
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

თბილისი, სეირნობა და საუბარი
ალტერნატიული გზები და ისტორიები -  I I / I I ,   09. 15

გიორგი

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
მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება მონაწილეების პირად მონათხრობს და ავტორის მიერ მოძიებულ მასალას.

პროექტი განხორციელდა ვერონიკა ბანრაშის გეოეარის რეზიდენციაში ყოფნის დროს

ფინანსური მხარდაჭერით.



გიორგი, 41,  ჟურნალისტი, ტელეწამყვანი, 
იმ სახლში ახვლედიანის ქუჩაზე, სადაც ის 
ცხოვრობს, მისი ოჯახი 1931 წლიდან ბინადრობს.
მას სძულს მანქანები, იყენებს მხოლოდ 
საზოგადოებრივ ტრანსპორტს ან დადის ფეხით. 
როდესაც ხალხი ავტობუსში მას სცნობს, 
უკვირთ, რადგან, სავარაუდოდ, ფიქრობენ რომ 
იგი, როგორც ცნობადი სახე მანქანით უნდა 
დადიოდეს.

ეს ქუჩა ადრე ჩიხი იყო, რომლის ბოლოშიც 
აფთიაქი არსებობდა. მისმა მეპატრონემ 
მოახერხა, რომ ტრამვაის მძღოლს ეს 
გაჩერება როგორც „აფთიაქის გაჩერება” 
გამოეცხადებინა. ეს ქალაქში რეკლამის ერთ-
ერთი პირველი მაგალითია. 

ეს ადგილი საკმაოდ ძვირი გახდა და ბევრი 
მოსახლე გადავიდა. შეიძლება, ზოგიერთმა აქ 
გაყიდული ბინის ფულით სხვაგან რამდენიმე 
იყიდა.
აფხაზეთის ომის შემდეგ, შეძლებულ დევნილთა 
ნაწილი საცხოვრებლად აქ გადმოვიდა. ასევე, აქ 
ბევრი ოფისი გაიხსნა. 

90-იან წლებში აქ ცხოვრება „საინტერესო” იყო, 
რამდენადაც ეს ადგილი ძალიან ახლოს არის 

დემონსტრაციებისა და რევოლუციების ადგილებთან. 
ამ ქუჩის თითქმის ყველა სახურავზე სნაიპერები 

ისხდნენ. ახსოვს, რომ რამდენჯერმე ტყვია მის სახლშიც 
შემოფრინდა. იმ დროს საკითხი ეხებოდა არა უბნიდან 

გადასვლას, არამედ ქვეყნიდან წასვლას. 

დილით ადრე ის ვერის ბაღში მიდის. თუმცა, 
დღისით აქ ბევრი ხალხია და ნაწილს ძაღლების 
ეშინია. გარდა ამისა, აქ ძველი სასაფლაოა და 
მისმა ძაღლმა ერთხელ ძვლები ამოთხარა.

უკანასკნელი 15 წლის მანძილზე თბილისი ძალიან 
შეიცვალა, უკეთესი გახდა. ახალგაზრდა თაობა 

უფრო გახსნილია.
თბილისს აქვს პოტენციალი, რომ იყოს ბერლინის 
ან ლონდონის მსგავსი ქალაქი. თუმცა, ახლა ისევ 

სტაგნაციის პერიოდია.
უკეთესი იქნება, თუ თბილისს სახე შეუნარჩუნდება, 

იგულისხმება ძველი ადგილები და სახლები. 
სასურველია, ქალაქს ყავდეს მერი, რომელიც 

იცნობს ქალაქს და უყვარს ის.

რესპუბლიკის მოედანი (ვარდების რევოლუციის 
მოედანი) 80-იან წლებში აშენდა. ტრანსპორტისთვის 

ეს მნიშვნელოვანი უნდა ყოფილიყო. ქალაქი ძალიან 
იცვლება, მას და ბევრ სხვა ადამიანს გარეუბანში 

გადასვლა სურთ. გარეუბნის მოსახლეობას კი ქალაქის 
ცენტრში ცხოვრება.

ეს უბანი საკმაოდ მჭიდროდ არის ქალაქთან 
დაკავშირებული. გიორგი ბედნიერია, რომ ამ ორმა 
ქუჩამ თავიანთი ძველი იერსახე შეინარჩუნა. იყო იმის 
მცდელობა, რომ გაენადგურებინათ ძველი შენობები 
და ახლები აეშენებინათ, თუმცა, მოსახლეობამ შეძლო 
ამ უბნის დაცვა. ამჟამად, ეს ორი ქუჩა დაცულია და 
აკრძალულია მათი სახის შეცვლა.

საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, ყველა ბინის თუ 
სახლის პრივატიზირება მოხდა. თბილისში სოციალური 

ბინები არ არსებობს.

აქ არის გერმანელი ტყვეების მიერ აშენებული 
სახლი. ბავშვობაში სათამაშოდ ხშირად 
დაძვრებოდა სხვენში, სადაც ბოძებზე სვასტიკა 
იყო გამოსახული.

მისი ბაბუა მწერალი იყო. მან დაწერა პიესა, 
რომლის ავტორობის საკითხთან დაკავშირებით 
ლავრენტი ბერიამ დაურეკა. რა თქმა უნდა, მან 
უარი ვერ უთხრა. რამდენიმე თვის შემდეგ, ბაბუამ 
აქ ბინა მიიღო.

გ. ახვლედიანის ქუჩა: 30-40-იან წლებში ამ ქუჩას რუსი 
რევოლუციონერის სოფია პეროვსკაიას სახელი ეწოდა. 
90-იან წლებში კი ახვლედიანის ქუჩა. მანამდე ამ ქუჩას 
„მანასტირსკაიას” ეძახდნენ. თუმცა, დღეს ყველა მაინც 
პეროვსკაიად მოიხსენიებს.
ეს თბილისის ერთ-ერთი ყველაზე ძველი ქუჩაა. აქ 
რამდენიმე დედათა მონასტერი იყო, ისინი თეთრეულს 
ამზადებდნენ. წმინდა ანასტასიას მონასტრის შენობა ისევ 
დგას, ტიპიური რუსული არქიტექტურაა, მაგალითად, 
დააკვირდით ფარჯრებს.
დღეს აქ ბევრი „ფაბი” და „ტაილანდური მასაჟის” 
სალონებია. ქალაქის ცენტრში, განსაკუთრებით კი ასეთ 
აქტიურ ქუჩაზე ცხოვრება ძნელია. თუმცა, გიორგი ამას 
მიჩვეულია. 
„ტაილანდური მასაჟის” სალონების წინააღმდეგ მცირედი 
პროტესტი იყო. გიორგისთვის ეს ქალაქის ჩვეულებრივი 
განვითარებაა - ადამიანები მოძრაობენ და ისინი სხვადასხვა 
ადგილებიდან არიან.
მას გაუხარდება, თუ ეს ადგილი „ჩაინა თაუნად” გადაიქცევა.

ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ, ელბაქიძის დაღმართზე 
(მ.ჯავახიშვილის ქ.) ქვაფენილი იყო, ისევე, როგორც 

ადრე ქალაქის ბევრ ქუჩაზე.
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