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Artime Artime

TAG HEUER FORMULA 1 STEEL & CERAMIC DIAMONDS
Cara Delevingne challenges rules. Being free-minded is her mot to. Like TAG Heuer,  

she defies conventions and never cracks under pressure.





WO R L D  T R E N D S

16 gv.

sarCevisarCevi

44 gv.

EYE of STREET STYLE
Adam Katz Sinding by Anano Dolaberiodze

50 gv.
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msof lio mo dis 

ku li se bi dan
84 gv.

ste fan ro la n

123 gv.
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BOOM

Advanced Style 

82 gv.

118 gv.
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SHOWCASE
International Fashion

110 gv.

readaqtori
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mis: a.xoravas q. #7, Tbilisi, 0179, saqarTvelo
tel: (+995 32) 2 38 19 08

mTavari redaqtori 
Tako CxeiZe 

art direqtori  
lika kvaracxelia

aRmasrulebeli direqtori 
maka yubusiZe 

aRmasrulebeli redaqtori 
biZina mayaSvili 

modis redaqtori 
anano dolaberiZe 

foto redaqtori 
guram wibaxaSvili

dizaini

Editor-in-Chief 
TAKO CHKHEIDZE

Art Director  
LIKA KVARATSKHELIA

Executive Director 
MAKA KUBUSIDZE 

Executive Editor  
BIDZINA MAKASHVILI 

Fashion Editor  
ANANO DOLABERIDZE

Photo Editor
GURAM TSIBAKHASHVILI

 Design & Computer Layout

komerciuli direqtori

nazi goSaZe 

gayidvebi da marketingi

qeTevan dondua
TinaTin januaSvili
ekaterine skoroxodova
Tea WeliZe

stili, koreqtura

maia RambaSiZe 

rusuli enis Targmani

nato gvencaZe

inglisuri enis Targmani

nino SubiTiZe 

beWdva

Sps „kontrol pe“

Commercial Director:

NAZI GOSHADZE 

Sales & Marketing

KETEVAN DONDUA

TINATIN JANUASHVILI

EKATERINE SKOROKHODOVA 

TEA CHELIDZE

Copy Editing

MAIA GHAMBASHIDZE 

Translation from Russian

NATO GVENTSADZE

Translation from English

NINO SHUBITIDZE 

Printing

Ltd "CTRL P"

gamomcemeli / Publisher

FIRST FLOOR GROUP (FFG)

ydaze ana Selia
foto: denison bertram 
Gucci look n. 25. Silk shirt, pants and foulard

foto: 

guram wibaxaSvili, daviT erisTavi, 
TinaTin kiRuraZe, denison bertram,
silvia bergomi

nomerze muSaobdnen: ia vekua, 
nana kobaiZe, marina gogsaZe, 
Teona jafariZe, xaTuna mzarelua, 
nino daraseli, giorgi SaRaSvili

Photo: 

GURAM TSIBAKHASHVILI, DAVID ERISTAVI, 

TINATIN KIGURADZE,  DENNISON BERTRAM,

SILVIA BERGOMI

Writers: 

IA VEKUA, NANA KOBAIDZE, 

MARINA GOGSADZE, TEONA JAPARIDZE, 

KHATUNA MZARELUA, NINO DARASELI, 

GIORGI SHAGASHVILI

Bilnet Matbaacılık / Biltur Basım Yayın ve Hizmet A.Ş.

Dudullu Org. San. Bölgesi 1.Cad. No:16 Ümraniye-İST

Tel: 0216 444 44 03 / Fax: 0216 365 99 07-08

www.bilnet.net.tr

gundigundi



ამ �ე ჽილს პა ჽიზ ში ვ�ეჽ.

Paris Fashion Week-ის ჩვე ნე ბებს შო ჽის შეს ვე ნე ბებს ს�ო ჽედ 

NARGIS-ის მკითხ ველ თან გა სა უბ ჽე ბის თ ვის ვი ყე ნებ. ეს ქაჽ თუ ლი 

NARGIS-ის პიჽ ვე ლი სა ეჽ თა შო ჽი სო გას ვ ლაა – სა გა ზაფხუ ლო კვი-

ჽე უ ლე ბის სე ჽი ის ეჽ თ -ეჽთ ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვან ღო ნის ძი ე ბა ზე 

ოფი �ი ა ლუ ჽად ვაჽთ აკ ჽე დი �ე ბუ ლი, ჽა� ნიშ ნავს, ჽომ NARGIS 

Georgia მსოფ ლიო მო დის ჽუ კა ზე უკ ვე მო ნიშ ნეს. 

ვ�ეჽ, თუმ �ა ხში ჽად ვა კე თებ პა უ ზას, ჽად გან პა ჽა ლე ლუ ჽად ჽე-

დაქ �ი ა ში მიმ დი ნა ჽე პჽო �ეს სა� ვა დევ ნებ თვალს. NARGIS-ის მე-

ო ჽე, სა გა ზაფხუ ლო ნო მე ჽი თით ქ მის დას ჽუ ლე ბუ ლი ა, მხო ლოდ 

ჩვენს პა ჽი ზულ ჽე პოჽ �აჟს ელი ან, ჽო მელ სა� მკითხ ვე ლი ჟუჽ ნა-

ლის პიჽ ვე ლი ვე გვეჽ დებ ზე �ა ი კითხავს.  

აქ ვე გა ე� ნო ბით NARGIS-ის მე ო ჽე ნომ ჽის გა ჽე კა ნის ფო �ოს ის-

�ო ჽი ა სა�, შემ დ გომ კი ამე ჽი კის მო დის ინ დუს � ჽი ის ეჽ თ -ეჽთ ყვე-

ლა ზე �აჽ მა �ე ბულ ს�ი ლის� ქე თე ვან გვა ჽა მა ძეს თან მო გი �ევთ შეხ-

ვედ ჽა. მი სი ის �ო ჽია ზღაპ ჽი დან აღე ბულ ამო ნა ჽიდს უფ ჽო ჰგავს, 

თუმ �ა �ა კითხ ვის შემ დეგ მიხ ვ დე ბით, ჽომ ზოგ ჯეჽ ზღაპ ჽუ ლი სი უ ჟე-

�ი� შე იძ ლე ბა ჽე ა ლო ბად იქ �ეს. 

ნო მეჽ შია აგჽეთვე მსოფ ლიო მო დის ჟუჽ ნა ლე ბის ჽე დაქ �ო-

ჽე ბის პჽო ფა ი ლე ბი, მ�ი ჽე ბი ოგ ჽა ფუ ლი �ნო ბე ბი, �აჽ მა �ე ბის კენ 

მი მა ვა ლი გზის აღ �ე ჽა და უმაღ ლე სი ნიშ ნუ ლის შე ნაჽ ჩუ ნე ბის ჽე-

�ეპ �ე ბი. ს�ი ლის სა ი დუმ ლოს გა სა ღე ბი ს�ო ჽედ ამ ქალ ბა �ო ნებს 

უპყ ჽი ათ ხელთ, ამ ჽი გად ეს ს�ა �ია მათ მი მაჽთ ჩვე ნი პა �ი ვის �ე მის 

გა მო ხა �უ ლე ბა ა. 

�ხა დი ა, NARGIS-ის გვეჽ დე ბის უდი დე სი ნა �ი ლი ქაჽ თულ თე მა-

�ი კას ეძღ ვ ნე ბა. ს�ო ჽედ ამ ნა �ილს �აჽ მო ად გენს მხა� ვაჽ ვა ხო ბუ-

ღა ძის პოჽ � ჽე �ი. დი ზა ი ნე ჽი გი ოჽ გი შა ღაშ ვი ლი აფ ჽი კუ ლი დღი-

უ ჽე ბის კჽე ბულს გვთა ვა ზობს. ის უკ ვე სა მი �ე ლი �ა დი ა, ჽა� კე ნი ა ში 

�ხოვ ჽობს, NARGIS-ის მკითხ ველს კი სა კუ თაჽ შთა ბეჭ დი ლე ბებს, 

გა მო� დი ლე ბა სა და ამ ქვეყ ნით აღ ფ ჽ თო ვა ნე ბას უზი ა ჽებს.  

ნუ გა გიკ ვიჽ დე ბათ, თუ NARGIS-ის მე ო ჽე ნომ ჽის ფუჽ � ვ ლი სას 

ხელ ში სხვა ფაქ �უ ჽის ქა ღალ დი მოგ ხ ვ დე ბათ – ეს ჩვე ნი ალ �ეჽ ნა-

�ი უ ლი ჩა ნაჽ თი ა, ჽო მე ლი� ამი ე ჽი დან �ჽა დი �ი უ ლი გახ დე ბა. ამ-

ჯე ჽად �ა �უს კულ �უ ჽას ვეხ მი ა ნე ბით და ვპა სუ ხობთ კითხ ვას – �ა �უ 

ხე ლოვ ნე ბაა თუ თავ ქა ჽი ან თა დჽო ე ბი თი გა �ა �ე ბა. 

გაჽ კ ვე ულ �ი ლად ალ �ეჽ ნა �ი ვად შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს ნი ნო 

და ჽა სე ლის პჽო ექ �ი�, ჽო მე ლი� სა შუ ა ლე ბას გაძ ლევთ ეჽ თ მა ნეთს 

შე ა და ჽოთ XIX-XX სა უ კუ ნის �ე ჽი ლე ბი და თა ნა მედ ჽო ვე სმაჽ � ფო-

ნებ ზე აკ ჽე ფი ლი გზავ ნი ლე ბი. 

ზე მოთ NARGIS-ის მე ო ჽე ნომ ჽის „აფიშის“ მხო ლოდ ნა �ი ლი გა-

გა �ა ნით, აქ ვე კი სა ი დუმ ლოდ გა გიმ ხელთ, ჽომ მას ზე მუ შა ო ბა გა-

�ი ლე ბით სა პა სუ ხის მ გებ ლო აღ მოჩ ნ და, ვიდ ჽე პიჽ ვე ლი ნო მჽის 

მომ ზა დე ბა. ამ უკა ნას კ ნე ლის მკითხ ველ ში �აჽ მა �ე ბამ NARGIS 

Georgia-ს გუნდს უკე თე სი გაგ ჽ ძე ლე ბის ამ ბი �ია გაგ ვიჩ ინა – სა უ კე-

თე სოს გა კე თე ბა აჽ� ისე იოლი ა, თუმ �ა შე უძ ლე ბე ლი აჽა ფე ჽი ა!

Tako CxeiZe

 

tansacmeli: gola damiani / DALOOD GROUP
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მოკლე �ოპს �ლების მანძილზე 

სპოჽ�ული და�ვიჽთვა ჰქონდა, მაგჽამ 

თუ გადავავლებთ თვალს 2015 �ლის 

გაზაფხული/ზაფხულის კოლექ�იებს, ვნახავთ 

ჽომ დიზაინეჽები ასეთი �იპის სამოსს 

კლასიკუჽ, განსხვავებულ, ყოველდღიუჽ და 

სპოჽ�ულ ს�ილს ეჽთდჽოულად აჽგებენ.

WO R L D  T R E N D S

0171, Tbilisi, Georgia, 2 Pekini str. / +995 32 2 364 026 / +995 595 280 295  

www.geomedels.ge



ra saxis produqcias awarmoebs kompania SANIMA? 

Tavdapirvelad muSaoba daviwyeT pirsaxocis xalaTebze (100% 

kotoni) brendirebiT. dRes ukve produqciis ramdenime xazi  gvaqvs 

da  maT brendirebas vakeTebT. xazebis dasaxelebebi Tematuradaa 

SerCeuli:

„Dream Robe“ - „saocnebo xalaTebi“ momxmarebels saSualebas 

aZlevs xalaTze amoqargos misTvis sasurveli nebismieri warwera 

da logo. xSirad, adamianebi maTTvis mniSvnelovani momentis 

amsaxvel simbolos, sityvas, logos an inicials aqargaven, rac 

gansxvavebuli da samaxsovro saCuqari xdeba maTi sayvareli 

adaminebisaTvis, ojaxis wevrebisTvis, megobrebisTvis... 

„In Voga“ - (italiuri sityvaa da modurs niSnavs) xazi moicavs 

ferad, abreSumnarevi atlasis daxvewil, grZel da mokle modelis 

xalaTebs. 

„Sanima Bride“ - produqtis specifikidan da moTxovnidan gamomdinare, 

specialurad Seiqmna xazi axaldaqorwinebulTaTvis.  gvaxarebs, 

rodesac Taflobis TveSi gadaRebul bevr fotosuraTze, wyvilebi 

Cvens xalaTebSi arian gamowyobilni. 

„Sanima Cookery“ - winsafrebi da magidaze dasafenebi ojaxis 

wevrebis saxelebiT marTlac rom praqtikuli da Zalian Tbili 

saCuqaria yvela diasaxlisisa da ara marto maTTvis. 

