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ან ფხალეულს და აჭარულ ხაჭაპურს
ვამზადებ.
- თანამედროვე ოპერის მომღერ
ლები გამხდრები ხართ...
- ბალერინა ხართ? მოცეკვავე ხა
რთ? ხშირად მეკითხებიან ოპერაში.
არა, ვმღერი-მეთქი. დიახ, ასეა, ყველ
ანი ფორმაში ვართ.
- ქართველ პედაგოგთან თქვენც
სკაიპით მეცადინეობთ?
- დიახ, გულიკო კარიაულთან სკ
აიპით ვმეცადინეობ, ისევე, როგორც
მისი სხვა მოწაფეები. სულ თავიდან
ნინო სურგულაძე ტელეფონით მეცა
დინეობდა. მერე ჩვენ გადავიღეთ ეს,
შემდეგმა თაობებმა. მე კომპიუტერი
ვაჩუქე. ახლა ყველანი სკაიპზე გადა
ვიდეთ-მეთქი.

თამარ გონგაძე

მეცო სოპრანო ქეთევან ქემო
კლიძემ მარტსა და აპრილში ლოს
ანჯელესის საოპერო თეატრში პლ
ასიდო დომინგოს მიწვევით როსი
ნის „კონკიაში“ მთავარი პარტია
შეასრულა. როგორც მომღერალი
ამბობს, სამმა სპექტაკლმა ძალიან
წარმატებულად ჩაიარა. მართლა
გულწრფელად მიხარია, როდესაც
უცხოეთში წარმატებულ თანამე
მამულეზე ასეთ საამაყო ამბებს
ვისმენ.
„ბელისიმა, ბრავისიმა“
ქეთევან ქემოკლიძე: - ოთხი წლ
ის წინ კანადაში პლასიდო დომინგოს
კონკურსში გავიმარჯვე. მას შემდეგ
ის სულ მეპატიჟება იმ თეატრებში
სამღერლად, სადაც თვითონ დირე
ქტორია. რამდენიმე წლის წინ ვაში
ნგტონში ვიყავი მისი მიწვევით. ახ
ლა ლოს ანჯელესში სამი სპექტაკლი
ვითამაშეთ. თითქმის ორ თვემდე
დავყავი იქ. კარგად და წარმატებით
ჩაიარა სპექტაკლებმა და ბედნიერი
დავბრუნდი ვენაში. უნდა აღვნიშნო,
რომ ლოს ანჯელესში ორი ქართვე
ლი პიანისტი მოღვაწეობს, ნინო და
თამარ სანიკიძეები. ეს პიანისტები
დომინგოს ფავორიტი პიანისტები
არიან, რომელთა გარეშე დომინგოს
არც ერთი კონკურსი არ ტარდება.
ყოველთვის ამ ორ ქართველ დას იწ
ვევს. ლოს ანჯელესი ძალიან ლამა
ზი ქალაქია. მთელი კინოს ისტორია
იქ არის. სექტემბერში ვაშინგტონში
„ოპერა თეატრში“ სპექტაკლ „ბედის
ძალაში“ მეცო სოპრანოს მთავარი
როლის შესასრულებლად მივემგზა
ვრები.
ორი წლის წინ დომინგომ ბათუ
მის კონცერტზე პირადად ჩამიყვანა.
რომ ნახა - კონცერტში ჩასმული არ
ვიყავი, დამირეკა - რატომღაც სიაში
არ ხარ, ბილეთი ნაყიდი მაქვს, ჩაჯე
ქი და გამოფრინდიო. მეორე დღეს
მისი პირადი თვითმფრინავით გამო
ვფრინდი უკან, ლონდონში კონცერ
ტი მქონდა. კომპლიმენტს ყოველთ
ვის აღმატებულ ხარისხში მეუბნება
- „ბელისიმა, ბრავისიმა“. საოცარი
ადამიანია, არაფერი არ ეპარება და
არ ავიწყდება. ამდენი ხანია სცენაზ
ეა. ტენორი იყო, ახლა ბარიტონზე
გადავიდა და თან დირიჟორობს. სა
სწაული შემოქმედია. ყველაფერში
ნიჭიერი ადამიანია. საოცარია ურ
თიერთობებში. საოპერო სფეროში
სამაგალითოა.
წარმატება ვენიდან
ქეთი ვენაში ექვსი წელია ცხოვ
რობს. თავიდან მისი ევროპული კა
რიერა ვენის კონკურსით დაიწყო,
მერე იყო ლა სკალას აკადემია, სა
დაც 2005-2007 წლებში ისწავლა.
„უგამოცდოდ მოვხვდი. ვენაში კო
ნკურსზე ლა სკალას დირექტორს
ძალიან მოვეწონე და უგამოცდოდ
ჩავაბარე აკადემიაში. ჩემი წარმატ
ება აქედან დაიწყო. სულ ზევით და
ზევით მივდივარ. სულ რომ მგონია
რომ პიკია, მერე აღმოჩნდება, რომ
არ ყოფილა პიკი. ასეულობით სპექ
ტაკლში მიმღერია. ხუთი წელია ერ
თი აგენტი მყავს. კარგად ავაწყვეთ
მუშაობა. სამი წელი პროგრამა უკვე
გაწერილი მაქვს.

