
giorgi CubinaSvilis saxelobis qarTuli xelovnebis istoriisa da giorgi CubinaSvilis saxelobis qarTuli xelovnebis istoriisa da 
ZeglTa dacvis erovnuli kvleviTi centri -ZeglTa dacvis erovnuli kvleviTi centri - 80 80

daviT kakabaZis fondidaviT kakabaZis fondi

xelovneba da sivrce – daviT kakabaZe 
mecnieri, moazrovne, mxatvari

konferenciis formati: onlain (zoom platforma)

samuSao ena: qarTuli

11: 00 – 11: 15   konferenciis  gaxsna

მოდერატორი: თამარ ბელაშვილი

11: 15 – 11: 35      გოგი  ხოშტარიაგოგი  ხოშტარია  - დავით კაკაბაძის სასურათო წყობის სპეციფიკისათვის 
11: 35 – 11: 55   პარმენ  მარგველაშვილიპარმენ  მარგველაშვილი - დიალოგისათვის დავით კაკაბაძესთან 
11: 55 – 12: 15   ლიანა (ლიკა) ანთელავალიანა (ლიკა) ანთელავა - დავით კაკაბაძე, როგორც კულტურული ფენომენი
12: 15 – 12: 35   ქეთევან კინწურაშვილიქეთევან კინწურაშვილი - ეპოქის პლასტიკური ორნამენტი - დავით კაკაბაძის   
                           სკულპტურა „Z“
12: 35 – 12: 55   ქეთევან კინწურაშვილი  - „პარიზი - კონკარნო: ვიდეომოგზაურობა      ქეთევან კინწურაშვილი  - „პარიზი - კონკარნო: ვიდეომოგზაურობა      
                           დავით კაკაბაძის ბრეტანის სერიათა კვალდაკვალ“                           დავით კაკაბაძის ბრეტანის სერიათა კვალდაკვალ“ 

http://www.gch-centre.ge

კ ო ნ ფ ე რ ე ნ ც ი აკ ო ნ ფ ე რ ე ნ ც ი ა

TariRi: 24 maisi, 2021

 I sesia

 Sesveneba

მოდერატორი: მარიამ გაჩეჩილაძე

14: 00 – 14: 20   ნათია ასათიანი ნათია ასათიანი - კოტე მარჯანიშვილი - დავით კაკაბაძის თანამდგომი 

  II sesia



 

14: 20 – 14: 40    სამსონ ლეჟავა სამსონ ლეჟავა - დავით კაკაბაძე და კოლხური ოდა-სახლი
14: 40 – 15: 00    ნათია რამიშვილინათია რამიშვილი - საგანი სივრცეში თუ სიბრტყეზე. საუკუნის ახალი ხედვა
15: 00 – 15 : 20   თამარ  ბელაშვილითამარ  ბელაშვილი - ფილმის „მარილი სვანეთს“, ძირითადი მხატვრულ-
                            სტილისტური მახასიათებლები
15: 20 – 15: 50    აუდიო ჩანაწერი - დიმიტრი თუმანიშვილი - დავით კაკაბაძის შესახებ  
                            (წარმდგენი: ნინო ჭოღოშვილი)
15: 50 – 16: 20    დისკუსიადისკუსია

  I sesia

მოდერატორი: სამსონ ლეჟავა 

11: 00 – 11: 20   ზაზა  ფირალიშვილი -ზაზა  ფირალიშვილი - ჩანაწერები დავით კაკაბაძის შესახებ
11: 20 – 11: 40    ხათუნა ხაბულიანი ხათუნა ხაბულიანი - დავით კაკაბაძის საერთაშორისო აღიარების შესახებ
11: 40 – 12: 00    ქეთევან (ქეთი) შავგულიძე ქეთევან (ქეთი) შავგულიძე - სივრცის განუსაზღვრელ მანძილსა და განუზომელ  
                            დროში
12: 00 – 12: 20    ასმათ ოქროპირიძეასმათ ოქროპირიძე - გადარჩენილი მემკვიდრეობა - „ქართული ორნამენტის 
                            გენეზისი“

TariRi:  25 maisi,  2021

http://www.gch-centre.ge

 II sesia

მოდერატორი: მზია ჩიხრაძე

14: 00 – 14: 20    ცისია კილაძე ცისია კილაძე - დავით კაკაბაძე -  ზოგიერთი თეორია სივრცის შესახებ
14: 20 – 14: 40    ირმა  მათიაშვილი ირმა  მათიაშვილი - ტრადიციის საკითხი დავით კაკაბაძის კონსტრუქციულ-
                            დეკორატიულ სერიაში
14: 40 – 15: 00    თეა ტაბატაძეთეა ტაბატაძე - დავით კაკაბაძისა და ილია ზდანევიჩის შესახებ
15: 00 – 15: 20    მზია ჩიხრაძე  მზია ჩიხრაძე - დავით კაკაბაძე „ქართული მხატვრული ენის“  ძიებაში
15: 20 – 15: 50    დისკუსიადისკუსია
 
კონფერენციის დახურვა

 Sesveneba