„Sanima Baby“ - ojaxis yvelaze patara da sayvareli wevrebisaTvis 

aris gankuTvnili. swored maTTvis Seiqmna 100% naturaluri 

qsovilisagan damzadebuli „bodis“ xazi.  

saidan gaCnda swored am produqciis Semotanis idea Cvens 
bazarze?

idea gaCnda 2014 wlis gazafxulze, rodesac erT saRamos 

samzareuloSi Caize SevikribeT. gvindoda Segveqmna brendi, 

SANIMA-s damfuZneblebi didi xnis megobrebi varT da imdenad 

gvindoda, raime saerTo saqme gvewarmoebina, rom saxeli 

imaze gacilebiT adre movifiqreT, vidre konkretul bizness 

wamoviwyebdiT. misi SerCeva martivad moxda. kompaniaSi samni 

varT: nini, nina da mako. Sesabamisad, SANIMA Cveni saxelebis 

sawyisi asoebia.

romelic iqneboda gansxvavebuli, yvelasaTvis xelmisawvdomi, 

xarisxiani da rac mTavaria, momxmareblis individualurobas 

gausvamda xazs. fiqris procesSi gaiJRera bevrma ideam, Tumca 

sabolood iseT produqtze SevTanxmdiT, romelsac Cvenc 

didi siamovnebiT movixmardiT da romelic im momentisaTvis 

saqarTvelos bazarze ar arsebobda.

gyavT Tu ara mudmivi momxmarebeli?

imis gaTvaliswinebiT, rom jer erTi welic ar aris, rac 

bazarze varT,  „Sanima Group“-s Zalian bevri mudmivi 

momxmarebeli hyavs da maTi ricxvi sul ufro izrdeba. ra 

Tqma unda, es Zalian gvaxarebs.

elodiT Tu ara aseT warmatebas?

pirveli produqciis gayidvas Zalian didi gamoxmaureba da 

moTxovna  mohyva.  SegveSinda kidec, radgan gulaxdilad 

giTxraT, amisaTvis realurad mzad ar viyaviT. miuxedavad 

imisa, rom  yovel Cvengans profesia da samsaxuri aqvs, 

gavaerTianeT Cveni codna da Zalisxmeva ar daviSureT am 

Sedegis misaRwevad. aseTi warmateba imis Sedegic gaxlavT, 

rom CvenTvis TiToeuli momxmareblis azri mniSvnelovania 

da yovel SekveTaze didi mondomebiT vmuSaobT. aRsaniSnavia 

da gvaxarebs is faqti,  rom Cveni kompaniis logo (samefo 

gvirgvini), romelic dRes ukve Sanima-s xalaTebTan 

asocirdeba, yvela Cveni momxmareblis xalaTis ganuyofel 

nawils warmoadgens. 

ra siaxles unda velodoT SANIMA-sgan zafxulis 
sezonisaTvis?

amxela warmateba stimulad iqca CvenTvis, rom ufro meti 

vimuSaoT. sazafxulod Cvens momxmarebels SevTavazebT axal 

xazs - „Sanima Ocean“-s, romelic vfiqrobT, iseTive sayvareli 

da sasurveli produqti gaxdeba yvelasaTvis, rogoric 

„Sanima Group“-is ukve kargad nacnobi xazebia. 

rogor SeiZleba Tqveni produqciis SeZena?

jer-jerobiT CvenTan produqciis SeZena onlain reJimSia 

SesaZlebeli, momxmarebeli gvikavSirdeba Facebook-ze, Whats 
Up-iT, Viber-iT, eleqtronuli fostiT. Tumca mzardi 

moTxovnidan gamomdinare, SesaZloa momavalSi Show Room-ic 

gavakeToT, raTa momxmarebels ufro gavuadviloT maTTvis 

sasurveli produqciis SeZena. 

ras niSnavs SANIMA ?

fotoebi: erekle rostomaSvili, leko Wyonia

makiaJi:   qeTi gogiSvili

Facebook: Sanima Robes   |  Instagram: Sanima_Group   |   Call/Viber/WhatsApp: (+995)555 10 45 78
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J. Crew

Chanel 



Givenchy

Michael Lo Sordo

Bottega Veneta
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პას�ელუჽი �ონები 2015 �ლის გაზაფხული/ზაფხულის ეჽთ-ეჽთი ყველაზე 

აქ�უალუჽი �ენდენ�იაა. დიზაინეჽებმა ძიჽითადად ეჽთი მთლიანი "ლუქები" 

�აჽმოადგინეს ამ �ონალობებში შექმნილი.
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პაჽიზის მოდის კვიჽეული (PFW) იმ 

მოდუჽი მაჽათონის დასასჽულია, ჽომელი� 

�ჽადიი�იისამებჽ ნიუ იოჽკში ი�ყება... 

1973 �ლიდან პაჽიზში, ყოველ�ლიუჽად 

გაზაფხულსა და შემოდგომაზე �ამყვანი მოდის 

სახლები �ინას�აჽ გვკაჽნახობენ მოდის 

�ენდენ�იებს. ჩვენებები იმაჽთება პჽესისთვის, 

�ნობილი ადამიანებისთვის და ჽა თქმა 

უნდა, ბაიეჽებისთვის (მყიდველებისთვის). ეს 

ჩვეულებჽვი სამუშაო პჽო�ესია, ჽომელი� 

ამავდჽოულად.  ძალიან პომპეზუჽი� აჽის.

ჟუჽნალ "ნაჽგისს" საშუალება მიე�ა გაევლო 

აკჽედი�ა�ია და ჩვენ მივიღეთ მოსა�ვევები 

ჽამდენიმე ჩვენებაზე და პჽეზენ�ა�იაზე.

პჽესის �აჽმომადგენლებთან საუბჽისას 

ავღნიშნავდით, ჽომ საქაჽთველოში აჽაეჽთი 

�აჽმა�ებული დიზაინეჽია და ამას ჩვენი 

ჩა�მულობით ვუსვამდით ხაზს, ჽადაგან� ჩვენი 

გაჽდეჽობი მხოლოდ ქაჽთველი დიზაინეჽების 

სამოსით იყო �აჽმოდგენილი. უკვე მესამე 

სეზონია ბჽენდ Vetements-ის დიზაინეჽი 

დემნა გვასალია მაჽთავს ჩვენებებს პაჽიზის 

მოდის კვიჽეულზე და ჽა თქმა უნდა, მისი შოუ 

"ნაჽგისის" ფავოჽი�ი დეფილეა. მოვინახულეთ 

ყველა ის შოუჽუმი, სადა� ქაჽთველი 

დიზაინეჽები იყვნენ �აჽმოდგენილნი. ეს 

დიდი �აჽმა�ებაა ისეთი პა�აჽა ქვეყნისთვის, 

ჽოგოჽი� საქაჽთველოა, ჽადგანა� ჩვენ 

დიზაინეჽებზე დაი�ეჽა აჽაეჽთ �ნობილ 

გამო�ემაში.

ყველაზე მნიშვნელოვანი შოუ პაჽიზში 

ჽაღა თქმა უნდა, "შანელის" ჩვენებაა. მთელი 

ღამის განმავლობაში დიდი სამზადისია, აჽ 

სძინავს აჽ� ეჽთ სამოდელო სააგენ�ოს და 

მოდელების აჽმიას, ჽადგანა� ყველა საბოლოო 

დადას�უჽების მოლოდინშია  და დილის 10 

საათზე სჽულიად მოდის სამყაჽო ელოდება 

ჩვენების და�ყებას. აჽ� �ელს ყოფილა 

გამონაკლისი.

"ნაჽგისმა" მოდის სფეჽოს აჽაეჽთი 

�აჽმომადგენლთან უკვე შეათანხმა 

ექსკლუზიუჽი ინ�ეჽვიუ, ჽომლებსა� შემდეგ 

ნომჽებში შემოგთავაზებთ. მანამდე კი გაე�ანით 

ფუჽ�ელზე ნაჩქაჽევად გადა�ანილ ჩვენ 

შთაბეჭდილებებს.

პაჽიზიდან ყოველთვის განსაკუთჽებული 

ემო�იით ვბჽუნდებით ხოლმე. ეს ვოიაჟი� 

განსაკუთჽებული აღმოჩნდა, მითუმე�ეს, ჽომ 

“ნაჽგისის” მეოჽე ნომჽის დედლაინს თავისი 

კოჽექ�ივები შეჰქონდა ჩვენს ემო�იებში.

მანქანამ მიგვიყვანა ჩვენს მისამაჽთზე 

და პაჽიზის მოდის კვიჽეულის ყველაზე 

�ხელ �ეჽ�ილში აღმოვჩნდით:..”დიოჽის” 

ჩვენების შემდეგ გამოსული ს�უმჽებისა და 

ფო�ოგჽაფების დიდ აჽმიას შევეფეთეთ და 

მაშინვე მივხვდით, თუ ჽამდენად კაჽგი იდეაა 

პაჽიზი...

პიჽველივე შეხვედჽაზე გვხვდება მოსა�ვევები 

ჩვენებებზე და პჽეზენ�ა�იებზე. ჩქაჽ-ჩქაჽა 

ვხსნით განსხვავებულ კონვეჽ�ებს –  ზოგს 

საჩუქაჽი მოჰყვება, ზოგი კი საჩუქაჽვით ლამაზია 

და ვინიშნავთ თაჽიღებს იმ ბლოკნო�ში, 

ჽომელი� Modem Online-მა მოგვა�ოდა 

დიდ კალენდაჽთან ეჽთად, სადა� ყველა 

შოუს, პჽეზენ�ა�იის, ივენთის �ვჽილმანი და 

ყველაფეჽი, ჽა� PFW-ს ეხება, დე�ალუჽად 

აჽის გა�ეჽილი.

ძალიან და�ვიჽთული კვიჽა აღმოჩნდა. 

სამივენი დილიდანვე დავჽბივაჽთ შოუებზე, 

შეხვედჽებზე, გავი�ანით მოდის სფეჽოში 

საინ�ეჽესო და მნიშვნელოვანი პეჽსონები.

თაკო:  “გამოვყოფ ანა დელო 
რუსოს, რამოლმაც აღფრთოვანება 
ვერ დამალა ჩემი “ატელიე 
კიკალას” სამოსით. გვეკითხებიან, 
საიდან ხართო? ვიწყებთ ახსნას – 
საქართველოდან… სიუზი მენკესი 
მეკითხება, როგორი დიზაინერები 
გყავთ საქართველოშიო? ვიწყებ 
მოყოლას, ჩამოთვლას. წინა დღეს 
Vetements-ის  ჩვენებაზე ყოფილა, 
მე სიამაყით ვპასუხობ, რომ მისი 
დიზაინერი, დემნა გვასალია, 
ქართველია."

ჩვენებები დილის 10-დან ი�ყება. სანამ მთავაჽ 

ადგილს მიაღ�ევ, სადა� შოუ იმაჽთება, გაჽეთ 

ნამდვილი შოუ გვხვდება... მობილიზებული  

street style-ის ფო�ოგჽაფები, კამეჽების ჩხაკა-

ჩხუკი, გემოვნებიანად ჩა�მული  პუბლიკა, 

პოზიჽება…

შოუების ლოკა�იები ეჽთმანეთისაგან 

განსხვავებულია, გაშლილია მთელ ქალაქში – 

Grande Palais, Park du Tuleris, ოპეჽა, სხვადსხვა 

სას�უმჽოები... ბაიეჽები პჽესა – დაჽბიან. 

ყველა თავისი საქმით აჽის დაკავებული…

შოუს და�ყებამდე ფო�ოგჽაფები პიჽველ 

ჽიგში მჯდომ ს�უმჽებს მოუ�ოდებენ, ჩანთები და 

ფეხები უკან ჩა�იონ, შუქი ინთება და ულამაზეს 

pa ri zis 
mo dis kvi re u li
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კოს�უმებში, ულამაზესი მოდელები ი�ყებენ 

გამოსვლას, მათ შოჽისაა ჩვენი ულამაზესი 

ქაჽთველი მოდელი თაკო ნა�ვლიშვილი, 

ჩვენ სიამაყით ვივსებით...

მაკა: "აქ ყველა თავისი საქმის 
სუპერ-პროფესიონალია, 
დამხმარე პერსონალსაც კი 
ბოლომდე აქვს გათავისებული, 
რომ ეს მისი ქალაქის ღონისძიებაა, 
საფრანგეთის სახეა."

ის ჽი�მი, ჽითა� პაჽიზი �ხოვჽობდა, 

ალბათ აჽსად პლანე�ის სხვა �ეჽ�ილში 

აჽ სუფევდა. ულამაზესი დეფილეები, 

გამოფენები, პჽეზენ�ა�იები, საღამოს 

�ვეულებები, ამდენი მოდაზე შეყვაჽებული 

ადამიანი, თავბჽუდამხვევი ჽი�მი, მაგჽამ 

ამავდჽოულად აჽა ქაო�უჽი, აჽამედ 

ყველაზე მო�ესჽიგებული.

ლიკა: "მიუხედავად იმისა, რომ ეს 
ჩემი მეხუთე ვიზიტია ამ ქალაქში, 
მივხვდი, რომ მე პირველად ვარ 
ისეთ პარიზში, როგორიც არასოდეს 
მინახავს.... ქალაქში დუღს 
მოდა და ისეთ თავბრუდამხვევ 
სურნელს ატრიალებს, რომ შენც 
ძალაუნებურად ამ ქარბოლბალაში 
ტრიალებ. ეს ტემპი, მსოფლიოს 
სხვადასხვა კუთხიდან შეკრებილი  
ამდენი გემოვნებიანი და ლამაზი 
ადამიანი ამ ქალაქს კიდევ უფრო 
სხვა პეწს სძენს... თუ კი ვინმე 
მკითხავს, როდის ვეწვიო პარიზსო, 
აუცილებლად ვეტყვი, რომ მოდის 
კვირეულის პერიოდში."

ეს ყველაფეჽი კი ჩვენთან გაგჽძელდება, 

მოდის კვიჽეულის ფაჽგლებში, ჽადგანა� იქ 

გა�ნობილი street style ფო�ოგჽაფები� და 

პჽესის �აჽმომადგენლები� 16-19 აპჽილს 

საქაჽთველოში გვე�ვევიან თბილისის მოდის 

კვიჽეულზე…

30% 
OFF

fasdakleba ZalaSia 2015 wlis 1 ivlisamde
fasdaklebis misaRebad waradgineT kuponi

LET FASHION GO TO YOUR HEAD!

Evita Peroni-Georgia

TBILISI, GEORGIA

I.ABASHIDZE Str. 24

PEKINI Str. 25

Tel.: 032 2 10 28 00

EVITA_PERONI_GEORGIA
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Pure White
თეთჽი ფეჽი ყოველთვის Must-Have აჽის 

გაზაფხული/ზაფხულის კოლექ�იებში. ე�ადეთ 

აჽა მხოლოდ სამოსი, აჽამედ აქსესუაჽები� 

გამოიყენოთ ამ ფეჽის.
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70-იანი �ლები დაბჽუნდა!!! 

