior décor. Visitors will have the
opportunity to explore as well as buy
contemporary Georgian applied artworks
in one space.

მარტი/March 28-აპრილი/April 3, 2022
გალერეა შარდენი
ქართული მხატვრული სამკაულების
გამოფენა
Chardin Art Gallery

THE EXHIBITIONS OF GEORGIAN
ARTISTIC JEWELRY
კონტაქტი
მისამართი: სასტუმრო თბილისი მარიოტი,
რუსთაველის გამზ.13
სამუშაო საათები: ორშაბათი-კვირა,
12:00 - 18:00
მობილური: +995 599559220
Contact
Address: 13 Rustaveli Ave,
0105, Tbilisi, Georgia,
Hours: Monday to Sunday
12:00 - 18:00
Phone: +995 599559220
https://bit.ly/3M2TO6H
http://www.artgallerychardin.com/
გალერეა შარდენი დაარსდა 1998 წელს. გალერეა
მდებარეობს
თბილისის
მთავარ
ქუჩაზე,
რუსთაველის 13 ნომერში, სასტუმრო თბილისი
მარიოტის შენობაში. გალერეის საქმიანობის
ძირითადი სფეროა - თანამედროვე ქართული
სახვითი
და
დეკორატიულ-გამოყენებითი
ხელოვნების პოპულარიზაცია.
გალერეა წარმოადგენს მაკა ჭიჭინაძის, ხათუნა
ბეჟუაშვილის,
ია
ფირცხალავას,
სოფო
გონგლიაშვილის
და
სხვათა
ნამუშვრების
გამოფენას.

Chardin Art Gallery was established in year 1998.
Gallery is located on the main avenue in Tbilisi,
Rustaveli Avenue, in the Tbilisi Marriott Hotel.
Gallery's mission is promotion of the
contemporary Georgian fine and applied art.
Visitors are offered temporary exhibition of
Maka Chichinadze's, Khatuna Bezhuashvili's, Ia
Pirtskhalava, Sophia Gongliashvili's and others
works.

28 მარტი/March 28, 2022
შემოქმედებითი კერამიკის სტუდია
WHITE STUDIO
უფასო ტური და მასტერკლასი
Creative Art Ceramic Workshop
WHITE STUDIO
TOUR and Master Class
კონტაქტი
მისამართი: 17, შოთა რუსთაველის
გამზირი, თბილისი
ტურის საათები: 15:00 - 16:00
მასტერკლასის საათები: 18:00– 19:00
მობილური: +995 577407047
Contact
Address: 17, Shota Rustaveli Avenue,
Tbilisi
Hours: 15:00-16:00
Workshop Hours: 18:00 - 19:00
Phone: +995 577407047
https://www.facebook.com/studiowhite2
https://www.instagram.com/whitestudio_ceramics/?hl=en
http://www.whitestudio.ge/
კერამიკის შემოქმედებითი სახელოსნო White
Studio – აერთიანებს ქართველ კერამიკოსებსა
და მხატვრებს, რომლებიც ქმნიან საავტორო
ნამუშევრებს ქართული თეთრი თიხითა და
მაღალი ხარისხის უცხოური მასალით.
სხვადასხვა
მხატვრის
ხელწერით
და
მსოფლიოში გავრცელებული თანამედროვე
ტექნოლოგიებით მზადდება დეკორატიული
და გამოყენებითი ნაკეთობები ინტერიერისა
და ექსტერიერისათვის.
28
მარტს,
ევროპული
კვირეულის
ფარგლებში,
ტურს
და
მასტერკლასს
გაუძღვება კერამიკოსი მალხაზ შველიძე.

“White Studio” is an award-winning creative ceramic
studio renowned for its contemporary approach in
fusing traditional Georgian ceramic making with
highly skilled porcelain artistry. Famous for the
creation of signature pieces of pottery in Georgian
white clay as well as more commercial lines like
“Georgian Souvenirs”, WS designs, hand paints.
“White Studio” produces showstopping pieces for
galleries, design collections for hotels and unique
ceramics for those looking for something special.
In the frame of European Artistic Crafts Days
Kimerioni and White Studio Gallery Tour and
Masterclass by ceramist Malkhaz Shvelidze on
March 28, 2022.

29 მარტი - 2 აპრილი/March 29-April 2-3, 2022
თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო
აკადემიის მუზეუმი
უფასო ტური მუზეუმში
Tbilisi State Academy of Arts Museum
FREE TOUR TO THE MUSEUM
კონტაქტი
მისამართი: 22, ა. გრიბოედოვის
ქუჩა
სამუშაო საათები: 12:00 - 18:00
მობილური: +995 032 293 68 89
Contact
Address: 22 Alexander Griboedov St,
Tbilisi
Hours: 12:00-18:00
Phone: +995 032 293 68 89
https://www.facebook.com/tbilisiartacademymuseum
https://bit.ly/35OatKo
აკადემიის ისტორიული შენობა მე-XIX საუკუნის 50იან
წლებშია აგებული და კულტურული
მემკვიდრეობის უნიკალურ ძეგლს წარმოადგენს.
მასში თავმოყრილია ევროპული და აღმოსავლური
არქიტექტურის ნიშან-თვისებები. ამ ძეგლის
მთავარ
ღირსშესანიშნაობას
ირანიდან
სპეციალურად ჩამოყვანილი ყაჯარი ოსტატების
მიერ შემკული ე.წ. სარკეებიანი დარბაზები
წარმოადგენს,
რომლებიც
აღმოსავლური
სასახლეების
ინტერიერებისთვის
დამახასიათებელი
დეკორით
მდიდრულადაა
მორთული.
კვირეულის
ფარგლებში
მუზეუმში
მოსულ
ვიზიტორს შესაძლებლობა ექნება დაესწროს
სპეციალურ ტურს და გაეცნოს სამხატვრო
აკადემიის მუზეუმის კოლექციებს