სიყვარულის ისტორია
ბოლოს თბილისში იანვარში იყო
კონცერტებზე. გასულ ზაფხულს თვ
ეების შვილთან ერთად ესტუმრა სამშ
ობლოს. ლუკა ერთი წლისაა. ქეთევანი
კი დედა 30 წლის ასაკში გახდა. მომღ
ერლის მეუღლე სანდრო შელეგია ეკ
ონომისტია და ვენის უნივერსიტეტის
პროფესორია. ერთმანეთს საქართვე
ლოდან იცნობენ, თუმცა წყვილის სი
ყვარული ბარსელონაში დაიწყო. „მე
ბარსელონაში ვიყავი კონტრაქტით,
სანდრო იქ სწავლობდა. ერთხელაც

„ყოველთვის
ვნერვიულობ
საქართველოში
როცა გამოვდივარ,
ყოველი კონცერტი
ანგარიშის
ჩაბარებასავით
გამომდის“

„ოთხი წლის წინ კანადაში პლასიდო დომინგოს კონკურსში გავიმარჯვე.
მას შემდეგ ის სულ მეპატიჟება იმ თეატრებში სამღერლად, სადაც
თვითონ დირექტორია. რამდენიმე წლის წინ ვაშინგტონში ვიყავი მისი
მიწვევით. ახლა ლოს ანჯელესში სამი სპექტაკლი ვითამაშეთ“
ვენაში ცხოვრება მომწონს. მოწე
სრიგებული ქალაქია. საცხოვრებლად
საუკეთესო და კომფორტული. ერთი
ეგ არის, გრძელი ზამთარი გვაქვს...“
„სცენას ეროვნება არ აქვს“
„სცენას ეროვნება ნამდვილად არ
აქვს. რომ გადიხარ და შუქი მოგანა
თებს, მნიშვნელობა არ აქვს სად გამო
დიხარ. მიყვარს ამერიკაში სიმღერა,
კარგი მაყურებელია. ოპერა უყვართ.
იტალია ტრადიციული ქვეყანაა და
მათი შეფასება ძალიან მნიშვნელოვ
ანია, განსაკუთრებით მაშინ, როცა
იტალიურ რეპერტუარს ასრულებ. ეს
პანეთი მიყვარს, რადგან ბარსელონას
თეატრის პრიზიორი ვარ. საფრანგე
თში სიმღერა იმიტომ მიყვარს, რომ იქ
გრან-პრი ავიღე და მერე ბევრმა თე
ატრმა მიმიწვია. ყოველთვის ვნერვი
ულობ, როცა საქართველოში გამოვდ

ივარ, ყოველი კონცერტი ანგარიშის
ჩაბარებასავით გამომდის. უცხოეთში
გაბნეულ ქართველ მომღერლებს გვ
იწევს ერთად სიმღერა. დეკემბერში
ლა სკალაში ვიმღერე გია გაგნიძესთან
ერთად. ლადო ათანელთან ორჯერ მა
ქვს ნამღერი. ნინო მაჩაიძესთან ერ
თად არაერთხელ გამოვსულვარ. ახალ
წელს პაატა ბურჭულაძესთან ერთად
ბერლინის თეატრში ვიმღერე. საერ
თოდ, ლა სკალაში ოთხი ქართველი
ვსწავლობდით ერთ პერიოდში - მე,
ნინო მაჩაიძე, ლიკა ლაგვილავა და
ირინა კაპანაძე. ჩვენ აკადემიის სცენ
აზეც ერთად გვიმღერია“.
ხიფათი სცენაზე
„უამრავ სპექტაკლში მიმღერია და
ყოფილა ხიფათიც. საფრანგეთში „სე
ვილიელი დალაქის“ თამაშისას ასეთი
რამ შემემთხვა. როზინას როლს ვასრ