გაშვებული შაჽვლები, ფჽიალა 

შიფონის პჽინ�იანი კაბები, 

მასიუჽი სამკაულები - ეს 

ყველაფეჽი 2015 გაზაფხული /

ზაფხულის სეზონის ჰი�ია!
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კუბოკჽული პჽინ�ი უკვე 

ჽამდენიმე სეზონია საკმაოდ 

აქ�უალუჽია. �ელს დიზაინეჽები 

უფჽო ჭადჽაკულ პჽინ�ზე 

აკეთებენ აქ�ენ�ს.

Checkered 
Patterns

Chloé

C
a

rv
e

n

R
ic

h
a

rd
 N

ic
o

ll

D
ia

n
e

 v
o

n
 F

u
st

e
n

b
e

rg

Dolce &
Gabbana

Lisa Marie 

Fernandez 

Oscar de la Renta
S/S 2015

Diane von 
Fustenberg
S/S 2015

Michael Kors
S/S 2015

bioqsini
Sampuni, romelic 

Tmis cvenas aCerebs
es realobaa da saqarTveloSi amis Sesaxeb ukve 7 Tvea 

ician. xolo vinc ar icis sasixarulo aRmoCenas gaakeTebs, 

nerviulobisa da zedmeti Zalisxmevis daxarjvis gareSe 

erT-erTi yvelaze gavrcelebuli problema, Tmis 

cvena daZleulia. Tmis cvenis samkurnalo saSualeba 

gamaognebeli SedegebiT, mcenareuli Sampuni,-bioqsinia.

„es aris revoluciuri produqti“, - aRniSnaven 

momxmareblebi da im efeqtsa da dadebiT Tvisebebze 

saubroben, romlis daxmarebiTac bevrma maTganma 

gankurneba SeZlo. 

xolo Tu rogor unda gankurnoT dazianebuli Tma da 

SeinarCunoT Tmis sijansaRe amis Sesaxeb bioqsinis xazis 

marketingis menejeri diana TvalTvaZe gesaubrebaT. 

diana TvalTvaZe, bioqsinis xazis marketingis menejeri: 

yvelaze mTavari is aris, rom Cveni produqti mcenareulia. 

bioqsini, kompania biotas warmoebis brendia. produqcia 

mravalferovania - Sampunebi, Sratebi da specialuri 

sprei. yoveli maTgani biokompleqs B11-s Seicavs. es aris 

unikaluri formula, romelic laboratoria biotaSi 

Seiqmna da romelic A da B jgufis vitaminebs Seicavs. 

swored am jgufis vitaminebi ajansaRebs da kvebavs Tmis 

folikuls. Seicavs mineralebs da cnobil omega 6 da omega 

9. masSi aseve aris cnobili nivTiereba apigenini, swored 

am sasargeblo nivTierebebis saSualebebiT axerxebs 

bioqsinis produqcia Tmis cvenis SeCerebas.

Tmis cvenis sawinaaRmdegod ramdenime xazi gvaqvs:

bioqsin femina - specialurad qalbatonebisTvis. romelTac 

awuxebT Tmis cvena, an ubralod surT rom SeinarCunon 

Tmis sijansaRe. bioqsin feminas specialuri Sampuni 4 

tipis TmisTvis gamodis. es aris normaluri da mSrali 

TmisTvis, cximiani TmisTvis, orsulobis Semdgom da aseve 

ori erTSi. romelic gankuTvnilia im qalbatonebisTvis 

romelTaTvisac ucxo ar aris Tmis xSiri SeRebva da 

qimiuri daxvevebi.

bioqsin feminas seria qalbatonebs Tamamad SeuZliaT 

gamoiyenon, rogorc  orsulobis dros aseve laqtaciis 

periodSic. radgan aris sruliad mcenareuli formula 

da usafrTxo. aseve SeiZleba Sratis gamoyenebac, isic 

mcenareulia. aris rogorc qalbatonebis, aseve mamakacebis 

seria.

 

Sampuni bioqsin femina postpregnansi (orsulobis Semdgomi) 

- saqarTveloSi arcerT sxva brends ar aqvs msgavsi 

produqti, romelic  specialurad am segmentisTvisaa 

Seqmnili.

bioqsin forte - es aris profesionaluri xazi, romelSic 

Sedis sprei da Sampuni. igi gamoiyeneba Tmis Zlieri 

cvenis dros. dermatologTan konsultaciisa da ama Tu 

im diagnozis dadgenis Semdeg ZiriTadad androgenuli 

alopeciis samkurnalod Seiqmna.  misi moxmareba aseve 

rekomendebulia sxva tipis, mniSvnelovnad gamoxatuli  

Tmis cvenis drosac. 

momxmarebelma Sampuni unda gamoiyenos im sixSiriT ra 

sixSiriTac iyenebs, 2 wuTis ganmavlobaSi aucileblad 

unda daitovos Tavze da mere Camoibanos, sprei ki yovel 

dRe da minimum 8 saaTis ganmavlobaSi unda gaiCeron. 

sasurvelia Tu Semdgom dabanvamde daitoveben spreis. 

bioqsini serumi - es aris bioqsini Sratis saxiT, romelic 

mkurnalobis erTi kursisTvis saWiro - 24 kafsulas 

Seicavs. arsebobs ramodenime kursi, Tu qalbatonebs 

surT, rom ubralod niRbis saxiT gamoiyenon SeuZliaT 

kviraSi erTxel gamoiyenon erTi ampula, Tu seriozuli 

problemaa Tmis scvena, lopeciisken midrekileba, maSin 

dasWirdebaT sruli kursis Catareba. pirveli kursi 

iwyeba srulad am 24 kafsulis gamoyenebiT, dRegamoSvebiT 

, Seizelen da daitoveben Semdeg dabanvamde, Semdeg 

gadadian CanacvlebiT kursze, rodesac mxolod 2 ampulas 

gamoiyeneben da bolos damatebiTi kursi kviraSi erTi 

ampulis gamoyenebiT sruldeba.

-daaxloebiT ra periodia imisTvis saWiro rom miviRoT 

sasurveli Sedegi da jansaRi Tma?

-2 Tvis Semdeg momxmarebeli dainaxavs Sedegs. bioqsinis 

produqciam klinikuri kvlevebi evropis erT-erT 

wamyvan laboratoriaSi - dermatestSi (germania) gaiara. 

klinikurma testebma aCvena, rom bioqsinis  produqcias 

aranairi gverdiTi movlenebi ar axasiaTebs, 100%-iT 

sandoa da dermatologiuri TvalsazrisiT absoluturad 

usafrTxoa.

2 Tviani klinikuri kvlevebis Sedegad, gamokvleulTa 

90%-s Tmis cvena SeuCerda. Tavidan Sampunis gamoyenebis 

Semdeg SeiZleba daiwyos intensiuri Tmis cvena. amis ar 

unda SeeSindeT, radgan folikulis ganviTarebis sami faza 

arsebobs - anageni, katogeni da telogeni. rodesac Tmebi 

aris telogen fazaSi folikuli ar viTardeba da Tmebi 

aucileblad unda dascvivdes, rom gadavides aqtiur 

fazaSi, anu anagenSi. amitom Tmis cvena kargis Sedegia.

Facebook: Bioxsine Georgia | web: www.bioxsine.ge
ikiTxeT afTiaqebSi 

kuponis wardgenis SemTxvevaSi miiReT

-20% fasdakleba farmadepos afTiaqebSi
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Fringes
ფოჩი უკვე ჽამდენიმე სეზონია აჽა მხოლოდ 

აქსესუაჽების, აჽამედ �ანსა�მლის 

მნიშვნელოვან დე�ალს �აჽმოადგენს. 

გამოყენებულია ჽოგოჽ� სადა, ისე ფეჽად, 

პჽინ�იან ქსოვილებზე.
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Wide Leg Pants
მოკლე განიერი შარვლები ყველაზე აქტუალური 

ტენდენციაა ამ სეზონზე. მოდაშია როგორც ფერადი, 

პრინტიანი, ისე სადა შარვლები ერთ ტონალობაში.
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Military Greens
ხაკი - ფეჽი ჽომელი� საკმაოდ ბევჽმა 

დიზაინეჽმა �აჽმოადგინა 2015 �ლის 

გაზაფხული / ზაფხულის კოლექ�იებში. 

გამოყენებული აქვთ ჽოგოჽ� კლასიკუჽ, 

ისე ყოველდღიუჽ ს�ილში.
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დენიმი - აუ�ილებლად 

უნდა ქონდეს ყველა 

ქალბა�ონს ამ სეზონზე 

გაჽდეჽობში. აჽ აქვს 

მნიშვნელობა ეს იქნება 

შაჽვალი, ქუჽთუკი თუ 

კაბა, დენიმი სეზონის 

Must-Have აჽის.
Gucci

S/S 2015

Burberry Prorsum
S/S 2015

Louis Vuitton

S/S 2015
STEVE J & YONI P
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გაქ ცე ვა კომ ფორ ტის ზო ნი დან:
გა ბე დე, ჩა იც ვი!

მო და ხა ლი სი ა. თუმ �ა, თა ვად მე� ამ 

ზამ თ ჽის �ენ დენ �ი ის თა ნახ მად, შა ვი ფე-

ჽის გავ ლე ნის ქვეშ ვი ყა ვი, სი ხა ჽუ ლით 

შევ � ვ ლი თალხ ფე ჽებს იმით, ჽა� გა მოჽ-

ჩე უ ლი იქ ნე ბა და და ა მაჽ �ხებს კლა სი კუჽ 

ს�ილს. 

იქ ნე ბა ეს ლა მა ზი მზის სათ ვა ლე 

(ძვიჽადღიჽებულ დი ზა ი ნეჽ თა მო დე ლებ-

თან შე და ჽე ბით „სპითფაიეჽი“ შე სა ნიშ ნა-

ვი აჽ ჩე ვა ნი ა), გა მომ � ვე ვი ფი ჽუ ზის ფე ჽი 

ხა ვეჽ დის ჯა კო მო ჽე ლის შაჽ ვა ლი თუ 

ლუ ბუ �ი ნის ფეხ სა� მე ლი, დაჽ � მუნ დით, 

ჽომ თქვე ნი ჩა� მუ ლო ბა მო ი �ავს ჽა ი მე 

ს�ი ლის გა მოჽ ჩე ულ ელე მენ�ს, ჽო მე-

ლი� ყუ ჽადღე ბას დი დი ხმა უ ჽის გა ჽე შე� 

მი იქ �ევს. 

პჽაქ �ი კუ ლი და ძა ლი ან მო დუ ჽია 

მა მა კა �ის „ქლათჩი“. მჽა ვა ლი ბჽენ დი 

გვთა ვა ზობს ამ ჟა მად ამ ნივ თის მჽა ვალ სა-

ხე ო ბას, დამ ზა დე ბულს უმაღ ლე სი ხა ჽის-

ხის �ყა ვი სა გან, ფე ჽადს, მო ნოგ ჽა მე ბით, 

ოჽი გი ნა ლუ ჽი ზო მი სა და ფოჽ მის. კა� მა 

შე იძ ლე ბა ძა ლი ან ისი ა მოვ ნოს მი სი აჽ ჩე ვი-

სას. მა მა კა �ის ხელ ჩან თა მა გა ჽი ბი ჭე ბის-

თ ვი სა ა. 

გა მო ი ყე ნეთ ფე რე ბი
ზამ თა ჽი უკან მო ვი �ო ვეთ. დჽოა გა ვა-

ხა ლი სოთ �ჽო �უ ა ჽე ბი კაშ კა შა ფე ჽე ბით. 

თქვე ნი სუჽ ვი ლის მი ხედ ვით, ეს შე იძ-

ლე ბა იყოს თქვე ნი ფეხ სა� მე ლი, თქვე ნი 

მო ჩი თუ ლი პე ჽან გი, ზუჽ მუხ �ის ფე ჽი 

სა მო სი ან სა მე ფო ლუჽ ჯი ფე ჽის „დიოჽის“ 

მა მა კა �ის შაჽ ვალ - კოს �უ მი. ეს უკა ნას კ ნე-

ლი ჩე მი სა სუჽ ვე ლი ნივ თე ბის სი ა ში ა. 

ჩა� მუ ლო ბის ფე ჽე ბით გა ხა ლი სე ბის 

უამ ჽა ვი გზა აჽ სე ბობს. მა გა ლი თად, ფე ჽა-

დი დე �ა ლი შე იძ ლე ბა იყოს ნა ჽინ ჯის ფე ჽი 

Men's Style Trends for 
SPRING/SUMMER 2015
By Greg Kohler

�ყა ვის ქა მა ჽი, ფე ჽა დი �ინ დე ბის მო-

უ ლოდ ნე ლი შე ხა მე ბა, ან პას �ე ლუ ჽი 

ფე ჽის ზაფხუ ლის შაჽ ფი. ნე ბის მი ე ჽი 

მათ გა ნით მი იქ �ევთ ყუ ჽადღე ბას. 

თა მა მად ჩა ა �ა ჽეთ ექ ს პე ჽი მენ �ე ბი 

და გა მო ი ყე ნეთ ბუ ნებ ჽი ვი �ო ნე ბი და 

ჽა� მთა ვა ჽი ა, ყო ველ თ ვის გა ით ვა-

ლის �ი ნეთ თუ ჽო მე ლი ფე ჽი უკეთ 

შე ე სა ბა მე ბა თქვენს კა ნის ფეჽ სა და 

თმის �ონს. 

ცხოვ რე ბა ზო ლებ ში
ჽო გოჽ� ჩანს, ზო ლე ბი ყო ველ თ ვის 

მო და ში ა.