Dating from the 1850s, the Tbilisi State
Academy of Arts building is one of the most
outstanding heritage sites in Tbilisi. Defined by
an eclectic mix of European and oriental
architectural and artistic styles, this landmark
building is best known for the so-called Mirror
Halls, the sumptuous adornment of which,
executed by Qajar artists invited from Iran, are
reminiscent of the decoration of oriental
palaces.
Visitors will be offered Free Tour to the
museum

მარტი/March 29, 2022
სახელოსნო „ქათამურა“

ცხოველების ხის ფიგურების დამზადების
მასტერკლასი
Workshop Katamura

MASTER CLASS IN WOOD CARVED
ANIMAL FIGURINE MAKING
კონტაქტი
მისამართი: ერისთავ-ხოშტარიას
ქ. # 39, 0162.
სამუშაო საათები: 14:00 - 18:00
მობილური: +995 598797219

Contact
Address: 39 Eristav-Khoshtaria
Street,
0162 Tbilisi, Georgia
Hours: 14:00-18:00
Phone: +995 598797219
https://www.facebook.com/katamurafauna
https://www.instagram.com/Katamura_fauna/
Artistic duo from Tbilisi, create small wooden
სახელოსნო "ქათამურა“ დაარსდა 2017 წელს. მისი

figurines of Georgian wildlife including various

მთავარი თემაა საქართველოს ველური ბუნება;

species of mammals, birds, amphibians, reptiles

ძუძუმწოვრების,

and insects. In 2017, they established the brand

ფრინველების,

ამფიბიების,

ქვეწარმავლების და მწერების სახეობების აღწერა.

name Katamura, or 'Hen' in Georgian.

სახელოსნო გთავაზობთ საქართველოს ველური

Visitors are offered master class of various

ბუნების

species of figurine making in different materials.

ფაუნის

მასტერკლასს.

ფიგურების

შექმნის

მარტი/March 30, 2022
სახელოსნო „კებზარი“
ვიდეოს ჩვენება, ვერცხლის მხატვრული
დამუშავების მასტერკლასი

Workshop „Kebzari“
VIDEO FILMING AND MASTER CLASS IN
SILVERWORK
კონტაქტი
მისამართი: გალაკტიონ ტაბიძის
ქ. # 18, 0105
სამუშაო საათები: 14:00 - 18:00
მობილური: +995

Contact
Address: Galaktion Tabidze st № 18
0105 Tbilisi, Georgia
Hours: 14:00-18:00
Phone: +995
https://www.facebook.com/Kebzari

https://instagram.com/kebzari?utm_medium=copy_link
კებზარი
დაარსდა
2018
წელს.
სახელოსნოსთან
ერთად
არსებულ
მაღაზიაში, გაერთიანებულია ბრენდის
სრული კოლექცია. კებზარის სახელოსნოში
მოსულ სტუმარს სთავაზობს ვიდეოს და
ისტორიული
სამკაულების
შექმნის
პროცესის ჩვენებას.

Kebzari was founded in 2018. The full
collection of the brand is combined in
the shop with the workshop. Visitors
are offered a video filming and
demonstration of the whole process
of creating historical jewellery.

30 მარტი /March 30, 2022
ხელოვნების სტუდია
ფესვები
ფარდაგის და გობელენის ქსოვის მასტერკლასი

Masterclass at Nino Bakhutashvili
Art Studio „Pesvebi“

კონტაქტი
მისამართი: 18, 9 ძმის ქუჩა,
დედოფლისწყარო, კახეთი
სამუშაო საათები: 11:00 - 20:00
მობილური: +995 599 12 10 37
Contact
Address: 18, 9 Brothers street,
Dedplistskaro, Kakheti
Hours: 11:00-20:00
Phone: +995 599 12 10 37
https://www.facebook.com/pesvebistudio
https://instagram.com/ppesvebi?utm_medium=copy_link

სახელოსნო „ფესვები“ შეიქმნა 2006 წელს, მისი
შექმნის მთავარი მიზანი იყო ისტორიულ
ეთნოგრაფიულ
წყაროებზე
დაყრდნობით
ტრადიციული ქართული ფარდაგის აღდგენა განვითარება.
ჯგუფის
წევრები
ფლობენ
ფარდაგის ქსოვის ტექნიკას, რომელიც იქსოვება
ბუნებრივ საღებავებში შეღებილი შალის ძაფით.
ამავე ტექნიკით ქმნიან ჩანთებსა და სხვადასხვა
აქსესუარებს,
რომლებიც
გაფორმებულია
ნატურალური ტყავით.

The workshop "Pesvebi" was established in
2006, the main purpose of its establishment
was to restore and develop a traditional
Georgian rug sewing, based on historical
ethnographic sources. The members of the
group own a rug weaving technique. Wool
thread is dyed in natural dyes. The same
technique is used to create bags and various
accessories, which are decorated with natural
leather.

