
მზიკო, 32, ნიკოლოზ გოცირიძის ქუჩიდან ათონელის ქუჩა #9-მდე
დაიბადა ზამთარში გადაუღებელი თოვის დროს, როცა გამოვიდა მზე. 
დაარქვეს მზიკო.
წარმოშობით ქუთაისიდან არის, სკოლა იქ დაამთავრა და შემდეგ 
თბილისში გადმოვიდა.
განათლებით ხელოვნებათმცოდნეა. ამჟამად სამგან მუშაობს - გიორგი 
ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და 
ძეგლთა დაცვის კვლევის ეროვნულ ცენტრში ფოტო არქივის ციფრულ 
ვერსიაზე, მუშაობს ფოტო ლაბორატორია 25-ში და კვირაში ერთხელ 
გერმანელი წყვილის სახლში უვლის ყვავილებს.

ირგვლივ არსებული ძველი სახლები მალე 
გაქრება და ახალი სახლი აშენდება, რა 
თქმა უნდა, უფრო მაღალი. ინვესტორი 
ამ საკითხზე უკვე მუშაობს და შენობაში 

მხოლოდ ორი მოსახლეღაა დარჩენილი. 
როდესაც მზიკო ამ უბანში სეირნობს და 

ხედავს როგორ ანგრევენ მორიგ სახლს, 
საკუთარ თავს ეკითხება რამდენს გაუძლებს 

თბილისი, სანამ ყველაფერი არ დაინგრევა?!

მზიკო ძირითადად სეირნობს.
გზად თითქმის ვერსად იპოვით 
ადგილს, სადაც საკვები იყიდება.
თუმცა, მზიკოს გასავლელი გზის 
ბოლოს ადგილია, რომელსაც ხშირად 
კოლმეურნეობის მოედანს ეძახიან და 
აქ ბევრი საკვები პუნქტია.

ამ პარკს „ლონდონსკაიას” 
ეძახდნენ, ახლა კი ოფიციალურად 
„ლონდონის ბაღი” ჰქვია.
მზიკოს 5 ნათლული ჰყავს, 
რომლებიც მას დედებთან ერთად 
სტუმრობენ ხოლმე. ბავშვებს 
ძალიან უყვართ მისი სახლი და 
ყველა ის ნივთი რაც იქ აქვს. მზიკო 
მათთან ერთად სკვერში მიდის 
ხოლმე სათამაშოდ, დედები კი მის 
სახლში რჩებიან დასასვენებლად.

ჩუბინაშვილის ცენტრში მზიკო სერგო 
ქობულაძის სახელობის ფოტო 

არქივში მუშაობს. ქობულაძის იდეა 
იყო ყველა ძეგლის ფოტო ფიქსაცია, 

რის შემდეგაც მოხდა ხელოვნების 
ძეგლთა გადაღება სლაიდზე. ამჟამად 

ის 1970-80-იანი წლების თბილისის 
ფოტოსურათებს აციფრულებს და 
გაოგნებულია, როგორ შეიცვალა 

ქალაქი ამ პერიოდის შემდეგ, 
მოუხედავად იმისა, რომ ეს არც თუ 

ისე დიდი ხნის წინ იყო. ბევრი შენობა 
გაქრა, ან ისე შეიცვალა, რომ მათი 

ამოცნობა დღეს შეუძლებელია. ამაზე 
ის ძალიან წუხს.

რუსული სტილის სახლები - 
ირგვლივ რამდენიმეს კიდევ 
იპოვით.

ეს ტურისტული უბანი არ არის. 
ძირითადად, ვისაც ხედავთ 
ყველა აქ ცხოვრობს.

ქურდიანის ქუჩაზე ამ კარს და გაზეთების 
ჩასაგდებს ხშირად უღებდა ფოტოს. მიუხედავად 

იმისა, რომ ეს კარი აღარ ფუნქციონირებს, ვიღაც 
მაინც ტოვებს იქ გაზეთებს. 

ვორონცოვი - მიხეილ ვორონცოვი 
რუსეთის მეფისნაცვალი იყო, მან 
თბილისში საკმაოდ ბევრი რამ ააშენა. 
ამ ადგილს საბჭოს მოედანსაც ეძახიან. 
შეგიძლია ,,გერმანული უბანიც” დაუძახო, 
ბევრი რამ აქ გერმანელების მიერ აშენდა.

მზიკო ყოველთვის 
ეხუტება „თავის” ხეს და ეს 

ძალიან ახარებს.

ის ფიქრობს, რომ მშრალი 
ხიდის ბაზრობა 90-იანი 
წლებიდან არსებობს, როდესაც 
ბევრ ადამიანს ფინანსურად 
გაუჭირდა. გამყიდველებს 
ამბების მოყოლა უყვართ, 
შეიძლება იგონებენ ხოლმე, 
რომ უკეთ ივაჭრონ.

პირიმზე, ნივთების შეკეთების 
ადგილი. მისი პრივატიზება და 
განახლება მოხდა, სხვა ბევრი 
შენობის მსგავსად.

ყოფილი სასტუმრო ლონდონი. აქ 
ჯერ კიდევ ცხოვრობენ დევნილები, 

სავარაუდოდ, აფხაზეთის ომის 
შემდეგ წამოსულები.

უკვე თითქმის 7 წელია, რაც მზიკო ქირით ცხოვრობს ძალიან მშვიდ იტალიურ 
ეზოში. ამჟამად აქ მის გარდა მხოლოდ ერთ ბინაში ცხოვრობენ კიდევ.
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ქურდიანის ქუჩაზე ბინის 
მეპატრონემ აივანი განაახლა 
და მართლა ეცადა, რომ 
ძველისათვის მიემსგავსებინა.