ზო ლი ა ნი �ან სა� მე ლი, ჽო მელ სა�-

7 0 -ი ა ნი �ლე ბის გავ ლე ნა ე�ყო ბა, ამ 

სე ზონ ზე ჭაჽ ბობს, ჽო გოჽ� ქა ლე ბის, 

ასე ვე მა მა კა� თა კო ლექ �ი ებ ში, ჽო-

გოჽ� ეს თვალ ნათ ლივ გა მოჩ ნ და ჯ.ვ. 

ან დეჽ სო ნის, ჯო ნა თან სა უნ დეჽ სის და 

�ოპ მა ნის ჩვე ნე ბებ ში.

ზო ლებს მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ად გი ლი 

უკა ვია 2015 �ლის გა ზაფხუ ლი/ ზაფხუ-

ლის „გუჩის“ გაჽ დე ჽობ ში�, იქ ნე ბა ეს 

კლა სი კუ ჽი სა ღა მოს საკ ლუ ბო პი ჯა კი, 

თუ შაჽ ვ ლის გვეჽ დებ ში და �ა ნე ბუ ლი 

დე �ა ლი. 

თუ ვინ მე პა ჽიზ ში გამ გ ზავ ჽე ბას 

გეგ მავთ, ეს �უმ ჽეთ „ზოლების მე ფეს“: 

ჟან - პოლ გო �ი ეს ბუ �იკს, ჽად გან ეს 

იქ ნე ბა თქვენ თ ვის ბო ლო შან სი, შე ი ძი-

ნოთ პოჽ � ჽე �უ ლი მა ჽი ნი ე ჽი – მა მა-

კა� თა ეს კო ლექ �ია უკა ნას კ ნე ლი ა. 

და გახ სოვ დეთ – საზღ ვაო და 

მე კობ ჽუ ლი კლი შეს გა მოკ ლე ბით, ზო-

ლე ბი ძა ლი ან მო დუ ჽი ა. 

„ლე თრენ ჩი“
იმ ფაქ � მა, ჽომ პა ჽი ზე ლი ვაჽ, გა-

ნა პი ჽო ბა ჩე მი სიყ ვა ჽუ ლი „თჽენჩების“ 

მი მაჽთ. ჩე მი „თჽენჩების“ კო ლექ �ია 

ძი ჽი თა დად ჟან - პოლ გო �ი ეს მო დე-

ლე ბის გან შედ გე ბა, ჽო მელ მა� ხელ-

მე ო ჽედ გა მო ი გო ნა ეს მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 

ჽამ, დღეს დღე ო ბით ბევ ჽი დი ზა ი ნე ჽი 

გვთა ვა ზობს დი დე ბულ და მო უ ლოდ-

ნელ დე �ა ლებს ამ ხან და ხან ძა ლი ან 

მო სა�ყენ ლა ბა და ზე. 

ანა დე ლო ჽუ სო ყვე ლა ქალ ბა �ონს 

უჽ ჩევს „კაბასავით ა�ა ჽონ თჽენ ჩი“. ეს 

გა ნა�ხა დი, ჽა თქმა უნ და, აჽ შე ე ფე-

ჽე ბა მა მა კა �ებს, მაგ ჽამ ნუ და უ კაჽ-

გავთ ფასს კაჽ გად შე კე ჽილ ლა ბა დას. 

გა ა თა ვი სუფ ლეთ ამ გა ზაფხუ ლის თ ვის 

თქვენ ში ჩა მა ლუ ლი ჰამ ფ ჽი ბო გაჽ �ი!

მა შინ, ჽო დე სა� „ბლექბეჽი“ კაჽგ 

და სა ინ �ე ჽე სო აჽ ჩე ვანს გთა ვა ზობთ, 

„ლა პეჽ ლამ“ �აჽ მო ად გი ნა ისე თი მაჽ-

თ ლა� დახ ვე �ი ლი აბ ჽე შუ მის საჽ ჩუ-

ლი ა ნი ნი მუ შე ბი, ჽომ ლებ მა� შე საძ-

ლოა ძა ლი ან მოგ ხიბ ლოთ. 

სპორ ტუ ლი სტი ლის 
ელე გან ტუ რო ბა

ამ მი მაჽ თუ ლე ბის მი მაჽთ აჽ� ისე 

დი დი ხა ნი ა, ჽა� გუ ლი გა მით ბა. 2014 

�ელს გა მო ჩე ნი ლი ეს �ჽენ დი, ჽო მე-

ლი� ათ ლე �უჽ სა და მო დუჽს აეჽ თი-

ა ნებ და, ყო ველ თ ვის �აჽ მა �ე ბას ვეჽ 

აღ �ევ და. 

თუმ �ა ამ სე ზონ ზე, ისეთ მა დი ზა ი-

ნე ჽებ მა, ჽო გო ჽე ბი� აჽი ან კელ ვინ 

კლე ი ნი, დოლ ჩე და გა ბა ნა, ზე ნი ა, �ომ 

ბჽა უ ნი და მონ კ ლეჽ გამ ჽუ ჟი, ჩვენ-

მო დის მი მაჽ თუ ლე ბე ბი 2015 �ლის გა ზაფხუ ლი- ზაფხუ ლის 

სე ზო ნი სათ ვის / გჽეგ კო ლე ჽი

თ ვის საქ მე გა ა ი ო ლეს, ჽა თა თა ვი დან 

ავი �ი ლოთ მო დუ ჽი შე� დო მე ბი და 

მძი მე შე სა ხე და ო ბა.

პლას �ი კა �ის სა მოს მა, დი დი ზო მის 

სპოჽ �ულ მა სამ - მე ოთხე დი ზო მის სა ხე-

ლო ი ან მა ზე დებ მა, ან და� დახ ვე �ილ მა 

სპოჽ �ულ მა �ან სა� მელ მა ფაჽ თოდ 

გა ა ღო კა ჽი თქვენ თ ვის, ჽა თა შე იყ ვა-

ჽოთ ეს მი მაჽ თუ ლე ბა. 

მე სა კუ თა ჽი თა ვი გა ვა ო �ე, ჽო �ა 

მა მა კა� თა მო დის ბო ლო კვი ჽე ულ ზე 

პა ჽიზ ში ჩე მი პიჽ ვე ლი ნა ი კის ფეხ სა�-

მე ლი ბა ლა ე სი ა გას შაჽ ვალ ზე ჩა ვი� ვი. 

ჩვენ ყვე ლას გვინ და კომ ფოჽ �უ ლად 

ვგჽძნობ დეთ თავს, გან სა კუთ ჽე ბით მა-

შინ, ჽო დე სა� მთე ლი დღის მან ძილ ზე 

აქ �ი უ ჽად ყოფ ნა გვი �ევს. მაშ ჽა �ომ 

აჽ უნ და ვე ძე ბოთ უფ ჽო მო დუ ჽი გზე ბი 

ამის მი საღ �ე ვად?! 

და ბო ლო დე �ა ლი... იგი მა ინ� უფ-

ჽო ელე გან �უ ჽი ა, ვიდ ჽე სპოჽ �უ ლი. 

Thom Browne SS15 S15Fendi  S/S15 S15
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1)ro gor da iwyo Tqve ni moR-

va we o ba fo tog ra fi a Si?

da ax lo e biT 2004 wels 

vcxov rob di si et l Si, vaSin-

g ton Si, ro de sac Cem ma ma Sin-

del ma Sey va re bul ma mTxo va 

ra m de ni me su ra Ti ga da me Ro 

mis T vis, rad gan ra Rac por-

t re tis T vis sWir de bo da. man 

mo ma wo da fo to a pa ra ti da 

amix s na ro gor un da ga mo me-

ye ne bi na is. es sak ma od sa xa-

li so aR moC n da da su ra Te bic 

nor ma lu ri ga mo vi da, ase rom, 

ga dav wy vi te me yi da fo to apa-

ra ti. 

2) ra tom air Ci eT qu Cis

 sti li?

kar gi Se kiTx va a. ma Sin jer 

mxo lod usu lo da umoZ rao 

sag nebs vi Reb di, lan d Saf tebs, 

Se no beb s . . .  v fiq rob, uc no beb-

Tan ga mo la pa ra ke ba mWir de bo-

da da ami saT vis sa babs ve Zeb-

di. me sak ma od mo ri de bu li 

ada mi a ni var da fo toapa ra ti 

am Tvi se bis da saZ le vad mWir-

de bo da. 

3) ro gor mix ve diT „21-e“ mde?

2005 wels pa riz Si vcxov-

rob di da Cem ze di di STa beW-

di le ba mo ax di na pa ri zul ma 

stil ma. ro de sac Sin dav b run-

di, xal xis ga da Re ba da viwye, 

da ga vac no bi e re, rom Ce mi 

ge mov ne ba fran gi di za i ne re-

bis ken uf ro ix re bo da, vid-

re sxva ra mis ken. pa riz Si 20 

uba ni iyo. . . a se, rom . . .  vi fiq re 

rom es kar gi az ri iq ne bo-

da. ax lan de li ga da sa xe di dan 

es cu di ar Ce va ni iyo, rad-

gan amis war moT q ma da ga ge ba  

mxo lod fran gu lad mo la-

pa ra ke ada mi a nebs Se uZ li aT, 

mag ram es uk ve ga ke Te bu li a. 

4) ra tom aris Tqve ni sa i tis 

gan mar te ba „es ar aris qu Cis 

sti lis blo gi“?

me ub ra lod dam Ra la ga-

da War be bul ma „quCis stil ma“  

Ta vi si ko mer ci u li as peq te-

biT. me me tis Cve ne ba Se miZ-

li a. emo ci is, Jes tis, xa si a Tis 

da a.S. es ar aris ub ra lod 

er Ti wyvi li „ma ga ri fex sac-

me lis“ ga da Re ba da ise Ti fo-

tos Seq m na, ro me lic am bobs, 

„naxe, ra kar gad ga mo i yu re ba 

es fex sac m lis wyvi li“. es ar 

aris sa Ce mo saq me. es me ar ma-

in te re sebs. 

5) ra aris Tqven T vis yvel ze 

sa in te re so mo dis sam ya ro Si?

mra val fe ro va ni, mi si mud-

mi vad cva le ba di xa si a Ti. mo-

da dRes mo War be bu li a, mag ram 

dRe van del sa zo ga do e bas es 

sWir de ba. is faq ti u rad ara-

so des ber de ba. 

6) ro gor ggo ni aT, riT gan s-

x vav de biT qu Cis sti lis sxva 

di di fo tog ra fe bi sa gan?

arc ki vi ci, gan v s x vav de bi 

Tu ara. me miy vars ada mi a nis 

sa xis moW ra su ra Teb Si. . .  v fiq-

rob sa xe nak le bad mniS v ne lo-

va ni a, vid re Tvi Ton fo to. 

su ra Ti ise dac mo sa wo ni un da 

iyos imis mi u xe da vad, Tu vin 

aris mas ze aR beW di li. ar 

aris mar Ta li?

EYE of STREET STYLE
Adam Katz Sinding by Anano Dolaberiodze
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10)  Se giZ li aT ga ix se noT 

yve la ze da sa max sov re be li 

ga da Re ba Tqvens ka ri e ra Si?

hm, vfiq rob, uli a na ser-

ge en kos ga da Re ba qris ti an 

di o ram de. es iyo pir ve li Sem-

Tx ve va ro ca me, an Cven ro me-

li mem, ga da vu ReT obi eqts, mis 

ukan fo tog ra fe bis jgu fiT. 

ax la amas yve la va ke TebT, mag-

ram ma Sin es gi Ju ri idea iyo. 

es Za li an kar gad max sen de ba.

 

11) vin aris „quCis sti lis“ 

ide a li Tqven T vis?

hm, qris tin sen te ne ra, ani ta 

mis li ni, sa ra ha ri si, ju lia 

sa gi, iza bel kon tu ri. es go-

go e bi mag re bi ari an. 

7) ro gor da a xa si a Teb diT 

Tqvens es Te ti kas?

ro gorc mi ni ma lurs, mar-

tivs da Tav da je re buls. 

8) ras ar ga da i Reb diT 

aras d ros?

po zi or ada mi a nebs.

9) ro gor fiq robT, ram ga na pi-

ro ba Tqve ni war ma te ba?

ra Tqma un da, Cem ma w ver ma. 

rac mar Ta lia, ga ma Ri zi a ne be-

li a, mag ram sa wu wu no mar T la 

ara fe ri maqvs. ra Tqma un da, 

saq mi s mimarT Ce mma da mo ki de-

bu le bam, rac ma i Zu lebs sa mu-

Sao jan m r Te lo ba ze, Wa ma ze da 

Zil ze win da va ye no. 
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12) ro gor fiq robT, ram den 

xans iq ne ba „quCis sti li“ 

isev po pu la ru li da mniS v ne-

lo va nia Tu ara es?

Zne lia amis Tqma. faq tia 

rom stil ma ze nits mi aR wi a. 

mag ram amiT Se iZ le ba fu lis 

ga ke Te ba da xal xi ga ag r Ze-

lebs am sti lis aT vi se bas, 

sa nam in te ress ar da kar gavs 

mis mi marT. sa bed ni e rod me 

ara so des mi ke Te bia es fu lis-

T vis. me amas va ke Teb imi tom, 

rom miy vars amis ke Te ba. me 

Se miZ lia nak le bi Sou ga da vi-

16) ro me lia Tqve ni say va-

re li mo dis kvi re u li da 

se zo ni?

ma ma kac Ta mo dis kvi re u li 

iv nis Si, pa riz Si.

  

17) sad vna xavT adam kaTz sin-

dings 10 wlis Sem deg?

al baT, isev ga re Cve ne be bis 

ga da Re bi sas, Tu jan m r Te lo-

bam ar da ma Ra la ta. 

18) ris ga ke Te bas api rebT 

uax lo es mo ma val Si?

isev da isev ga da Re bas da 

mog za u ro bas. 