30 მარტი, 1 აპრილი/March 30, April 1, 2022
ტყავის აქსესუარების დიზაინერის იკო ყიასაშვილის მასტერკლასი

TOUR AND MASTERCLASS in the studio of
leather accessories designer Iko Kiasashvili
კონტაქტი
მისამართი: 24, ბესიკის ქუჩა,
თბილისი
ვორქშოფის საათები: 14:00 - 16:00
მობილური: +995 599 555 260
Contact
Address: 24, Besiki Street, Tbilisi
Workshop Hours: 14:00-16:00
Phone: +995 599 555 260
https://www.facebook.com/IkoHandmadeLeatherAccessories
https://www.instagram.com/iko_handmadeleatheraccessories/
მხატვრული
რეწვის
ევროპული
დღეების
ფარგლებში, იკო ყიასაშვილის ტყავის სახელოსნო
გიწვევთ სახელოსნოს ტურზე, სადაც ვიზიტორს
შეუძლია
დაათვალიეროს
პროდუქცია,
ასევე
გაეცნოს მასალას და დამზადების პროცესს.
ტური მოიცავს:
• მინი პრეზენტაციას სახელოსნოს შესახებ;
• მოდელების თარგებზე მუშაობას;
• ჭრის და გრავირების აპარატთან მუშაობას;
• ტყავის დამუშავების პროცესის შესწავლას;
•ტურის
მონაწილეების
მიერ
სამაჯურების
„გაიფერადე
შენი
ცხოვრება“-ს
დამზადება,
რომელსაც საჩუქრად მიიღებენ.

Within the framework of the European
Artistic Crafts Days, Iko Kiasashvili Leather
Studio invites you to a workshop tour, where
the visitor can see the products, the
materials and the manufacturing process.
Tour plan:
• Mini presentation about the workshop;
• Work on model templates;
• Work with the cutting and engraving
machine;
• Making a leather bracelet “Color Your Life”
by the tour participants which they will keep
as a gift.;

მარტი/March 31, 2022
აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმი
უფასო ტური და მასტერკლასი მუზეუმის
ტექსტილის სახელოსნოში

Georgian State Silk Museum
FREE TOUR AND MASTER CLASS IN THE TEXTILE
WORKSHOP
კონტაქტი
მისამართი: გალაკტიონ
ტაბიძის ქ. # 18, 0105
სამუშაო საათები: 10:00 - 18:00
მობილური: 032 234 09 63

Contact
Address: Galaktion Tabidze st №
18 0105 Tbilisi, Georgia
Hours: 10:00 - 18:00
Phone: 032 234 09 63
https://www.facebook.com/silkmuseum/
https://www.instagram.com/silkmuseumgeo/
https://www.youtube.com/channel/UCs7AyHK8pRb603IMb5eshYg
https://silkmuseumblog.ge/
აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმი ერთერთი უძველესია საქართველოს მუზეუმებს
შორის — დაარსდა 1887 წელს და
წარმოადგენდა კავკასიის მეაბრეშუმეობის
სადგურის ნაწილს. მუზეუმში დაცულია
მეაბრეშუმეობასთან
დაკავშირებული
კოლექცია.
მუზეუმში
ფუნქციონირებს
ქსოვილის
სახელოსნო,
რომელიც
ვიზიტორებს
შესტავაზებს
ჟაკარდული
ქსოვის
მასტერკლასს.

Georgian State Silk Museum, established in
1887, is one of the oldest among the few
sericulture (silk) museums worldwide. The
museum was the part of The Caucasian
Sericulture Station. The museum displays the
rich collection of cocoons from different
countries, industrial and handicraft textiles,
mulberry trees, natural and chemical dyes,
collection of old photographs about sericulture
and many more.
Visitors will be offered a weaving Master Class
on a Jacquard loom.

აპრილი/April 1, 2022
საქართველოს ეროვნული მუზუემი/ ს. ჯანაშიას
სახელობის ისტორიის მუზეუმი
ტური სარესტავრაციო ლაბორატორიაში
Georgian National Museum/Simon Janashia History Museum

“BEHIND THE SCENES” TOUR IN THE
CONSERVATION LABRATORY OF THE MUSEUM
კონტაქტი
მისამართი.: შოთა
რუსთაველის გამზ. #3, 0105
სამუშაო საათები: სამშაბათიკვირა,
10:00 - 18:00
მობილური: +995 032 2 997 176

http://www.facebook.com/GNMuseum

Contact
Address: 3 Shota Rustaveli
Avenue, 0105 Tbilisi, Georgia
Hours: Tuesday to Sunday
10:00 - 18:00
Phone: +995 032 2 997 176

https://instagram.com/georgiannationalmuseum
https://www.youtube.com/NationalMuseumGe
https://museum.ge/
https://twitter.com/MuseumGNM
საქართველოს ეროვნული მუზეუმი 2004 წელს
საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულების
საფუძველზე დაფუძნდა.
ის 1852 წელს
თბილისში
დაარსებული
”კავკასიის
მუზეუმის” სამართალმემკვიდრე და ქვეყნის
ხანგრძლივი
სამუზეუმო
ტრადიციების
გამგრძელებელია.აქ
გაერთიანებული
თბილისში მდებარე რამოდენიმე მუზეუმი,
რეგიონის მუზეუმები, სახლ-მუზეუმები და
სამეცნიერო ცენტრები და საცავები. მუზეუმში
მოსულ ვიზიტორს შესაძლებლობა ექნება
დაესწროს სპეციალურ ტურს სიმონ ჯანაშიას
ეროვნული მუზეუმის საქმიანობის შესახებ.