თბილისი, სეირნობა და საუბარი
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მზიკო

სახელოვნებო-კვლევითი პროექტი „თბილისი, სეირნობა და საუბარი - ალტერნატიული 
გზები და ისტორიები” არის თბილისის საჯარო სივრცის კვლევა ინდივიდუალური ნაამბობის 
საშუალებით. 
კვლევის მეთოდოლოგია მოიაზრებს თბილისის სხვადასხვა უბნის მოსახლეებთან ერთად 
სეირნობას იმ მარშრუტების მიხედვით, რომელთაც ისინი ქალაქში ყოველდღიურად გადიან. 
ეს მარშრუტები გახდა საწყისი წერტილი იმისათვის, რომ მათი ყოველდღიურობის გზებსა და 
რუტინაზე გვესაუბრა.
საუბრების გზით ყალიბდება ბოლო დროს (პოლიტიკური და სოციალურ-ეკონომიკური 
მიზეზებით) მიმდინარე ურბანული ტრანსფორმაციის პროცესების შედეგები და მათი 
ეფექტები მაცხოვრებლების ყოფაზე. ქალაქის სახეცვლა წარმოშობს მისი მაცხოვრებლების 
გარდაქმნას და ცვლის კავშირს სუბიექტებსა და ქალაქს შორის.
„თბილისი, სეირნობა და საუბარი - ალტერნატიული გზები და ისტორიები”
არის  „სუბიექტური კარტოგრაფიები”, რომლებიც გვაჩვენებენ როგორც ყოველი ადამიანის 
ინდივიდუალურ გზას, ასევე, მათ მიერ მოყოლილ ისტორიებს. ისინი შეიძლება გამოყენებულ 
იქნას როგორც ქალაქის ალტერნატიული მეგზურები. 
მათი მეშვეობით შესაძლებელია ცოდნის რადიუსისა და ქალაქში ფიზიკური სამოძრაო 
არეალის გაზრდა. ისინი გადმოსცემენ მაცხოვრებლების ცოდნას და ქმნიან „დამალული” 
ქალაქის შთაბეჭდილებას ყოველდღიური ყოფის გასაჯაროების გზით, როგორც ქალაქის 
სტუმრებისათვის, ასევე, სხვა მაცხოვრებლებისთვის.
შეხედე თბილისს ახალი კუთხით და მიიღე ინსპირაცია რათა გაიარო ქალაქში 
ალტერნატიული გზით და შესაძლებელია ახლებურად აღმოაჩინო იგი.

                   შეკითხვებისა და რჩევებისთვის: raum@veronikabarnas.net, info@geoair.com

პროექტი განხორციელდა ვერონიკა ბანრაშის გეოეარის რეზიდენციაში ყოფნის დროს
ფინანსური მხარდაჭერით.

ვერონიკა ბარნაში ცხოვრობს ვენაში და მოღვაწეობს  როგორც  დამოუკიდებელი 
ხელოვანი და კურატორი. ასევე, იგი ასწავლის ლინცის ხელოვნების და დიზაინის 
უნივერსიტეტში.
მისი სახელოვნებო პრაქტიკა დიდწილად დაფუძნებულია კვლევაზე, მოიცავს 
სხვადასხვა ჟანრს და არის ადგილსპეციფიური, რომელშიც სახვითი ხელოვნება, 
ლიტერატურა და თეატრი წარმოქმნიან პროდუქტიულ კავშირს. მისი ნამუშევრები 
მოიცავს როგორც სცენოგრაფიას და ინსტალაციებს, ასევე, კომპლექსური კავშირების 
(განსაკუთრებით, სივრცითი, ისტორიული, ბიოგრაფიული) კარტოგრაფირებას, 
სადაც სივრცე მთელი მისი მრავალფეროვანი მნიშვნელობით და განზომილებით 
განსაზღვრავს მთლიან კონტექსტს. მსგავსი პროექტის მაგალითებია: “სუბიექტური 
კარტოგრაფიები ისრაელიდან”, “Far? From where?” “unORTnung I-VI”და სხვა 
თეატრალური პროდუქცია.                 
           www.veronikabarnas.net

გეოეარი ხელს უწყობს და ახორციელებს საერთაშორისო გაცვლით პროექტებს, სადაც 
იკრიბებიან სხვადასხვა კულტურის კონტექსტში მომუშავე ადამიანები და ხდება მათთვის 
სამუშაო გარემოს შექმნა. გეოეარის გუნდი ინტენსიურად მუშაობს თანამედროვე 
ხელოვნების ისეთი ღონისძიებების განხორციელებაზე, რომლებიც აქტუალურ საკითხებს 
უკავშირდება. გეოეარის საქმიანობა მიმართულია იმისკენ, რომ იყოს მეტად კვლევაზე 
დაფუძნებული, გახსნილი და ჩვენი გარემოს სპეციფიკასთან დაკავშირებული. გეოეარის 
საქმიანობის საფუძველი საზოგადოებასთან ურთიერთობაა. გეოეარის კურატორული 
პროექტები ინტერდისციპლინარული ხასიათისაა და მათში პრიორიტეტი ენიჭება 
სოციალურად ჩართულ პროექტებს, სადაც მჭიდრო თანამშრომლობის საფუძველზე, 
ადგილობრივ ხელოვანებსა და საზოგადოებას, თუ თემს შორის 
ხდება გამოცდილებისა და იდეების გაზიარება. 
                            www.geoair.ge


