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

თამარა

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.

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



 თამარა, 42 წლის 
 ჩუბინაშვილის ქ. 68 - დავით აღმაშენებლის გამზირი
 75 (ფრანგული ინსტიტუტი საქართველოში) 
 ფოტოგრაფი; გაიზარდა ვაკეში, რამოდენიმე წელი
 საზღვარგარეთ ცხოვრობდა, უმეტესად ესპანეთსა
 და ამერიკაში.
 მისი ბოლო პროექტი არაორდინალური  
 საფლავების კვლევას მოიცავს, რომლითაც
 ის მოხიბლულია. მოსწონს ამ ტერიტორიის 
 გავლა და “თავისი” უბნის აღმოჩენა, როდესაც
 ფრანგული ინსტიტუტში ფრანგულის გაკვეთილებზე 
 დასასწრებად მიდის. ყოველთვის ისეთ რაღაცეებს 
 აკვირდება, რაც ადრე არ უნახავს ან რაც შეიცვალა -
 უკეთესობისკენ თუ უარესობისკენ. 

მეორადი ბოთლების გამყიდველი - თამარა 
ყოველთვის ხედავს კაცს, რომელიც ძალიან 
შრომობს, ამიტომ ის თავის შუშის ტარას 
ყოველდღე უფასოდ აძლევს მას. საქართველოში 
არ არსებობს ოფიციალური სამრეწველო 
ნარჩენების გადამუშავების სერვისი. ხანდახან 
საბჭოთა პერიოდისთვის დამახასიათებელ ტიპიურ 
შუშის ნაწარმს პოულობს. 

თამარა ამბობს, რომ ეს 
არის მეორადი მაღაზიების 
უბანი. უმეტესი ტანსაცმელი 
ყოველ სამ თვეში ამერიკიდან 
ჩამოაქვთ და ძალიან იაფად 
ყიდიან, დიზაინერების 
ბრენდებსაც კი. 

ტიპიური ქართული პურის საცხობი, სადაც ისევ 
ძველებური მეთოდით ამზადებენ პურს, რის გამოც 
ხშირად ყიდულობს პურს აქ. 

ერთ-ერთი ბოლო საზოგადოებრივი აბანო, რომელიც ისევ გამოიყენება. ასეთი 
აბანო მთელ ქალაქში ძალიან ბევრი იყო. ერთი საათი აბანოს ოთახში 5 ლარი 
ღირს, იმ შემთხვევაშიც, თუ რამოდენიმე ადამიანი სარგებლობს ოთახით. 

მკერავები,  რომლებსაც 
თამარა ხშირად სტუმრობს 
ხოლმე, წარმოშობით 
აფხაზეთიდან არიან. 
მოხარულია მათ გამო, 
რადან თავიანთი სამუშაო 
ადგილი ახლახან 
გაარემონტეს. 

მართვის სკოლა და ადგილი, სადაც დიდი 
ბაზარი იყო ერთ დროს. 

თამარას აინტერესებს, რატომ არ შეიძლება სანთლების 
გარედან შეტანა ეკლესიაში, როგორც აბრაზე წერია, 
ღმერთს ხომ არ აინტერესებს სად იყო სანთლები შეძენილი.

ძველი სამეციდინო ცენტრი - აქ შიგნით არის 
ძველი სარკე, რომელსაც სიამოვნებით 
იქონიებდა და აინტერესებს თუ რა ბედი ეწია მას.

ილია ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმი. 
დაკეტილია და სამარცხვინოა, რომ არანაირი ინფორმაცია არ არის 
შესავლელთან სამუშაო საათების შესახებ. ჭავჭავაძე საქართველოს 
მოდერნიზაციის ერთ-ერთი უმთავრესი ფიგურა იყო. 
რედ. შენიშვნა: მისამართი: გ. ჩუბინაშვილის ქ. 22; სამუშაო საათები: 
სამშაბათი-შაბათი 10:00 - 17:00. ილია ჭავჭავაძე (1837-1907) ქართველი 
პოლიტიკოსი, იურისტი, ჟურნალისტი, მწერალი და პოეტი, რომელიც 
სათავეში ედგა საქართველოს ეროვნული მოძრაობის აღორძინებას 
მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში, საქართველოში რუსეთის 
მმართველობის პერიოდში. დღეს იგი ფართოდ აღიარებულია 
თანამედროვე საქართველოს ერთ-ერთ მამამთავრად. იყო გაზეთ 
“ივერიას” (იბერია) დამფუძნებელი და მთავარი რედაქტორი. 
გაზეთი ორიენტირებული იყო 1800-იანი წლების საქართველოს 
ეროვნულ-განმათავისუფლებელ მოძრაობაზე. ახალგაზრდა იოსებ 
სტალინისთვის, რომელიც იმ პერიოდში თბილისში სასულიერო 
სემინარიაში იყო, ლიტერატურულ მენტორად მუშაობდა და 
აღფრთოვანებული იყო სტალინის ლექსებით, რომელიც შემდგომ 
გამოაქვეყნა კიდეც. დღემდე არსებობს მრავალი მოსაზრება და ეჭვები 
მის მკვლელობასთან დაკავშირებით 1907 წელს.