Georgian National Museum perpetuates an
enduring museum tradition in Georgia.
Established in 2004, it represents the biggest
cultural complex in the country consisting of
museums, the National Gallery, museumreserves, famous Georgian artists' housemuseums, scientific and research institutions
and libraries covering Tbilisi and the regions of
Georgia.
Visitors are offered tour “Behind the scenes”
Strictly confidential 5 of SIMON JANASHIA
MUSEUM OF GEORGIA as it is part of Georgian
National Museum.

აპრილი/April 1, 2, 2022
ვორქშოფი კერამიკის სახელოსნოში
CERAMICART
Workshop at the Ceramic Studio
CERAMICART
კონტაქტი
მისამართი: 12, ჭოველიძის ქუჩა,
თბილისი
სამუშაო საათები: 12:00 - 16:00
მობილური: +995 593335677
+995 593506101

https://www.facebook.com/ceramicart.ge

Contact
Address: 12, Chovelidze street, Tbilisi
Hours: 12:00-16:00
Phone:+995 593335677
+995 593506101

https://www.instagram.com/CeramicArtge/?
fbclid=IwAR0vv0BJIAqsL_H0FzJysLXWLwxuJ7
41nHNAcLEgs3MKzTrl-81uSGSpTO4
CeramicArt დაარსდა 2006 წელს. წარმოადგენს
ორი კერამიკოს არტისტის - ანა ჯაფარიძის და
ნინო კოპალაძის გაერთიანებულ სივრცეს,
სადაც იქმნება შემოქმედებითი და ფუნქციური
კერამიკა.
სახელოსნოში მუშაობა
ხდება
სხვადასხვა ტექნიკებით (ჩარხზე ამოყვანა,
ხელით
ამოშენება,
პლასტებით
შენება,
ყალიბებში
ამოწნეხა,
ჩამოსხმა...)
CeramicArt უერთდება მხატვრული რეწვის
ევროპულ დღეებს და გთავაზობთ ფილის
დამზადების
უფასო
მასტერკლასს
და
ვორკშოპს
მონოპრინტის
ტექნიკით.

CeramicArt was founded in 2006 and
represents the shared studio of two ceramic
artists - Ana Japaridze and Nino Kopaladze,
where creative and functional ceramics are
produced with various techniques including:
Wheel throwing, hand-building, slab building,
working
with
molds,
casting
etc.)
To celebrate European Artistic Craft Days in
Georgia CeramicArt offers a free Master class
and Workshop of Mono printing on the tile.

აპრილი/April 2, 2022
სახელოსნო „ესტია“
სააღდგომო კვერცხების მოხატვის
მასტერკლასი

Ceramic Studio Estia
THE MASTER CLASS IN EASTER
CERAMIC PAINTING
კონტაქტი
მისამართი: წინამძღვრიშვილი ქ. #60,
0102
სამუშაო საათები: 14:00 - 18:00
მობილური: +995 599981550

Contact
Address: 60 Tsinamdzgvrishvili Street,
0102 Tbilisi, Georgia
Hours: 14:00-18:00
Phone: +995 599981550
https://www.facebook.com/estia.ge/

https://www.estia.ge/

https://www.instagram.com/estia_art/

კერამიკული სახელოსნო „ესტია“ დაარსდა
2014 წელს. სტუდიაში შექმნილი ნამუშევრები
შთაგონებულია ქართული ტრადიციული
კერამიკის, ლიტერატურის, ტექსტილითა და
ანბანით. სახელოსნო მუშაობს სხვადასხვა
კერამიკულ ტექნიკაში, მათ შორის ჩარხზე
ამოყვანა, ძერწვა, ჩამოსხმა, კერამიკის მოხატვა
და მოჭიქვა.
აქ
მოსულ
ვიზიტორს
სახელოსნო
შესტავაზებს
კერამიკაზე
მუშაობის
და
სააღდგომო
კვერცხების
მოხატვის
მასტერკლასებს.

Ceramic Studio “Estia” was established in 2014.
Works created in the studio are inspired by
Georgian traditional ceramics, literature, textile,
alphabet and other national crafts. The studio
works in various ceramic techniques, among
them wheel-throwing, hand-building, casting,
painting and glazing. Estia was among the very
first workshops in Tbilisi to launch ceramic
masterclasses for visitors and to engage local
youth in new clay experiences.
Visitors will be offered master classes in pottery
and master class on painting Easter eggs.

