
 

 

 

ფესტივალი "არგანის" პროგრამა 

Batumi ArtFest “ARGANI” 

 
მარკეტი 

 ყოველ დღე 12:00 - 21:00 საათამდე 
  

 ქართველი და უცხოელი ჰენდ-მეიდერების 

გამოფენა- გაყიდვა 

იოგა და ცეკვა ( უფროსებისთვის) 

შაბათი 08.07 

 15:00 იოგა ვიტალი პავლენკო  

 17:00 კიმ შოკოვი 

 19:00 იოგა კსენია 

 20:00 ხიპ-ხოპის გაკვეთილი ზუზუ 

ესკობარი 

კვირა 09.07 

 13:00 იოგა  ციგუნ რომან კიმი  

15:00 ტაიზიცუანი რომან კიმი   

17:00 იოგა კიმ შოკოვი  

 19:00 იოგა ვიტალი პავლენკო  

20:00 ქართული ცეკვის გაკვეთილი 

ზუზუ ესკობარი 
 

ორშაბათი 10.07 

 13:00 იოგა ვიტალი პავლენკო  

 17:00 კიმ შოვკოვი 

 19:00 იოგა ციგუნი რომან კიმი 

 20:00 თანამედროვე ცეკვის 

გაკვეთილი 

ფუდკორდი 

 ყოველ დღე 12:00 - 21:00 საათამდე 
  

  სასმელების  და საკვების გაყიდვა 

(ალოჰოლის და ხორც-პროდუქტების გარდა) 

მასტერ კლასები 

შაბათი 08.07 

სამკაულების დამზადება ეკატერინე 

ბერულავასგან.  

თამაში "ქართული სუფრა" 

ალეკსანდრე პიჩუგინისგან ( მთელი 

დღე) 

ხატვის გაკვეთილები სხვა და სხვა 

მხატვრებისაგან(მთელი დღე) 

15:00 საათზე  თექის მასტერკლასი  

გვანცა ქავთარაძესგან 

16:00 გიტარის გაკვეთილი ლევან 

ქათამაძესგან 

17:00 მასტერკლასი ნაჭერზე ხატვა 

სოფო შონიასგან 
 

კვირა 09.07 

სამკაულების დამზადება ეკატერინე 

ბერულავასგან. 

თამაში "ქართული სუფრა" ალეკსანდრ 

პიჩუგინ (მთელი დღე) 

ხატვის გაკვეტილები  (მთელი დღე) 

16:00 ორიგამი და ლეკხია ქართულ 

ენაზე ირაკლი ცეცხლაძესგან 

17:00 მასტერკლასი სამკაულების 

დამზადება ნატალი მინდაიშვილისგან 

ორშაბათი 10.07 

სამკაულების დამზადება 

ეკატერინე ბერულავასგან 

თამაში "ქართული სუფრა" 

ალეკსანდრ პიჩუგინის გან ( 

მთელი დღე) 

ხატვის გაკვეთილები სხვა და სხვა 

მხატვრებისგან(მთელი დღე) 

17:00 საათზე მასტრ კლასი 

მარიანა მაკრახიძესგან        



 

 

გამოფენის ზონა  

 ყოველ დღე 12:00 - 21:00 საათამდე 

ფოტოგრაფების გამოფენა (ელიზაბეტ 

კრასენკო) 

მხატვრების გამოფენა (ალიონა 

გარმაზი,მარინა აპოსტოლ, ლია ჯიქიძე, ანტონ 

ოვჩინიკოვი) 

სტუმრების კარიკტურები  სერგეი 

რომანენკოსგან (შემოსული თანხა გადაეცემა 

მერაბის ცხოველთა თავშესაფარს) 

არტ ობიექტი ბექა ბექსონისგან, 

ნახატი ფესტივალის თემაზე  ნანა 

აბულაძესგან. 

 საერთო ნახატი ფესტივალის სტუმრებისგან 

და მონაწილეებისგან 

 Street Art - შექმნა 

რელაკსი/კინო/კონცერტები 

შაბათი 08.07 

20:00 Asea Sool ის კონცერტი 

21:30 GROOVEPHONICS ის 

კონცერტი 

 23.30 ქარტული მოკლემეტრაჟიანი 

ფილმების ჩვენება(სუბტიტრებით) 

კვირა 09.07 

20:00 DJ Set  

21:30 Fire Show და ბარაბნები 

22:00 ფილმის ჩვენება 

"იმპრესიონისტების" ყურება და განხილვა 

მხატვარ აკაკი ძნელაძესთან ერთად 

ორშაბათი 10.07 

20:00 DJ Set  
21:00 Jam Session 

  22:00 ღამის 

კინოჩვენება:"მშვენიერი მწვანე" 

მერაბ ნაკაშიძეს ცხოველთა თავშესაფარი 

ყოველდღე, 

 ყოველ დღე 12:00 - 21:00 საათამდე 
 

შესაძლებლობა ეძლევა ყველას აიყვანოს 

უპატრონო ცხოველები და ასევე გაიღოს 

დახმარება ცხოველებისთვის. 

საბავშვო ზონა 

შაბათი 08.07 

15:00 - ბავშვთა ტაიკვანდო(7 

წლიდან)რომან კიმი 

16:00 - ხატვის გაკვეთილი მარიანა 

აპოსტოლ 

17:00 - ბავშვთა იოგა ვიტალი 

პავლენკო 

კვირა09.07 

15:00 - ქართული სიმღერის მასტერკლასი 

ნიკა პატარავა 

17:00 - ბავშვთა იოგა ვიტალი პავლენკო 

19:00 - ბავშვთა ტაიკვანდო(7 

წლიდან)რომან კიმი 

ორშაბათი 10.07 

15:00 - იოგა ბავშვებისთვის 

ვიტალი პავლენკო 

17:00 - ბავშვთა ტაიკვანდო(7 

წლიდან)რომან კიმი 

20:00 - ქართული და 

თანამედროვე ცეკვის 

გაკვეთილი(5 წლიდან) ზუზუ 

ესკობარ 

  