მწერალი შიო არაგვისპირელის (1867-
1926) სახლ-მუზეუმი, რომელიც იქ 
ცხოვრობდა.  
რედ. შენიშვნა: არაგვისპირელი ქართველი 
მწერალია. პატარა მოთხრობების 
ოსტატი, რომელთა მთავარი აზრი მეფის 
თანამდებობის მორალური გადაგვარების 
და ბურჟუაზიული მორალის ოჯახზე, 
ადამიანის სულიერ ცხოვრებასა და 
ინდივიდუალურ ბედნიერებასა და 
სოციალურ დოგმატიკას შორის ბრძოლაზე 
გავლენის მოხდენაა. რევოლუციური 
აქტივობების გამო დაჯარიმებული იყო. 

ჩუბინაშვილის ქ. 68 - შენობა მხოლოდ ორი წლის წინ 
აშენდა. ეს შემოღობილი ტერიტორიაა - პირველი
ამ უბანში. თამარას შენობა დიდად არ მოსწონს; 
ზედმეტად ახალი და სტერილურია მისი გემოვნებისთვის
და იმედოვნებს, რომ მალე გადავა აქედან. (იხილეთ 
ლევანის რუკა)

ძველი  
გაფრთხილების ნიშანი 
ელექტროენერგიის 
ყუთზე - ესეც საბჭოთა 
პერიოდიდან.

ძველი საბჭოთა კავშირის დროინდელი საცხობი, (ძველი  
საცხობი ქარხნის გვერდზე) იმდროინდელი სასწორითა და 
მინანქრის სურათით კედელზე. 

კომუნალური მომსახურება/ატელიე (საბჭოთა 
კავშირის დროინდელი):
კარგი ადგილი იყო ნივთების დამზადებისა 
და შეკეთებისთვის (საათები, ტანსაცმელი, 
ფეხსაცმელი), საპარიკმახერო და ა.შ.
დასაჯდომი ადგილები, ბევრი სამუშაო იარაღი და 
ბევრი მომუშავე ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდიდან 
არის - ძველი ელფერი ჯერ კიდევ შემორჩენილია, 
თუმცა მაინც ყოველდღიურად იცვლება. მკერავები 
სხვადასხვა ეროვნების,  არიან - სომხები, რუსები, 
უკრაინელები, თუმცა მაინც ერთი ოჯახივით 
ცხოვრობენ - ადრე ზუსტად ეს იყო თბილისის 
მთავარი ხასიათის თავისებურება, რაც, თამარას 
თქმით, უფრო და უფრო იკარგება. 

ლუიზა თამარას გმირია და 
სურს მასზე რეპორტაჟის 
გაკეთება. ლუიზა საბჭოთა 
კავშირის პერიოდში ქალების 
კაბების დიზაინერი იყო, 
საკმაოდ წარმატებული და 
ცნობილი იმ დროში. 50 წელია 
აქ მუშაობს.

ყოფილი ბაზრის წინა მხარე. 

თამარა ფიქრობს, რომ ეს 
სახლი თავის დროზე ერთ 
ოჯახს ეკუთვნოდა. მოწონს ეს 
სადარბაზო, განსაკუთრებით 
ძველი მეტლახის ფილები.

ხშირად იხედება ტიპიურ 
იტალიური ეზოებში, რომელიც 
მრავლადაა ამ უბანში, რომ 
ნახოს შეიცვალა თუ არა რამე 
და თუ შეძლებს რაიმე ფოტო 
მოტივის პოვნას. 
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