აპრილი/April 2, 2022
ტექსტილის სამხატვრო სტუდია SILKROOM
28 მარტი - 3 აპრილი, 2022
ეკა ხუნწარიას აბრეშუმის მოხატვის
მასტერკლასი
2 აპრილი, 2022
Open days at textile art studio SILKROOM
March 28 - April 3, 2022
SILK PAINTING WORKSHOP BY EKA KHUNTSARIA
April 2, 2022
კონტაქტი
მისამართი: 7, მ. ზანდუკელის
ქუჩა, თბილისი
სამუშაო საათები: 12:00 - 18:00
ვორქშოფის საათები: 14:00-16:00
მობილური: +995 577 721 568
Contact
Address: 7, Zandukeli street, Tbilisi
Hours: 12:00-18:00
Workshop hours: 14:00-16:00
Phone : +995 577 721 568
https://www.facebook.com/SILKROOM-426453881026976
https://www.instagram.com/silkroom_/
SILKROOM” - “აბრეშუმის ოთახი” ტექსტილის
სამხატვრო
სტუდიაა.
"SILKROOM”-ი
დააარსა
მხატვარმა ეკა ხუნწარიამ 2017 წელს. ეკა ამავე დროს
არის თანადამფუძნებელი ტექსტილის სამხატვრო
სტუდიისა "La Maison Bleue”, რომელიც 1994 წ-დან
2017 წ-მდე არსებობდა. სტუდია. "SILKROOM”-ში
გამოფენილია
აბრეშუმზეშერეული
ტექნიკით
შექმნილი ნამუშევრები : კედლის პანოები, შირმები,
სანათები, თავშლები.
მხავრული რეწვის ევროპული დღეების ფარგლებში 2
აპრილს, 14:00 - 16:00 სთ-მდე ეკა ხუნწარიას
სახელოსნო - "SILKROOM” - “აბრეშუმის ოთახი”
გიწვევთ აბრეშუმის მოხატვის მასტერკლასზე.
"SILKROOM”-ის კარი ყველასთვის ღიაა!

"SILKROOM” is a workplace as well as an
exhibition. You can enjoy Eka Khuntsaria’s
hand-painted wall-hangings, screens, lamp
shades, scarfs etc. Her works are created on
silk using the technique - Batik. As the
workplace is accessible for any visitor you
can take pleasure in watching the creation
process.

აპრილი/April 2-3, 2022
ბოლნისის მუზეუმი/საქართველოს ეროვნული
მუზეუმი –
მუზუემის ტური და ვიზიტი ქვემო
ქართლის სახელოსნოებში
Bolnisi Museum/Georgian National Museum
MUSEUM TOUR AND VISIT TO KVEMO KARTLI ARTISANAL
STUDIOS
კონტაქტი
მისამართი: სულხან-საბა ორბელიანის ქ. 95,
ბოლნისი, საქართველო
Contact
Address 95, Sulkhan-Saba Orbeliani str., Bolnisi,
Georgia
http://www.facebook.com/GNMuseum
https://instagram.com/georgiannationalmuseum
https://www.youtube.com/NationalMuseumGe
https://museum.ge/
https://twitter.com/MuseumGNM

ქვემო ქართლის სახელოსნოებში/ KVEMO KARTLI ARTISANAL STUDIOS

ქოსალარი
ხალიჩების სახელოსნო
reWOVEN;
ხალიჩის ქსოვის
მასტერკლასი
Kosalar
Carpet Weaving Workshop
“reWOVEN”
Carpet-Weaving Master-Class

ასურეთი
საეკლესიო ზარების
სახელოსნოს
დათვალიერება

თეთრიწყარო
ოთარ შარაბიძის
კერამიკული
სახელოსნო, მასტრეკლასი

Asureti, Free Tour in
the BellFounding
Workshop

Tetritskaro, Otar Sharabidze’s
Ceramic Workshop,
Ceramic master-class

აპრილი/April 2-3, 2022
ქემალ თურმანიძის ეთნოგრაფიული
მუზეუმი „ბორჯღალო“
უფასო ტური მუზეუმში და ხეზე კვეთის
მასტერკლასი.
Kemal Turmanidze Ethnography Museum “Borjgalo”
FREE TOUR TO THE MUSEUM AND
WOODWORKING WORKSHOP
კონტაქტი
მისამართი: კახაბრის დასახლება,
მიხეილ შარაშიძის ქ. #14, ბათუმი
სამუშაო საათები: 10:00 - 18:00
მობილური: +995 599 27 34 70
Contact
Address: Mikheil Sharashidze str N14
(Kkakhaberi settlement) 6000
Batumi, Georgia
Hours: 10:00-18:00
Phone: +995 599 27 34 70
https://www.facebook.com/ethnographicmuseumborjgalo
http://www.akvani.ge/
მუზეუმში - "ბორღალო" წარმოდგენილია აჭარის
რეგიონისათვის
დამახასიათებელი
საცხოვრებელი და სამეურნეო ნაგებობათა
მაკეტები, ხალხური რეწვის დარგები, აგრარული
მეურნეობა, ყოფითი ცხოვრება (ფოლკლორული
სიმღერის თანხლებით) და სხვა. აქ თქვენ
შეხვდებით მანეკენებს შრომითი საქმიანობის,
ასაკისა და ხასიათის გათვალიწინებით. ასევე
წარმოდგენილია მუზეუმის დამფუძნებლის,
ქემალ
თურმანიძის
ხეზე
კვეთილობის
ნაკეთობები და სახელოსნო.
მუზეუმი ვიზიტორებს შესთავაზებს მუზეუმის
უფასო ტურს და ხის მხატვრული დამუშავების
სახელოსნოს დათვალიერებას.

The museum - "Borgalo" presents models of
residential and agricultural buildings typical of
the Adjara region, crafts, agriculture, life
(accompanied by folk songs) and more.
mannequins representing the life and
traditions of
local people
including
workmanship, industrial farming, woodcarving,
residential or industrial buildings and 11
meters high waterfall with the forest cover.
Also on display are wood carvings and the
workshop of Kemal Turmanidze, the founder
of the museum.
Visitors will be offered Free Tour to the
museum and woodworking workshop.