Ro da im de ni ve fu li vi So-

vno. . . mag ram me miy vars ga da-

Re ba. ase rom, me ga vag r Ze leb 

bevr mu Sa o bas da ga va ke Teb 

amas mas me rec, rac es sti li 

mo di dan ga da va. 

13) mo da xe lov ne ba a Tu biz-

ne si? da ra tom?

ori ve. dRes dRe o biT es 

ori ram ver ar se bobs er T ma-

ne Tis ga re Se. fu lis ga re Se 

xe lov ne ba ver iar se bebs. me 

ki vi Reb Ce mi si a mov ne bis T vis, 

mag ram im xal xis ga re Se, vinc 

amas yi du lobs, es iq ne bo da 

fu Wad da xar ju li ener gia da 

sax s re bi. 

14) vin aris Tqve ni say va re li 

di za i ne ri?

feb fi lo, ste la ma kar t ni, 

sed rik ja ku mu si, bo ris bi di an 

sa be ri.

15)vin aris di za i ne ri, vis Tan 

mu Sa o ba zec 

gi oc ne bi aT?

tom bra u ni, dris van no te-

ni, rik ouven si, ann de mi u li-

mis te ri.
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zus tad ise, ro gorc zRa par-

Si, qe Te van gva ra ma Zis cxov re-

bac erT dRe Si Se ic va la, Tum ca 

re a lu ri cvli le ba mxo lod 

mra va li wlis Sem deg sa ku Ta ri 

os ta to bis da sax ve wad ga we u-

li da u Ra la vi Sro mis Sedegad 

mo vi da. Se iZ le ba iT q vas, rom 

dRes qe Te van gva ra ma Ze msof lio 

mo dis ku lu a re bis yve la ze war-

ma te bu li qar T ve li war mo mad ge-

ne lia – mis pro fe si as mar ti vad 

sti lis ti hqvi a, Tum ca es sity va 

praq ti ku lad yve la fers aer Ti-

a nebs, rac ko leq ci is po di um ze 

Rir se u lad war mo sa Ce na daa sa-

Wi ro. mi si sa mu Sao ma Sin iwye ba, 

ro de sac mo de le bis Se sar Ce vad 

em za de bi an da mTav r de ba mxo-

lod mas Sem deg, rac Cve ne bis 

mu si kis uka nas k ne li akor di ga-

is mis. 

qe Te van gva ra ma Zem sa qar T ve-

lo uam ra vi emig ran tis msgav sad 

20 wlis win da to va, Tum ca ma Ti 

ume te so bis gan gan s x va ve biT kon-

k re tu li mi za nic hqon da da am 

miz nis gan sa xo ri e leb lad sa Wi ro 

Tvi se be bic: sti lis Seg r Z ne ba, 

Ta na med ro ve az rov ne ba da ino va-

ci u ri ide e bi. 

dRes qe Te van gva ra ma Ze NARGIS-
is eq s k lu zi u ri stu ma ria – 

msof lio mo dis yve la ze sa i-

qe Te van gva ra ma Ze -

msof lio mo dis 

ku li se bi dan

teqsti: ia vekua / foto: MICHAEL BEAUPLET
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dum lo gar de rob Si swo red mas Tan 

er Tad Se vi xe davT.

– TiT q mis oci wlis win Tqvens 

cxov re ba Si yve la fe ri Se ic va la: 

da to veT sa qar T ve lo da ucxo eT Si 

ga em g zav reT. sa in te re so a, ram mi giy-

va naT am ga dawy ve ti le bam de? ro go ri 

iyo Tqve ni cxov re ba emig ra ci am de?

– Tar jim nis pro fe si as ve uf le-

bo di, Tum ca gar k ve ul ma tra gi-

kul ma mov le neb ma da so ci a lur ma 

mdgo ma re o bam ma i Zu la sa qar T ve lo 

da me to ve bi na... de dam ni u -i or k Si 

was v la Se mom Ta va za, rad gan iq mi si 

er T -er Ti bi ZaS vi li cxov rob da da 

fiq rob da, rom mar to ar viq ne bo-

di. ga dawy ve ti le ba ma le mi vi Re da 

ame ri ka Si ga vem g zav re. 

– ro go ri iyo emig ra ci is pir ve li 

pe ri o di, ucxo ga re mos Tan da ada mi a-

neb Tan Se gu e bi sa da Ta vis dam k vir de-

bis pro ce si?

– emig ra ci iT Cems cxov re ba-

Si di di cvli le ba mox da. ra Tqma 

un da, me nat re bod nen me gob re bi da 

oja xis wev re bi, mag ram ro gorc ki 

ni u -i or k Si Ca ve di, miv x v di, rom 

aq vicxov reb di. mo me wo na aqa u ri 

xal xi, ma Ti ener ge ti ka da men ta-

li te ti. Ta vi ma Sin ve ise vig r Ze ni, 

ro gorc sa ku Tar sax l Si. 

– al baT gqon daT gan sa kuT re biT 

mZi me pe ri o dic. gi fiq ri aT yve laf-

ris mi to ve ba sa da ukan dab ru ne ba ze? 

– aras d ros! rac me ti dro ga-

di o da, miT uf ro bed ni e ri vi ya vi 

da vgrZnob di, rom aq dam k vid re ba 

swo ri ga dawy ve ti le ba iyo. 

– ro go ri iyo gar da te xis pro ce-

si? vin iy v nen is ada mi a ne bi, rom leb-

mac Tqve ni Se saZ leb lo be bi Se niS nes, 

Se ga fa ses da axa li cxov re bis dawye-

bis sa Su a le ba mog ces? 

– so ho Si mde ba re mo dur ita li-

ur res to ran „jorjoneSi“ mim ta-

nad vmu Sa ob di. es res to ra ni mo dis 

sam ya ros var s k v la ve bis stum ro-

bi Taa cno bi li. swo red aq Sev x v di 

Si von bo nu vi es, qal ba tons, ro-

mel mac xe li Se uwyo Cems ka ri e ras 

mo dis in dus t ri a Si. res to ran Si 

bev r jer myav da na na xi da erT dRe-

sac sa u bar Si ax se na, rom „aluris“ 

fe Sen di req to ri iyo. wa mom c da, 

asis ten tad amiy va neT - meT qi. erT 

Tve Si  mar T lac da mi re ka da mTxo-

va, me o re dRes ga da Re beb ze mi si 

asis ten ti vyo fi li ya vi. mec, ra 

Tqma un da, ma Sin ve dav Tan x m di... 

– ro go ri iyo pir ve li wle bi da 

pir ve li war ma te ba msof lio mo dis 

sam ya ro Si? 

– aseT Jur nal Si mu Sa o ba sa oc-

rad JRers, mag ram si nam d vi le Si 

Za li an rTu li aR moC n da: grZe li 

sa mu Sao sa a Te bi, ara na i ri das ve ne-

ba, fi zi ku ri Sro ma da Za li an mom-

Txov ni xel m ZR va ne lo ba. maq si mums 

va ke Teb di, rom le gen da rul pi rov-

ne beb Tan mu Sa o bis Se saZ leb lo ba 

mqo no da. vi co di, iR bal ma ga mi Ri ma, 

rad gan ase Ti Se saZ leb lo ba mo me-

ca, ami tom yu radRe biT vis men di da 

xar bad vis ru tav di yve la sity vas. 

ro de sac „vogis“ spe ci a lu ri ga moS-

ve bis T vis qe iT mo sis ga da sa Re bad 

ma rio tes ti nos Tan er Tad lon-

don Si mif ri nav, sti ven me i sel Tan 

er Tad qen dis su en po uls ita li u ri 

„vogis“ ga re ka nis T vis iReb an pat-

rik de mar Se li es Tan er Tad qris Ti 

Tar lin g ton Tan mu Sa ob, am dros 

bevrs swav lob. ga mi mar T la, rad gan 

sa u ke Te so Ta gan swav lis Se saZ leb-

lo ba mo me ca. 6 wli a ni mZi me Sro mis 

Sem deg ame ri ku li „vogis“ Stat ga-

re Se „feSen“ re daq to rad da mi qi ra-

ves – es uk ve di di war ma te ba iyo. 

– ro go ria Tqve ni sa mu Sa os spe ci-

fi ka? ra Se dis Tqvens mo va le o ba Si? 

ra rols Ta ma Sobs sti lis ti mTli a ni 

ko leq ci is Sek v ra Si?

– Ce mi sa mu Sao mra val m x ri via 

da sa mu Sa os spe ci fi ki dan ga mom di-

na re, sxva da sxva ro lis Se Tav se-

ba mi wevs. Ce mi, ro gorc Jur na lis 

„feSen“ re daq to ris val de bu le ba a, 

Sev q m na da war mo vad gi no ga da Re bis 

kon cef cia da sti li. es gu lis x mobs 

fo tog ra fe bi sa da mo de le bis da qi-

ra ve bas, Tmi sa da ma ki a Jis Ser Ce-

vas da a.S. pro du se reb Tan er Tad 

var Cev ga da Re bis ad gils, vgeg mav 

dRes, mTa var kon cef ci as da mo-
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del Ta stils. yo vel se zon ze ram de ni me 

da mo u ki de bel di za i ner Tan vmu Sa ob da 

ko leq ci eb sa da Cve ne beb Tan da kav Si re-

biT kon sul ta ci as vu wev. swo red me va-

ya li beb Zi ri Tad kon cef ci as da se zo nis 

mi mar Tu le bas, vqmni ko leq ci is xa si aTs 

da mka fi od gan v sazR v rav stils. ase ve 

vgeg mav Cve ne bas – yve la fers, dawye-

bu li aq se su a re bi dan, dam Tav re bu li 

fex sac me liT, vawyob mo del Ta kas tings, 

var Cev mu si kas, va mow meb da va das tu reb 

Cve ne bis ad gils, mo de le bis var cx ni lo-

ba sa da ma ki aJs. ko leq ci is Seq m ni dan mis 

po di um ze ga ta nam de faq tob ri vad di za-

i ne reb Tan er Tad vmu Sa ob. gar da ami sa, 

mo de lebs vur Cev ro gorc yo vel dRi ur, 

ase ve wi Te li xa li Cis stils. es sa mu Sao 

uf ro gan s x va ve bu li a, rad gan uSu a lod 

go go nas da mis pi rov ne bas exe ba. swo-

red Ce mi saq me a, Se vur Cio sti li da nak-

le bi Za lis x me viT maq si ma lu ri Se de gi 

mi va Re bi no. ro de sac ma iql kor si sa da 

„tifanis“ ko mer ci ul pro eq teb ze vmu Sa-

ob di, Si da gun d Tan er Tad var Cev di ga-

da Re bis stils. ase Ti pro eq te bis dros 

yu radRe bas kli en tis moTxov ni le beb ze 

va max vi leb da stils ma Ti moTxov ne bis 

Se sa ba mi sad var Cev. 

– msof li os Ta na med ro ve di za i ne re bi 

da mo de le bi – mog vi ye viT maT Se sa xeb. vin 

ari an Tqve ni fa vo ri te bi, vis Tan mu Sa o bi-

sas iRebT gan sa kuT re bul si a mov ne bas?

– miy vars edi ta vil ke vi si u tes, 

douc en krus, kar men pe da ru sa da ka-

ro li na kur ko vasTan mu Sa o ba. wle bis 

man Zil ze Za li an da vax lov diT da maT 

me gob re bad mi viC nev. ro de sac di za i ne-

ris axal ko leq ci as vxe dav, uk ve zus-

tad vi ci, vis ra un da ec vas. vaR mer Teb 

ma iql qorss – is Se sa niS na vi, Za li an 

mom xib la vi di za i ne ria da icis mxar da-

We ra. mas Tan buk le teb sa da rek la meb-

ze vmu Sa ob. ase ve kon sul ta ci as vu wev 

ma ma kac Ta aq se su a re bis brends. vTa nam S-

rom lob di za i ner jo na Tan me iz ler Tan. 

bo lo dros swo red mi si sam ka u le bi sa 

da tya vis Can Te bis ko leq ci a ze vmu Sa-

ob di. ase ve kon sul ta ci as vu wev CFDA-s 

ram de ni me di za i ners, vex ma re bi mi Sa 

no nos, axal gaz r da di za i ners, ro mel sac 

bev ri cno bi li sa mo de lo sax li ak vir-

de ba. 

– in s pi ra ci as sa i dan iRebT? ro me li 

epo qa an sti li gaZ levT STa go ne bas?

– Cem T vis 70 da 90-iani wle bis sti li 

yve la ze ax lo be li a, Tum ca ga aC nia, ra 

pro eq t ze vmu Sa ob. STa go ne ba Se iZ le ba 

ne bis mi e ri mxri dan mo vi des. me Sepy ro-

bi li var xe lov ne biT da Tve Si sam jer 

ma inc dav di var Cel sis ga le re eb sa da 

mu ze u meb Si. sa o ca ria ni u -i or kis qu-

Ceb Si si a ru li – Tvals Tu ga a xel, 

bevr ra mes da i na xav. ra Tqma un da, maT 

So ri saa ki ne ma tog ra fic, ro me lic did 

STa go ne bas maZ levs. 

– gvir Ci eT – ro gor vi pov noT sa ku Ta-

ri sti li? 

– sti li Za li an su bi eq tu ri mov le-

na a, ami tom Tu sa ku Ta ri Ta vis swo ri 

aR q ma gaqvs, auci leb lad mi ag neb ra mes. 

– ro go ria 2015 wlis Se mod go ma- zam-

T ris ten den ci e bi? ra ze ga a max vi le ben 

yu radRe bas di za i ne re bi?