ულებდი. ისეთი დეკორაცია იყო, რომ
იატაკი ზოგ სცენაში ფანჯრად აიწე
ოდა და მერე ისევ იატაკი ხდებოდა.
ერთ სცენაში, როდესაც იატაკად გა
დაკეთდა, ეს ფანჯარა არ ჩაუკეტავთ
და ჩავვარდი, ორი მეტრის სიგრძეზე
ჩავფრინდი. თანამედრო დადგმა იყო
და ორკესტრს ეს ასეთი სცენა ეგონა,
ამიტომ არ გაჩერებულა. საშინელე
ბათა ფილმებში ხომ გინახავთ, საიდ
ანღაც რომ ამოდიან, ასე ამოვედი ია
ტაკიდან. ფეხი და ხელი დამიზიანდა,
შუბლიც მქონდა დარტყმული. მერე ამ
როლის შესრულება 8 თვის ორსულს
შემომთავაზეს, მაგრამ გავაუქმე“.
- ხმას როგორ უვლით?
- მე ჩვეულებრივი მომღერალი ვარ,
ყველაფერს ვჭამ. თანამედროვე მო
მღერლები ვცდილობთ ჩვეულებრივი
ადამიანები ვიყოთ. ქართულ საჭმელ
ებს თვითონ ვაკეთებ. ხშირად ნიგვზი

ჩემს სპექტაკლზე დავპატიჟე. ჩვენი
რომანიც იქიდან დაიწყო. სანამ ვიქო
რწინებდით სამწლიანი ურთიერთობა
გვქონდა. ორივე ვსწავლობდით, მე ლა
სკალაში, ის ბარსელონაში, თან სხვა
დასხვა ქალაქებში ვცხოვრობდით და
ოჯახის შესაქმნელად არ გვეცალა.
დრო ურთიერთობას წვრთნის, სიშო
რე კი გრძნობას განმტკიცებაში ეხ
მარება... მგონია, რომ ცოტა ხნის წინ
იყო, მაგრამ რომ დავითვალე შვიდი
წლის წინ იყო. იყო სიურპრიზები, ჩა

მინგოს ფავორიტი მეცო სოპრანო
„რომში კარლოს
საურასთან ჩემი
კასტინგზე მისვლა
ძალიან არარეალურად
ჟღერდა. მოგვიანებით
კარლოსმა მითხრა,
მარტო კასტინგით კი
არ შეგაფასე, აეროპორტში
გიყურებდი შემოწმება
როგორ გაიარეო“

მოკითხვა. ქორწილი საქართველოში
გვქონდა, ევროპულ-ქართული. უამრ
ავი უცხოელი მეგობარი ჩამოგვივიდა.
დღემდე ყოველთვის ჩამოდის პრემიე
რებზე. ახლაც ლოს ანჯელესში ჩამო
ვიდა, გამამხნევა და გვერდში დამი
დგა. პრემიერებზე მისი გვერდზე დგ
ომა ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია.
სხვა შეგრძნებაა, როცა იცი, რომ და
რბაზში შენი მეუღლე ზის.
დედობამ მშვიდი და ნებისყოფიანი
გამხადა. ლუკას ძუძუთი ვკვებავდი.
კულისებშიც გამომიკვებავს. ახლა პი
რველად დავტოვე მარტო ლოს ანჯე
ლესში რომ ვიყავი, თითქმის ორი თვე
და გამიჭირდა მის გარეშე. ვფიქრობ
შემირიგდა...“
„ამ ფილმში თამაში ჩემთვის
გამოცდილება იყო“
ქეთევანი, სამი წლის წინ, თვით კა
რლოს საურამ ფილმ „დონ ჯოვანიში“
გადაიღო. ერთ-ერთი მთავარი როლი
აქვს.
„ამ პროექტში შემთხვევით მოვხ
ვდი. ავსტრიაში მოსმენაზე ვიყავი და
ამიყვანეს. ზუსტად ამ დროს აგენტმა
დამირეკა და მითხრა, რომში რეჟისო
რი კარლოს საურა კასტინგს ატარებ
სო. ჩავთვალე, რომ რომში საურასთან
ჩემი კასტინგზე მისვლა ძალიან არარ
ეალურად ჟღერდა. აგენტს ვუთხარი,