აპრილი/April 2-3, 2022
გალერეა 27
ტური გალერეაში და ნინო
ყვავილაშვილის მასტერკლასი
Gallery 27
FREE TOUR TO THE GALLERY AND MASTERCLASS
IN SILK PAINTING (COLD BATIK) WORKSHOP
კონტაქტი
მისამართი: 3, ბეთლემის ქუჩა,
თბილისი
სამუშაო საათები: 12:00 - 19:00
ვორქშოფის საათები: 13:00 - 16:00
მობილური: +995 599 01 41 87
Contact
Address: 3, Betlemi street, Tbilisi
Hours: 12:00-19:00
Workshop hours: 13:00 - 16:00
Phone: +995 599 01 41 87
https://www.facebook.com/gallery27.Tbilisi
https://www.instagram.com/gallery_27/
https://gallery-27.com/ge
გალერეა 27 - ხელნაკეთი ნამუშევრების მაღაზიაა,
რომელიც 2013 წლიდან ფუნქციონირებს. აქ
წარმოდგენილია თავად დამფუძნებლის, მხატვარ
ნინო ყვავილაშვილის, ასევე 100 - ზე მეტი
ადგილობრივი
მხატვრისა
და
ხელოსნის
ნამუშევარი,
როგორც
თბილისიდან,
ასევე
საქართველოს რეგიონებიდან. გალერეა ცდილობს
მოიძიოს და ერთ ჭერქვეშ მოათავსოს სხვადასხვა
მასალასა
და
ტექნიკაში
შესრულებული
გამორჩეული
ნამუშევრები.
გალერეა 27 - ის მიერ ორგანიზებულ ნინო
ყვავილაშვილის ბატიკის მასტერკლასზე დასწრება
ყველა მსურველს შეუძლია - თქვენ ნამუშევრის
შექმნის თანამონაწილენი გახდებით. ამავე დროს
ჩვენი მასტერკლასები ქართული ხელოვნების,
ტრადიციებისა და კულტურული მემკვიდრეობის
მიმართ ინტერესის გაღვივებასაც ემსახურება.

Gallery 27 run by batik artist Nino Kvavilashvili is
open since 2013. Together with Nino, more than
100 local (not only from Tbilisi also from different
regions of Georgia) are presenting their handmade
artworks.
Gallery strives to find and attract artists, designers
or craftsmen across Georgia who create something
special and valuable. Here you will find traditional
blue tablecloths and enamel jewelry, as well as
hand-painted colored scarves, wall hangings that
will add even more warmth and coziness to your
home, as well as leather and ceramics that still
retains the author's hand warmth - a handmade
item
is
just
another
energy
carrier!
In batik workshops we aim to design personalized
gifts for happy memories by using only high quality
materials. Our workshops encourage participants
to learn more about Georgian culture and heritage.

2 აპრილი/ April 2, 2022
ნუკრიანის არტ რეზიდენცია ArtTent
პაპიე მაშეს მასტერკლასი მატილდა
მიურატთან ერთად
Papier-Mache masterclass by Matilda Murat at
ARTTENT Nukriani Art Residence
კონტაქტი
მისამართი:: სოფ. ნუკრიანი, მე-40 კმ.,
სიღნაღი, (კახეთი) საქართველო
სამუშაო საათები: 13:00 - 17:00
მობილური: +995 577109955

Contact
Address: Nukriani, 40th km, Signagi,
(Kakheti), Georgia
Hours: 13:00-17:00
Phone: +995 577109955
https://bit.ly/3qcQpc2

ნუკრიანის არტ რეზიდენცია კახეთში, გალერეა
არტტენტის ახალი შემოქმედებითი პროექტია,
რომლის მიზანია სიღნაღის მუნიციპალიტეტის
ულამაზეს სოფელ ნუკრიანში მოიზიდოს
სტუმრები, მოგზაურები, ადგილობრივი და
საერთაშორისო ხელოვანები და ხელოვნების
მოყვარულები.
მასტერკლასსზე
დასწრების
მსურველები,
გთხოვთ, დარეგისტრირდეთ 2022 წლის 31
მარტამდე

Arttent Art residence in Kakheti, is another
creativity spot in the beautiful village of
Nukriani, Signagi Municipality. It exists to host
and inspire guests and travelers, local and
international artists and art lovers.

აპრილი/April 3, 2022
სახელოსნო “ანდამატი“
თიხით ძერწვის მასტერკლასი
Ceramic Studio „Andamati“
THE MASTER CLASS IN CERAMIC
HAND BUILDING
კონტაქტი
მისამართი: ხარიტონ ახვლედიანის
ქ. 19, ბათუმი
სამუშაო საათები: 12:00 - 18:00
მობილური: +995 593240865

Contact
Address: Kh. Akhvledianis 19 street,
Batumi, Georgia
Hours: 12:00-18:00
Phone: +995 593240865

https://www.facebook.com/StudiaAndamati/
https://instagram.com/andamati/
სტუდია ანდამატი ბათუმში უკვე 21
წელია რაც არსებობს. სახელოსნოში
მთავარი მიმართულბეა კერამიკაა,
თუმცა აქ ასევე ისწავლება ფერწერა,
გრაფიკა.
სახელოსნოში მოსულ
ვისიზტორს სთავაზობს კერამიკაზე
ძერწვის მასტერკლასს.