– Cven swra fad cva le bad sam ya ro Si 

vcxov robT, sa dac yve la fe ri er T ma-

neT Ta naa da kav Si re bu li. mo dac Tva lis 

da xam xa me ba Si ic v le ba da vi Tar de ba, 

ami tom kon k re tu li sti li aRar ar se-

bobs. vfiq rob, di za i ne re bi uf ro me tad 

fo ku si re bul ni un da iy v nen. Ta na med ro-

ve mo da Si Cem T vis si ax le fi bi fi los, 

ni ko las ges k va ers, mu Cia pra da sa da 

he di sli me ins mo aqvT. vfiq rob, mo da 

un da iyos axal gaz r du li, Ta na med ro ve, 

spor tu li. mniS v ne lo va nia ise Ti de ta-

le bis ga mo ye ne bac, rom le bic kon k re-

tul dros asa xavs. 

- ram de nad kar gad ic nobT qar Tul 

mo das? Se a fa seT qar T ve li di za i ne re-

bis Se saZ leb lo be bi.

- qar T ve li di za i ne re bis ume te so ba 

ev ro pe li da ame ri ke li di za i ne re bis  

gav le nis qve Sa a. Ce mi rCe va a, sa ku Ta ri 

Ta vi ipov non da sa ku Ta ri Seg r Z ne be bi 

ga mo sa xon. mom wons Ta mu na in go roy vas 

di za i ni... mi si na mu Sev re bis xa ris xi, 

de ta le bi da ker vis sti li mar T lac 

gan sa kuT re bu li a, xo lo mi si or m x ri vi 

qaS mi ris naW re bi mdid ru li da dax ve wi-

li a.
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- miy vars edi ta vil ke vi si u tes, 

douc en krus, kar men pe da ru sa da 

ka ro li na kur ko vasTan mu Sa o ba. 

wle bis man Zil ze Za li an 

da vax lov diT da maT me gob re bad 

mi viC nev. 
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TRANOI
Tranoi ეჽთ-ეჽთი საუკეთესო შოუჽუმია პაჽიზში, 

სადა� უკვე მეათე სეზონია "luxury" განყოფილებაში 

�აჽმოდგენილია ქაჽთველი დიზაინეჽების კოლექ�იები: 

ავთანდილი, თამუნა ინგოჽოყვა და ქეთი ჩხიკვაძე.

More Dash უკვე �აჽმა�ებით აგჽძელებს პაჽიზის მოდის კვიჽეულის 

ფაჽგლებში შოუჽუმის �აჽმოდგენას, სადა� უკჽაინელ და ყაზახ 

დიზაინეჽებთან ეჽთად ქაჽთველი დიზაინეჽები - Anouki, Lalo Cardigans 

და N-Duo აჽიან �აჽმოდგენილნი.

qeTi CxikvaZe

avTandil cqvitiniZe

Tamuna ingoroyva

daria Sapovalova, lika kvaracxelia, Tako CxeiZe
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Alexander Wang-ის 2015 �ლის შე მოდ გო მა/ ზამ-

თა ჽის კო ლექ �ია ძი ჽი თა დად შავ ფეჽ ში იყო 

�აჽ მოდ გე ნი ლი. "მომ ხ მა ჽე ბელს სუჽს შა ვი ფე-

ჽი და ჽა �ომ აჽ უნ და და ვაკ მა ყო ფი ლოთ მა თი 

მოთხოვ ნე ბი?!" - გა ნა�ხა და დი ზა ი ნეჽ მა.

Victoria Beckham ამ სე-

ზონ ზე საკ მა ოდ ძლი ე ჽი 

კო ლექ �ი ით �აჽდ გა. გა-

მოკ ვე თი ლი იყო ქა ლუ ჽი 

სი ლუ ე �ე ბი.

Proenza Schouler ყო ველ თ ვის გა-

მო იჽ ჩე ვა გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი კონ �ეფ-

�ი ი თა და ფე ჽე ბის, ფაქ �უ ჽე ბის სა-

ინ �ე ჽე სო შე ხა მე ბით.

The Row ამე ჽი კუ ლი ბჽენ დი ჽო-

მელ სა� �ყუ პე ბი Mary-Kate და 

Ashley Olsen-ი ქმნი ან, შე იძ ლე ბა 

შე ვა ფა სოთ, ჽო გოჽ� "Pure" მი ნი-

მა ლიზ მი.

Alexander Wang
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Mary-Kate 
and Ashley Olsen
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Fall 2015 Backstage
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Mary Katrantzou - პჽინ �ე ბის დე დო ფა ლი. 

ასე მო იხ სე ნი ე ბენ მას, ჽო გოჽ� დი ზა ი ნეჽს. 

მი სი კო ლექ �ია ყო ველ თ ვის გა მო იჽ ჩე ვა ფე-

ჽე ბი სა და ფაქ �უ ჽე ბის სა ინ �ე ჽე სო შე ხა მე-

ბით.

Jonathan Saunders ასე-

ვე გა მო იჽ ჩე ვა სა ო �ა ჽი 

პჽინ �ე ბი თა და ქსო ვი ლე-

ბის სა ინ �ე ჽე სო შე ხა მე ბით. 

მი სი სა მო სი ექ ს პე ჽი მენ �ე-

ბის მოყ ვა ჽუ ლი, ჽის კი ა ნი 

ქალ ბა �ო ნე ბის თ ვის აჽის 

შექ მ ნი ლი.

David Koma-ს კო ლექ �ი ე ბი 

ყო ველ თ ვის გა მო იჽ ჩე ვა გან-

სა კუთ ჽე ბუ ლი ს�ი ლი თა და 

გემ ოვ ნე ბით ლონ დო ნის მო დის 

კვი ჽე ულ ზე. მი სი მკა� ჽი და სი-

მე� ჽი უ ლი ფოჽ მე ბი ეჽ თ გ ვაჽ 

იმიჯს უნაჽ ჩუ ნებს ბჽენდს და 

სა ინ �ე ჽე სოს ხდის.

Christopher Kane-ის კო  ლექ   �ი  ე  ბი ყო-

ველ თ ვის  კჽე  ა  �ი  უ  ლი, კო  მეჽ   �ი  უ  ლი და 

�ენ   დენ   �ი  უ  ჽი  ა. თით   ქოს მკა�   ჽი კო  ლექ  -

�ი  ა, ამავ   დ   ჽო  უ  ლად, ძა  ლი  ან ქა  ლუ  ჽი 

და დახ   ვე  �ი  ლი  ა.

David Koma 
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FALL 2015 REVIEW FALL 2015 REVIEW
MILAN PARIS

Miuccia Prada-ს კო ლექ �ი ე ბი ყო-

ველ თ ვის ეჽ თ -ეჽ თი სა უ კე თე-

სოა მი ლა ნის მო დის კვი ჽე ულ ზე. 

2015 �ლის შემოდგომა/ზამთაჽი 

პჽა დას თან ეჽ თად ძა ლი ან ფე ჽა-

დი და მხი ა ჽუ ლი ა.

Marni - კვლა ვა� მო �ი ნა ვე პო ზი-

�ი ა ზეა  მი ლა ნის მო დის კვი ჽე-

ულ ზე, ჽო გოჽ� გე მოვ ნე ბი ა ნი 

დ სა ინ �ე ჽე სო ბჽენ დი.  მო დის 

სახ ლის კჽე ა �ი უ ლი დი ჽექ �ო-

ჽი Consuelo Castiglioni ყო ველ-

თ ვის �დი ლობს ფე ჽა დი და სა-

ინ �ე ჽე სო სა მო სი შექ მ ნას.

Max Mara-ს 2015 �ლის 

შემოდგომა/ზამთჽის კო ლექ �ი-

ის ინ ს პი ჽა �ია 50იანი �ლე-

ბის კი ნო ლე გენ დის მეჽ ლინ 

მონ ჽო ა. კო ლექ �ია მას სა ვით 

ქა ლუ ჽი, ზო მი ე ჽად სექ სუ ა ლუ-

ჽი და დახ ვე �ი ლი ა.

Jil Sander ყო  ველ   თ   ვის გა -

მო  იჽ   ჩე  ვა მი  ნი  მა  ლიზ   მის 

აჽაჩ   ვე  უ  ლებ   ჽი  ვი შეგ   ჽ  -

ძ   ნე  ბით და დე  �ა  ლე  ბის 

კაჽ   გად შე  ხა  მე  ბით.

M
iu

c
c

ia
 P

ra
d

a

P
ra

d
a

 F
a

ll 
2
0
1
5
 

J
il 

S
a

n
d

e
r 

F
a

ll 
2
0
1
5
 

M
a

x 
M

a
ra

 F
a

ll 
2
0
1
5
 

J
il 

S
a

n
d

e
r 

 F
a

ll 
2

0
1

5
 

Prada Fall 2015 Backstage

Rodolfo Paglialunga
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Marni Fall 2015 Backstage 

Chanel - ის კო ლექ �ია ყო ველ თ ვის გა-

მოჽ ჩე უ ლი და სა ინ �ე ჽე სოა თა ვი სი 

ლო კა �ი ით, კონ �ეფ �ი ით. 2015 �ლის 

შემ დო გო მა/ ზამ თა ჽი ეჽ თ გ ვა ჽი მოგ-

ზა უ ჽო ბა იყო ფჽან გულ "Brasserie"-ში.

სი ლა მა ზე დე �ა ლებ ში ა. Dries Van 

Noten ყო ველ თ ვის გან სა კუთ ჽე ბუ-

ლად აქ �ევს ყუ ჽადღე ბას დე �ა ლებს, 

ჽა� მის კო ლექ �ი ას ეჽ თი ან სა ინ-

�ეჽ სო იეჽს აძ ლევს. 

Stella McCartney - დი ზა ი ნე ჽი, 

ჽომ ლის კო ლექ �ი ე ბი ყო ველ თ ვის 

ზო მი ე ჽად სექ სუ ა ლუ ჽი, ქა ლუ-

ჽი და კჽე ა �ი უ ლი ა. 2015 �ლის 

შემოდგომა/ზამთჽის კოლექ�ია 

კი ამის დას�უჽია.

Alber Elbaz უკ ვე �ლე ბია �აჽ მა-

�ე ბით უძღ ვე ბა Lanvin-ის მო დის 

სახლს. ამ სე ზონ ზე დი ზა ი ნეჽ მა მუქ 

�ო ნა ლო ბებს მი ა ნი ჭა უპი ჽა �ე სო ბა 

და აჽ� აქ სე სუ ა ჽე ბი და ი შუ ჽა ქალ-

ბა �ო ნე ბის თ ვის.

Karl lagerfeld
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Stella McCartney
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Alber Elbaz
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ბჽენ დი Vêtements შე ის �ავ ლის, აჽ ჩევს და თა ვი დან გან-
საზღ ვ ჽავს მო დის აჽსს ისე თი სა მო სის შექ მ ნით, ჽო მე ლი� უნ და 
ა�ა ჽონ. ბჽენ დი თავს აჽი დებს �ამ ყ ვან �ენ დენ �ი ებ სა და მი-
მაჽ თუ ლე ბებს და ყუ ჽადღე ბას ამახ ვი ლებს იმა ზე, ჽომ მი ა ნი ჭოს 
მომ ხ მა ჽე ბელს თა ვი სუფ ლე ბა, თა ვად ჩა მო ა ყა ლი ბოს სა კუ თა ჽი 
ვი ზუ ა ლუ ჽი ხედ ვა. ბჽენ დის ნა �აჽ მი აჽ მოგ ვითხ ჽობს თა ვის 
ის �ო ჽი ას, ის უბ ჽა ლოდ სთა ვა ზობს მომ ხ მა ჽე ბელს ახალ გაჽ-
დე ჽობს, ჽო მელ ში� ძვე ლი სა და ახა ლის აჽე ვით შე საძ ლე ბე ლია 
პეჽ სო ნა ლუ ჽი ს�ი ლის აჽ ჩე ვა და აჽა, უბ ჽა ლოდ, „მოდუჽი 
უნი ფოჽ მის“ მოჽ გე ბა . ე ლე გან �უ ჽად შექ მ ნი ლი სა მო სი გა ნა პი-
ჽო ბებს ქ�ე ვის ძლი ეჽ და მსუ ბუქ მა ნე ჽას. 

Vêtements შთაგონებას მა მა კა �ის გაჽ დე ჽო ბი დან იღებს, 
სა და� შე კეჽ ვის ხა ჽის ხი ყვე ლა ზე სა ყუ ჽადღე ბო ფაქ �ო ჽი ა. 
ბჽენ დის მუ შა ო ბას სა ფუძ ვ ლად უდევს კვლე ვა, ჽომ ლის მი ზა ნი ა, 
ეჽ თ მა ნეთს და უ კავ ში ჽოს სა მო სი და მი სი მომ ხ მა ჽებ ლის სხე უ ლი 
და და მო კი დე ბუ ლე ბა. ქუ ჩის ს�ი ლი ხში ჽად აჽის გა მო ყე ნე ბუ ლი 
კო ლექ �ი ებ ში, ჽა� შემ დ გომ ვლინ დე ბა გა და ჭაჽ ბე ბუ ლი პჽო-
პოჽ �ი ე ბით, კონ � ჽას �უ ლი სი ლუ ე �ე ბით, აუთენ �უ ჽი მა სა ლი თა 
და მო თა მა შე ს�ი ლით. სა ბო ლოო ჯამ ში, მი ზა ნი სა მო სის შექ მ ნაა 
და ისე თი სა მო სის, ჽო მელ სა� და ა ფა სე ბენ უნი კა ლუ ჽი კჽე ა �ი ვი-
სა და �ექ ნი კუ ჽი ხა ჽის ხის გა მო. 
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Photo: Dennison Bertram / STUDIO REPOSSI

Model: Ana Shelia / BRAVE MODEL MANAGEMENT

Stylist: Elena Bellini /  STUDIO REPOSSI

Hair: Giovanni Erroi / GREENAPPLE

Makeup: Erica Vellini / GREENAPPLE

Production: www.studiorepossi.com
MAX MARA (look n. 9) long silk dress. 