EXCLUSIVE
მე მგონი ასეთ კასტინგზე წასვლა არ
ღირს-მეთქი. ამ მომენტში დამირე
კა ჩემმა პედაგოგმა, გულიკო კარი
აულმა და მას ეს ამბები მოვუყევი.
დიდი ამბავი ამიტეხა, თბილისში არ
ჩამოხვიდე, რომში თუ არ წახვალო.
ავდექი და ღამის მატარებლით რომში

„ორი წლის წინ დომინგომ ბათუმის კონცერტზე პირადად ჩამიყვანა.
რომ ნახა - კონცერტში ჩასმული არ ვიყავი, დამირეკა - რატომღაც
სიაში არ ხარ, ბილეთი ნაყიდი მაქვს, ჩაჯექი და გამოფრინდიო.
მეორე დღეს მისი პირადი თვითმფრინავით გავფრინდი უკან“
გავემგზავრე. ასე ნამგზავრი შევვარ
დი კასტინგზე. მამღერეს და ეტიუდი
გამაკეთებინეს. ეტიუდში კოლეგასთან
უნდა მეჩხუბა და ასეთ დაღლილს და
გაღიზიანებულს ისე კარგად გამომივი
და ჩხუბის როლი, რომ მალევე მომწ
ერეს - საურამ როლზე აგიყვანაო. მერე
კარლომ მითხრა, მარტო კასტინგით კი
არ შეგაფასე, აეროპორტში გიყურებდი
შემოწმება როგორ გაიარეო. შემოწმებ
აზე სულ პრობლემები მაქვს, ჩემი პრ
ოფესიის და მოგზაურობის გამო სულ
ბევრი ბარგით ვარ. რეჟისორია და ხომ
უცნაურია იქ როგორ დამაფიქსირა. 80
წლამდე იქნება და აქტიურია, ნაბოლარა
შვილი 14 წლის ჰყავს.
ფილმის გადაღებები რომში და ჩინე
თში ორი თვე მიმდინარეობდა. ცნობილი
ავსტრიელი და იტალიელი მსახიობები
თამაშობენ. ლინო გვანცალე მოცარტ
ის როლშია. ჩემი პერსონაჟი - ადრიანა
ფერარეზე, იგივე დონა ელვირა, რეალ
ური ადამიანია. დონ ჯოვანის ლიბრეტ
ოს ტექსტის ავტორის საყვარელი იყო,
თან მომღერალი. სწორედ ამ საყვარელი
ქალების მიხედვით დაიწერა „დონ ჯოვა
ნი“. ერთ-ერთი ქალი ეს ფერარეზე იყო.
მისი როლი მე განვასახიერე, მქონდა,
როგორც სამღერი, ასევე სათამაშო სც
ენები. იყო სასიყვარულო მსუბუქი სა
წოლის სცენაც. ფილმი დივიდიზე რომ
გამოვიდა, ჩემი ამ სცენიდან ფოტო ჰქ
ონდა დართული.
ამ ფილმში თამაში ჩემთვის სხვა
ნაირი გამოცდილება იყო. ფილმმა კი
ნოფესტივალებზე ბევრი პრიზი აიღო.
რომის მთავარ კინოფესტივალზე ვერ
ჩავედი, ირლანდიაში პრემიერა მქონდა
და სამწუხაროდ, წითელ ხალიჩაზე ვერ
გავიარე“.

დაბოლოს...
- საქართველოში როდის ბრუნდე
ბი?
- 22 ივნისს ბათუმში ელისო ბოლქ
ვაძის ფესტივალია „ბათუმი მუზიკ ფე
სტი“, სადაც გახსნაზე მიმიწვია და მი
ხარია, რომ იქ ვიმღებ. დირიჟორი გი
ორგი ჟორდანია იქნება. მერე კი ავ
სტრიაში სოლო კონცერტი მაქვს.
- რას მოაქვს წარმატება?
- შრომას, გონებასა და იღბა
ლს.