Studio Andamati was established in Batumi
21 years ago. The main direction in the
workshop is ceramics, but painting and
graphics are also taught here. Visitors are
offered interactive master classes in ceramic
hand builing.

28 მარტი - 3 აპრილი/March 28 - April 3, 2022
გალერეა
ART EAST
ქართველი მხატვრების ნამუშევრების გამოფენა
GALLERY
ART EAST
EXHIBITION OF GEORGIAN ARTISTS

კონტაქტი
მისამართი: 15, გ. ახვლედიანის
ქუჩა, თბილისი
სამუშაო საათები: 11:00 - 19:00
მობილური: +995 598 87 44 55

https://www.facebook.com/arteastgallery

Contact
Address: 15, Giorgi Akhvlediani
street, Tbilisi
Hours: 11:00-19:00
Phone: +995 598 87 44 55

https://www.instagram.com/art_eastgallery/

სამხატვრო გალერეა არტ ისტი მდებარეობს
ქალაქის ერთ-ერთ ცენტრალურ უბანში.
საქვეყნოდ
ცნობილი,
პოპულარული
ავტორების გარდა, გალერეა მუშაობს
ახალგაზრდა მხატვრებთან, სამხატვრო
აკადემიის სტუდენტებთან, ეძებს ახალ
ტალანტებს და უწყობს ხელს მათ მომავალ
განვითარებაში.
გალერეაში
მოსულ
ვიზიტორებს
შესაძლებლობა ექნებათ ერთ სივრცეში
დაათვალიერონ და შეიძინონ ქართველი
მხატვრების ნამუშევრები.

Art East Gallery is located in one of the central
districts of the city. Apart from famous artists,
Art East gallery works with Art Academy
students, is in constant search and discovers new
talents and provides support for their future
success.
Visitors will have the opportunity to explore as
well as buy contemporary Georgian applied
artworks in one space.

აპრილი/April 3, 2022
ხელოვნების სტუდია
ART EAST
თიხით ძერწვის მასტერკლასი
Art Studio
ART EAST
MASTERCLASS IN CERAMIC HAND BUILDING
კონტაქტი
მისამართი: 15, გ. ახვლედიანის
ქუჩა, თბილისი
სამუშაო საათები: 15:15 - 17:15
მობილური: +995 598 87 44 55
გთხოვთ, დარეგისტრირდით
წინასწარ

https://www.facebook.com/arteastgallery
https://www.instagram.com/art_eastgallery/

ხელოვნების სკოლა-სტუდია „არტ ისტი“
დაარსდა 2014 წელს. სახელოსნო მუშაობს
სხვადასხვა კერამიკულ ტექნიკაში, ძერწვა,
ჩამოსხმა, კერამიკის მოხატვა და მოჭიქურება.
აქ
მოსულ
შესთავაზებს
მასტერკლასებს.

ვიზიტორს
კერამიკაზე

სახელოსნო
მუშაობის

Contact
Address: 15, Giorgi Akhvlediani
street, Tbilisi
Hours: 15:15 - 17:15
Phone: +995 598 87 44 55
Please register in advance

Ceramic Studio “Art East” was established in 2014.
The studio works in various ceramic techniques,
among them hand-building, casting, painting and
glazing. Art East was among the very first
workshops in Tbilisi to launch ceramic
masterclasses for visitors and to engage local
youth in new clay experiences.
Visitors will be offered master classes in pottery

აპრილი/April 3, 2022
ტატულაშვილის კერამიკული სტუდია - მუზეუმი
ტური მუზეუმში და კერამიკის
მასტერკლასი
Tatulashvili Ceramic Studio - Museum
FREE TOUR TO THE MUSEUM AND CERAMIC
WORKSHOP
კონტაქტი
მისამართი: 10, ე. ნინოშვილის
ქუჩა, გორი
სამუშაო საათები: 10:00 - 18:00
მობილური: +995 599 27 34 70
Contact
Address: 10, Egnate Ninoshvili St,
Gori, Georgia
Hours: 10:00-18:00
Phone: +995 599 27 34 70
https://www.facebook.com/profile.php?id=100024723055189

გიორგი ტატულაშვილი ხალხური კერამიკის
ოჯახური
ტრადიციის
წარმომადგენელია.
კერამიკის წარმოების ტრადიცია უკვე მეოთხე
თაობას გადაეცა. ოსტატის ნამუშევრებში შედის
თასები, დოქები, ქილები, ღვინის ჭურჭელი სხვა.
ტატულაშვილის
სახელოსნო
ვიზიტორებს
სთავაზობს ტურსა და კერამიკის ვორქშოპს.

Giorgi Tatulashvili is a heritage folk ceramist,
representative of the family were skills of
traditional ceramic making was passed already
to four generations. The master's works
include bowls, jugs, jars for sour milk, wine
vessels other tableware.
Visitors will be offered Free Tour to the
museum and ceramic workshop.