Cotton and leather hight boots

C O V E R  S T O R Y

Spring Sense 
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TER ET BANTINE silk jacket

    ETRO hight waist suede pants

C O V E R  S T O R Y
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GUCCI (look n.25) silk shirt and pants, foulard and  belt

ETRO (look 29) long silk drew 

with embroidery
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ALBERTA FERRETTI chiffon 

bustier dress with sequins 

and plastic fl owers

SPORTMAX (look n. 21) 

long cotton dress
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BLUMARINE (look 11) 

silk mini dress with embroidery 

of sequins
BLUMARINE chiffon

t-shirt with fl ower embroidery.



1) ro dis Seq me niT Tqve ni blo gi, 
ed vansd sTa i li( asakovanTa s ti li)?

me is 2008 wels Sev q me ni, ro de sac ka li for ni-
i dan niu ior k Si ga da ve di.

Ari Seth Cohen gaxlavT pirveli blogeri, 
romelic dainteresda asakovani adamianebis 
stiliT. am adamianebis Cacmuloba, stili, 
individualizmi,Tavdapirvelad, blogis avtorisTvis 
aRmoCnda saintereso, dResdReisobiT ki msoflioSi 
wamyvani modis saxlebi iReben TavianTi brendis 
saxeebad aseT adamianebs. gTavazobT arisTan 
intervius.

2) ra tom asakobanTa sti li?

yo vel T vis vgrZnob di si-
ax lo ves xni er ada mi a neb Tan. 
Ce mi be bi e bi Ce mi sa u ke Te so 
me gob re bi iy v nen. isi ni yve la-
ze sa in te re so da dax ve wi li 
sti lis ada mi a ne bi iy v nen maT 
So ris, vin odes me mi na xavs. 
me Se vam C nie, rom asakovani 
ada mi a ne bi mok le bul ni iy v nen 
po zi ti ur war d ge nas da ga-
dav wy vi te Se me Ta va ze bi na Ce mi 
xed va, Tu ro go ria da be re ba 
sam ya ros Tan er Tad. 

3) dRes mo dis sam ya ro Si 
nam d vi li bu mia xni er ada mi-

a neb Tan da kav Si re biT. dol Ce 
da ga ba nam, se lin ma, qe iT spe-
id ma, sen lo ran ma da bev r ma 
sxvam da iwyo Ta vi an kam pa ni eb Si 
asakovan Ta ga da Re ba. ra tom 
ggo ni aT? ra tom da iwyes maT es? 
es axa li mi mar Tu le ba a,  Tu ra i-
me gan sa kuT re bu lis ga mo xat vis 
sa Su a le ba?

vfiq rob, bo lo wleb Si gaC n da 
zrda di moZ ra o ba, kam pa ni a Si 
xni er qal ba ton Ta Car T vis 
miz niT. ra mde ni me wlis win me 
ga da vi Re kam pa nia ka ren uol-
qe ris T vis, sa dac var s k v la ve bi 
asakovani qal ba to ne bi iy v-
nen. ase ve da vex ma re lan vi nis 
kam pa ni as, sa dac avar Ci eT 65 
wlis ci po ra sa la mo ni da 82 
wlis Jak ta ja mer do ki. xni-
e ri qal ba to ne bi yo vel T vis 
sa in te re so ni iy v nen, ub ra lod 
mo dis sam ya ro Si maT mra va li 
wlis manZilze ver am C nev d nen. 
me es aras d ros mes mo da, miT 
ume tes Tu ga viT va lis wi nebT 
im faqts, rom maT mra val fe-
rov ne ba Se mo aqvT ba zar ze. 
xni er qal ba ton Si di di Za la 
ig r Z no ba. is TiT qos am bavs 
mo giTx robs da ro de sac axal-
gaz r da qa li Se xe davs mis 
ga mo sa xu le bas, ity vis, „erTi 
su li maqvs ro dis dav ber de-
bi o“. gar da ami sa, es kam pa nia 
bevr xni er qal ba ton Si ga mo-
iw vevs in te ress da mis cems 
maT muxts. 

vin ig r Z nobs aseT ra mes fo-
to So piT da mu Sa ve bu li Ti ne i-
je ris fo to su ra Tis nax vi sas?

4) vin aris Tqven T vis sti lis 
mTa va ri sa xe?

Ce mi be bi e bi, he le ni da blu ma. 
ueni di fi li po, de ril os-
bor ni, ke ri gran ti da li be-
ra si.

5) ra aris is, rac xni er xalxs 
aseT uni ka lurs xdis?

ma Ti am be bi, is to ri e bi da 
xa si a Ti. isi ni sxve bis T vis 
ar ip ran We bi an. maT dro Ta 
manZilze Ta vi an Ti sa ku Ta ri 
sti li ga mo i mu Sa ves da icva-
men imas, rac maT abed ni e rebT.

BOOM
Advanced Style 
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ste fan ro la n

stefan rolani - modis industriaSi iSviaTi fenomenia. ukve 

ramdenime welia, rac parizis cnobili modis saxlebSi muSaobis 

Semdeg frTebi ukve Tavadac gaSala... 21 wlis asakSi balensiagas 

mamakacis xazis SemoqmedebiTi direqtori iyo, 25 wlisa - kanis 

festivalis partniori, Jan-lui SererTan modis industriis xazis 

direqtori... igi sul axalgazrda gaxda cnobili da amasTan man 

SeZlo SeenarCunebina mgZnobeloba da simarTlis Tqmis erTguleba. 

igi saubrobs imis Sesaxeb, razec sxvebi saubars ver bedaven: ubralod 

da gulwrfelad, mikib-mokibvis gareSe. radgan, rogorc stefans 

miaCnia, `maRali moda tyuils ver itans~. 
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ma Ra li mo da  
tyu i lis ga re Se

ra gi zi dav daT yve la ze me tad bav-

S vo ba Si?

de da Ce mi „piqtoSi“, pa ri zis yve-

la ze did fo tos tu di a Si mu Sa ob-

da. iq tar de bo da yve la fo to-

se an si mo du ri Jur na le bi sa da 

ki nos T vis. ami to mac Ce mi pir ve li 

bav S vu ri STa beW di le be bi da kav-

Si re bu lia fo tog ra fi as Tan, iseT 

per so na Jeb Tan, ro go ri caa da vid 

ha mil to ni da Jan - lu si e fi. mom-

won da yve la fe ri, rac sce nur 

xe lov ne bas exe bo da, msur da, rom 

mom Re ra li an msa xi o bi gav m x da-

ri ya vi. 

vfiq rob, cxov re ba Si Se saZ le-

be lia er T d ro u lad ram de ni me 

ro lis Ta ma Si. gu lis siR r me Si ki 

Ta vi dan ve vi co di, rom di za i ne ri 

viq ne bo di. 

ra mo go ne be bi dag r CaT Tqvens pir-

vel na bi jeb ze mo de li re ba Si? 

es suf Ta ha e ris Se sun T q vas hgav-

da. ro gorc iq na, Ta vi sa ku Tar 

sti qi a Si vig r Ze ni. swav lis dros 

mas  ge org V-is ave ni u ze mde ba re Ta vis ate li e Si vxvde bi, ro mel sac ba len si a gas yo fi li 

sax lis oTa xe bi uka vi a. mxat vars gavs, Se saZ loa Ta vi si grZe li Tmis ga mo. eife lis koS kis 

zRap ru li xe di su lac ar Crdi lavs im in te ri e ris Sav - TeTr di za ins, ro me lic Ta na med ro-

ve o bis da kla si kis Se xa me bas war mo ad gens. ise ve, ro gorc ste fan ro la nis Cac mu lo ba: Sa vi 

pi ja ki, Sa vi jin si, Sa vi ma i su ri da TeT ri spor tu li fex sac me li... mi si ka bi ne ti, sa dac vsa-

ub robT, war mo ad gens mra val m x ri vad ni Wi e ri bu ne bis cocxal gan sa xi e re bas: tan sac m lis, 

fex sac m lis, Can Te bis, in te ri e re bis, su na mos fla ko ne bis es ki ze bis – uam ra vi Ca na fiq ris da 

re a li za ci is sta di a Si myo fi pro eq tis ad gil sam yo fels. 
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dRes kidevac dRes kidevac 

Tu aqvs adgili Tu aqvs adgili 

raime modur raime modur 

mimarTulebas, mimarTulebas, 

TviT moda, TviT moda, 

rogorc aseTi, rogorc aseTi, 

rogorc erTi rogorc erTi 

mTliani, aRar mTliani, aRar 

arsebobsarsebobs

Sev x v di ada mi a nebs, rom leb Ta nac 

erT ena ze vsa ub rob di. da ki dev 

mer go bed ni e re ba myo lo da mas-

wav leb le bi, rom le bic di or Tan, 

bal man Tan, ba len si a gas Tan − did 

pi rov ne beb Tan mu Sa ob d nen! swo-

red aman mom ca sa Su a le ba pir da-

pir Sev xe bo di maT is to ri as.

Tqven da iwyeT mu Sa o ba ba len si a gas-

Tan da 21 wlis asak Si uk ve gax diT 

mi si ma ma ka cis xa zis di req to ri. 

rTu li xom ar iyo aseT axal gaz r-

dul asak Si ase Ti pa su xis m geb lo bis 

aRe ba?

ro de sac viwyeb di mu Sa o bas ba-

len si a gas Tan, vi co di, rom Sec do-

mis daS ve bis uf le ba ar mqon da. 

sa Wi ro iyo dak vir ve ba, ga ge ba 

da Se moq me de bi To ba... mxat v ru li 

xel m ZR va ne lis Ta nam de bo bis da-

ka ve ba 21 wlis asak Si − nam d vi li 

si gi Je a.

ri Ti gan s x vav de bo da im epo qis mo-

da dRe van de li mo di sa gan?

zo ga dad, ra i me gan sa kuT re bu li 

gan s x va ve ba ar aris, gar da teq no-

lo gi u ri prog re si sa. yve la fe ri 

xom cik lu ri a, war su li wle bis 

ten den ci e bi kvlav brun de ba, ire-

va er T ma neT Si, xde ba ma Ti xe la xa-

li in ter p re ta ci a... zo gi pe ri o di 

uf ro Ra ri bia di za i nis kuTxiT, 

zo gi uf ro mdi da ri. dRes ki de-

vac Tu aqvs ad gi li ra i me mo dur 

mi mar Tu le bas, TviT mo da, ro-

gorc ase Ti, ro gorc er Ti mTli a-

ni, aRar ar se bobs.

ro gor un da ipo vo Se ni ad gi li 

eli tu ri mo dis sam ya ro Si?

pir vel rig Si, kar gad un da ic-

nob de sa ku Tar Tavs. pa tivs cem de 

Sens Tavs. rad gan is, ra sac Tqven 

ga mo xa tavT Tqve ni mo de le bis 

sa Su a le biT, Tqve ni ana rek li iq-

ne ba. Tu gul w r fe li xarT Tqvens 

Se moq me de ba Si, ra sac Seq m niT − 

im Ta viT ve ig r Z no ben Tqve ni ma yu-

reb le bi.

ro mel ma cno bil ma mo de li o reb ma 

iqo ni es Tqven ze udi de si gav le na?

o, ase Ti bev ri a! Cem ze Tav zar-

dam ce mi STa beW di le ba pir vel ma 

qris to bal ba len si a gam mo ax di na... 

Sem d gom − pi er kar den ma, ker-

Zod, mis ma sa moc da a Ti a ni wle bis 

ko leq ci am... Sa nel ma, ro mel mac 

ga a Ta vi suf la qa lis sxe u li, Se-

u ria ra er T ma neTs ma ma ka cis da 

qa lis sti li... da ra Tqma un da, 

iv sen - lo ran ma.

ai uk ve ram de ni me we li a, rac Tqven 

sa ku Ta ri mo dis sax li da a fuZ neT. 

ram de nad ad vi lia iyo Ta vi su fa li 

frin ve li viT?

sa ku Ta ri mar kis Seq m na − es 

pir vel rig Si di di pa su xis m geb-

lo ba a. amas Tan, ro de sac „luqsi“ 

avir Ci e, vi co di, rom ris k ze miv-

di o di. me da viwye mo dis in dur s-

t ri iT imi saT vis, rom Sem deg mza 

sa mos ze ga dav su li ya vi. jer un da 

ga mo i mu Sa vo da da am k vid ro Se ni 

sti li da Sem deg da iwyo mi si ga-

mo ye ne ba mza tan sac m lis ker vi sas. 

dRe van del pi ro beb Si sa ku Ta ri 

bren dis Seq m na fi nan su ri xel-

Sewyo bis ga re Se ub ra lod ara re-

a lu ri a. ad re sul sxvag va rad iyo 

saq me. zo gi er Ti gan T q mu li sax li 

dRes rom da ba de bu li yo, sa kiTxa-

vi iq ne bo da, ro go ri be di ewe o da 

mas. min da, rom Ce mi bren di war-

ma te biT gan vi Tar des, ami saT vis 

ki auci le be lia pro fe si o na lu ri 

da san do ga re mo. ide a lu ri a, Tu 

Se i nar Cu neb Sens da mo u ki deb lo-

ba sxvi si fi nan se bis gan, ro gorc 

es kar den ma ga a ke Ta. ami saT vis ki 

sa Wi roa brZo la, ko mer ci u li mxa-

ris mniS v ne lo bis sru lad gac no-

bi e re bas Tan er Tad.   
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ro gor gan sazR v rav diT Tqve ni sax-

lis stils?