28 მარტი - 3 აპრილი/March 28 – April 3, 2022
გალერეა ArtTent
საქველმოქმედო გამოფენა-გაყიდვა
“ქართველი ხელოვანები
უკრაინისთვის”
Charity Sales Exhibition "Georgian Artists for
Ukraine"at Gallery ArtTent
კონტაქტი
მისამართი: თბილისი მოლი, III სართ.
16 კმ, დავით აღმაშენებლის ხეივანი,
თბილისი
სამუშაო საათები: 12:00 - 19:00
მობილური: +995 577109955

Contact
Address: Tbilisi Mall, III floor, 16th km,
David Agmashenebeli Avenue, Tbilisi
Hours: 12:00-19:00
Phone: +995 577109955
https://www.facebook.com/ArtTentTbilisi
https://www.instagram.com/art_tent_tbilisi/?utm_medium

არტტენტი არის არტ პრეზენტაციებისა და
გაყიდვების ინოვაციური პლატფორმა, სადაც
წარმოდგენილია ცნობილი ქართველი და
საერთაშორისო ხელოვანების, ისევე როგორც
ახალგაზრდა ნიჭიერი არტისტების საუკეთესო
ნამუშევრები.
გალერეა
არტტენტი
თბილისი
მოლში
გთავაზობთ ხატვის პერსონალურ და ჯგუფურ
გაკვეთილებს, როგორც ბავშვებისთვის, ასევე
მოზრდილთათვის. აქ დაგხვდებათ მშვიდი და
ფერადი გარემო, სადაც შეძლებთ თქვენი
ფანტაზიები რეალობად აქციოთ.

ARTTENT is an innovative platform for art
presentations and sales, which presents the
best works of famous Georgian and
international artists, as well as young talented
artists. Gallery ARTTENT in Tbilisi Mall offers
personal and group drawing lessons for both
children and adults. Here you will find a calm
and colorful environment where you can turn
your fantasies into reality.

2 აპრილი/April 2, 2022
ნუკრიანის არტ რეზიდენცია ArtTent
პაპიე მაშეს მასტერკლასი მატილდა
მიურატთან ერთად
Papier-Mache masterclass by Matilda Murat at
ARTTENT Nukriani Art Residence
კონტაქტი
მისამართი: : სოფ. ნუკრიანი, მე-40 კმ.,
სიღნაღი, (კახეთი) საქართველო
ვორქშოფის საათები: 13:00 - 17:00
მობილური: +995 577109955

Contact
Address: Nukriani, 40th km, Signagi,
(Kakheti), Georgia
Hours: 13:00-17:00
Phone: +995 577109955
https://www.facebook.com/ArtTentTbilisi
https://www.instagram.com/art_tent_tbilisi/?utm_medium

Arttent Art residence in Kakheti, is another creativity
spot in the beautiful village of Nukriani, Signagi
Municipality. It exists to host and inspire guests and
travelers, local and international artists and art lovers.

ნუკრიანის არტ რეზიდენცია კახეთში,
გალერეა
არტტენტის
ახალი
შემოქმედებითი პროექტია, რომლის
მიზანია სიღნაღის მუნიციპალიტეტის
ულამაზეს სოფელ ნუკრიანში მოიზიდოს
სტუმრები, მოგზაურები, ადგილობრივი
და საერთაშორისო ხელოვანები და
ხელოვნების მოყვარულები.

აპრილი/April 3, 2022
ხელოვანთა საერთაშორისო გილდია
ციალა გიგაურის და ხათუნა გაბრიჩიძის
მასტერკლასები მინანქრის მოყვარულთათვის
International Guild of Artists Masterclasses
for cloisonne enamel
lovers of Tsiala Gigauri and Khatuna Gabrichidze
კონტაქტი
მისამართი: 134, ცოტნე
დადიანის გამზ, თბილისი
სამუშაო საათები: 12:00 – 16:00
მობილური: +995 593973237;
+995 593285503
Contact
Address: 134, Tsotne Dadiani
Avenue, Tbilisi
Hours: 12:00-16:00
Phone: +995 593973237;
+995 593285503
https://www.facebook.com/tsio.gigauri

https://www.facebook.com/Mina101731475693904

https://instagram.com/tsio_gigauri_cloisonne_ename
l?utm_medium

https://instagram.com/mina.enamel
_?utm_medium

ხელოვანთა საერთაშორისო გილდია დაარსდა
რამდენიმე
მეგობრის
გამოცდილების
საფუძველზე,
ჩვენ
გავაერთიანეთ
ჩვენი
განსხვავებული იდეები , საერთო ხედვა და
ვცდილობთ ხელი შევუწყოთ
ქართული
ხელოვნების
სხვადასხვა
დარგის
პოპულარიზაციას როგორც საქართველოში
ასევე მის ფარგლებს გარეთ.
ჩვენი
სახელოსნო
ღიაა
ხელოვნების
მოყვარულთათვის ყოველდღე, შაბათ-კვირის
გარდა, 11-00-დან 18:00 საათამდე, გთავაზობთ
სამოყვარულო
გაკვეთილებსა
და
მასტერკლასებს
ქართული
ტრადიციული
ხელოვნების სხვადასხვა დარგში.
3 აპრილს შემოგთავაზებთ
სამოყვარულო
მასტერკლასს მინანქრის მოყვარულთათვის,
12:00 -დან 15 :00-მდე.

The International Guild of Artists was founded
on several friends' experiences. We have
combined our different ideas, common vision,
and we try to promote various fields of
Georgian art both in Georgia and abroad. Our
workshop is open to art lovers every day,
except weekends, from 11:00 to 18:00, offering
amateur lessons and masterclasses in various
fields of Georgian traditional art. On April 3, we
will offer an amateur master class for
cloisonne enamel lovers, from 12:00 to 15:00.