Ce mi sti li efuZ ne ba xa ze bis siw-

min des da si mar ti ves, bu neb ri o-

bas da efeq ti a no bas. es er T g va ri 

kla si ciz mi a, ro me lic da kav Si re-

bu lia Ta na med ro ve teq no lo gi-

eb Tan. Ce mi gmi ria ga naT le bu li 

in te li gen ti qa li, ro me lic fi-

lo so fi u rad uyu rebs cxov re bas. 

mas uy vars xe lov ne ba da icis, ra 

aris mTa va ri da ra − ub ra lo 

de ta li. me vcdi lob ki ar da-

vax r Co pi rov ne ba ka ba Si, ara med 

pi ri qiT xa zi ga vus va mis Rir se-

bebs. min da, rom yve lam, vinc da i-

na xavs qals Cems ka ba Si Tqvas: „ra 

mSve ni e ri qa li a!“ da ara − „ra 

mSve ni e ri ka ba a!“

ra da e do sa fuZ v lad Tqvens 

stils?

xe lov ne ba, ar qi teq tu ra. me var 

iapo nu ri − ub ra lo, gra fi ku li, 

mi ni ma lis tu ri sax le bis di di 

moy va ru li. swo red ase Ti min da 

iyos Ce mi ka be bi. im mxat var Ta 

sti li, rom leb mac Ca mo a ya li bes 

Ce mi Se xe du le ba − bran ku zis, za-

ha ha di dis, ani Sa ka pu ris, su la-

Jis − aris mka fi o, la ko nu ri da 

swor xa zo va ni. 

ro ni ara di aris Ce mi say va re-

li di za i ne ri, igi ax loa Cem T vis 

mis mi er Seq m nil sa gan Ta unak lo 

pro por ci e biT. miy vars for ma Ta 

si ux ve da mgrZno be lo ba. 

er T -erT in ter vi u Si Tqven am bob-

diT, rom di dad mniS v ne lo va nia 

„cocxali ka bis Seq m na“. ro gor axer-

xebT amas?

yve la fe ri da mo ki de bu lia ima ze, 

vi sac igi ac vi a. Tu qa li aris 

Tav da je re bu li, Tu kar gad ic-

nobs sa ku Tar Tavs, Ta vis sxe uls, 

Se uZ lia mi si sxve bis T vis war d-

ge na, Se uZ lia mo xib v la Ta vi si 

iumo riT,  Se giZ li aT dar w mu ne-

bu li iyoT, rom Tqve ni ka ba mas ze 

„gacocxldeba“.

Tqven xSi rad sa ub robT kli en t Tan 

di a lo gis mniS v ne lo ba ze...

Cem T vis es mTa va ri a. ka ba iq m ne ba 

ori ada mi a nis mi er. ro de sac da-

viwye mu Sa o ba Jan - lui Se rer Tan 

(aTi wlis man Zil ze mi si mo dis 

xazs vxel m ZR va ne lob di), co ta 

ar iyos ga mik vir da, rom di za i-

ne re bi aRar mo di od nen sa lon Si 

kli en teb Tan Se sax ved rad. ro gor 

Se iZ le ba Ca ac vaT qals, ro mel zec 

Tqven sru li ad ara fe ri ar iciT 

− sa i dan aris igi, riT cxov robs? 

aq yve la fers aqvs mniS v ne lo ba: 

mis kul tu ras, men ta li tets, aR-

z r das, mis xa si aTs da nak lo va ne-

bebs, prob le mebs... Ce mi amo ca naa 

qa lis ga ge ba. xo lo, Tu mi si ga ge-

ba gsurT, igi un da giy var deT.

da ro gor ur Ti er TobT cno bil 

kli en teb Tan?

yo vel cno bil pi rov ne bas Tan yve-

la fe ri sxva das x va na i rad xde ba. 

le di ga gas Tan mu Sa o ba sa in te-

re so da sa xa li so iyo. es iyo 

Cem T vis mo u lod ne li par t ni o ro-

ba, rad gan Cven xom ise Ti gan s x-

va ve bu li sti li gvaqvs! cno bil 

pi rov ne ba sac aqvs Ta vi si eW ve bi 

da nak lo va ne be bi... igi gen do ba 

Sen da mi si ka ri e ra gar k ve ul-

wi lad Sen zea da mo ki de bu li. Tu 

igi uge mov no daa Cac mu li, Tu 

mi si ka ba rac sa Wi roa im fe ris 

araa da mas ze cu dad zis − mi si 

imi ji Se iZ le ba amiT Se i la xos. 

var s k v la ve bi er T d ro u lad Zli-

er nic ari an da sus te bic. ami tom 

sa Wi roa ma Ti dac va, mom ge bi a nad 

war d ge na.  

       

ma Sa sa da me, Tqven Tavs grZnobT 

dam c ve lad?

gar k ve ul wi lad, ase a. al baT Cem-

Si la Ti nu ri fes ve bi moq me de ben, 

Tum ca ara ma Co iz mis gan x riT, 

ara med ra Rac ma mo bi To bis. me ar 

myavs col - S vi li da es al baT, 

mak li a. yo ve li kli en ti- qa li man-

dobs me Ta vis grZno bebs da gan-

c debs da Ce mi mi sia mdgo ma re obs 

ima Si, rom yo ve li ve es mis ka ba Si 

ga mov xa to. 

Tqven rom gis mi noT, la maz qals ar 

Wir de ba rTu li ka ba. da ra aris 

Tqven T vis si la ma ze?

si la ma ze sak ma od su bi eq tu ri 

cne ba a. is, rac Tqven la ma zad 

mi gaC ni aT, sxveb ma Se saZ loa si ma-

xin jed mi iC ni on da pi ri qiT. me 

mom wons si la ma ze nak lo va ne biT, 

ra Rac Si na ga ni dra miT − ra Rac 

ise TiT, rac Tqven ze ze moq me debs, 

iw vevs emo ci ebs.

xom ar Seg c va laT na ad rev ma war ma-

te bam?

amas ver vity vo di. ve mad li e re-

bi Cems xmel Ta Su azR vis pi rul 

fes vebs, Cems na Te sa vebs, gan sa-

kuT re biT de dis mxri dan... ma Ti 

wya lo biT nam d vi li fa se u lo-

be bi Se vi ca ni. aR z r da mex ma re ba 

vu yu ro sag nebs fi lo so fi u rad. 

war ma te bam Se iZ le ba da gab r ma vos, 

ga mo giy va nos re a lo bis Car Co e bi-

dan, es ki sa xi fa To a. ro gorc ki 

am par tav ne ba gipy robT, es da sas-

ru lis ma niS ne be li a. 

Tu ara xarT Tu ara xarT 

gulwrfeli gulwrfeli 

Tqvens Tqvens 

SemoqmedebaSi, SemoqmedebaSi, 

imaSi,imaSi,

rasac Tqven rasac Tqven 

qmniT, es qmniT, es 

imTaviTve imTaviTve 

igrZnobaigrZnoba
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Tqve ni bren dis 95% saf ran ge Tis 

far g lebs miR ma iyi de ba. ro gor 

xsniT amas?

mar ti vad: vyi di iq, sa dac aris 

fu li! anu im qvey neb Si, sa dac 

qals uy vars, ro de sac igi mac du-

neb lad ga mo i yu re ba da igi mzad 

aris Ca dos in ves ti ci e bi cdu ne-

bis xe lov ne ba Si.

ax lo aR mo sav leT Si ar se bobs 

sa zo ga do e ba Si gas v lis kul ti, 

sa dac Tqven un da swo rad Ca ic-

vaT da war mo ad gi noT Tqve ni 

Ta vi. TiT q mis ise ve, ro gorc 

aR mo sav leT ev ro pa Si. er Ta der-

Ti gan s x va ve ba, al baT, dros Tan 

da mo ki de bu le ba a. ma ga li Tad, 

rus qa lebs axa si a TebT ten den-

cia im wam s ve hqon deT yve la fe ri, 

ma Sin ro de sac mo de li o ris ka ba 

ike re ba er Ti, an su lac, ori Tvis 

man Zil ze. saC qa ro yid vis lo gi ka 

aq uad gi lo a. aR mo sav le li qa li 

ki ar Cqa robs. Tu sa Wi roa mi zom-

va ze ram den jer me mos v la, es mis-

T vis prob le mas ar war mo ad gens.

ara er Txel aRi a reT Tqve ni si ax-

lo ve la Ti nur kul tu ras Tan... 

saf ran geT ze ra Ras ity viT?

Cems Zar R veb Si Cqefs la Ti nu ri 

sis x li. me var fran gi, ita li u-

ri, es pa nu ri da ki dev vin icis, 

ro me li fes ve biT. Cven xom suy-

ve la ase Tu ise me ti se bi varT. 

ab so lu tu rad suf Ta sis x li ar 

ar se bobs. Ce mi mSob le bis wya lo-

biT me bav S vo bi dan bevrs vmog-

za u rob di da vcxov rob di sazR-

var ga reT. me Tavs kos mo po li tad 

vgrZnob, miy vars STa go ne bis sxva 

da sxva kul tu reb Si Zeb na − es 

gam did rebs. Tum ca, sa dac ar un da 

wa vi de, yo vel T vis si a mov ne biT 

vbrun de bi saf ran geT Si.

ba qo Si Tu yo fil xarT?

ram de ni me wlis wi naT Ji u ris 

Tav m j do ma red mi miw vi es ba qo Si 

ga mar Tul si la ma zis kon kur s Si. 

Za li an mom xib la qvey nis da mi si 

de da qa la qis gac no bis ide am. ba qo 

ma in te re seb da ga ci le biT me tad, 

vid re si la ma zis kon kur si! mo vi-

na xu le Zve li qa la qi (yovelTvis 

mi zi dav da Zve li kvar tle bi, rad-

gan swo red maT Si ima le ba eris 

fes ve bi), Za li an mo me wo na pa ta ra 

res tor ne bi Ta Rebs qveS... ba qo 

ar gavs arc mos kovs da arc ki evs, 

sa dac vyo fil var... ba qo ab so lu-

tu rad sxva a... 

ro gor Rac TqviT, rom WeS ma rit 

fu fu ne bas Tqven T vis Ta vi su fa li 

dro war mo ad gens. ram de ni gaqvT 

da ra ze xar javT mas? 

di ax, Za li an mniS v ne lo va nia 

ga Cer de da amo i sun T qo. un da 

Se geZ los amis ga ke Te ba. Tu Se iZ-

le ba ase iT q vas, me var „Seumd-

gari muq Ta xo ra“. Za li an min de ba 

xol me wa mo wo la, ra i mes Wvre-

ta, fiq ri, mag ram ase Ti ra me ar 

ga mom dis... sul sir bil Si var! 

ro gorc mra val xe li a ni Si va, yve-

la fers er T d ro u lad va ke Teb. es 

de da Ce mis gan ga mom y va. ai, amas Se-

xe deT (mimaniSnebs mi si ka bi ne tis 

ked leb ze Ca mo ki de bul uT va lav 

es ki zeb ze). es Ce mi pro eq te bi a. 

axa li ko leq ci a... su na mos pro-

eq ti... mza tan sac m lis mi mar-

Tu le ba... fex sac m lis, Can Te bis 

mi mar Tu le ba...  ar qi teq tor Tan 

Ce mi „butikis“ di za in ze mu Sa o ba, 

ro me lic ma le abu- da bi Si ga ix s-

ne ba...       

 

su na mos sa ku Ta ri bren dis Seq m na 

mo dis ayo la a?

iciT, vgiJ de bi aro ma teb ze. su-

na mos Se uZ lia bev ri ra me Tqvas 

ada mi an ze. aras wo red Ser Ce uls 

ki Se uZ lia sru li ad da a ma xin jos 

sa xe. qa li, ro me lic ma ma ka cis su-

na mos iye nebs, Zal ze sa in te re so 

da seq su a lu ri a. ise ve seq su a lu-

ri, ro gorc qa li smo kin g Si. Ce mi 

su na mo jer SezRu du li se ri iT 

ga mo va (50 fla ko ni) da ga i yi de ba 

mxo lod eq s k lu zi ur bu ti keb-

Si. es iq ne ba iS vi a Ti da Za li an 

„Zvirfasi“ su ni. 

es si ur p ri zi da vu to voT qa lebs. 

Tqven ze ras ity viT?

me miy vars aR mo sav lu ri su ne bi 

da vxma rob su na mos ara bu li aq-

cen tiT, ro me lic dam za de bu lia 

aga ris xis qer qis sa fuZ vel ze... 

sa er Tod, xSi rad vic v li su na-

mo ebs, miy vars Cem T vis axa li 

aro ma te bis aR mo Ce na, ma Ti Se re va 

er T ma neT Si da ra Rac ise Tis mi-

Re ba, rac ara vin ar icis.

Cac ma Si ras ani WebT upi ra te so bas?

am mxriv gar k ve ul siZ ne le ebs 

vawy de bi. vfiq rob, rom var se bob, 

ra Ta sxvebs Ca vac va da ara sa ku-

Tar Tavs! va Ri a reb, rom xan da xan 

ar myof nis sa ku Tar ga reg no ba Si 

Tav da je re bu lo ba da Sec do ma 

rom ar da vuS va, ub ra lod mxo-

lod Savs vic vam. Tum ca Za li an 

miy vars TeT ri spor tu li fex sac-

me li, TeT ri ma i su re bi Sa vi pu-

lo ve riT, jin se bi, Sa vi pi ja ki... 

xan da xan min da eq s t ra va gan tu lad 

Cac ma, mag ram ra Rac ma ka vebs. 

bed ni e re bis Tqve ni for mu la?

bed ma ga mi Ri ma − va ke Teb cxov re-

ba Si imas, rac miy vars, rac mi ta-

cebs. yve las ro di Se uZ lia amiT 

it ra ba xos. bed ni e re baa sa yo vel-

Ta od mi Re bu li Car Co e bis ga da-

lax vis una ri, cxov re bis sa ku Ta-

ri mo de lis Seq m na da aras d ros 

araf ris si na nu li..     

Cemi roli Cemi roli 

mdgomareobs mdgomareobs 

qalis gagebaSi, qalis gagebaSi, 

xolo mas rom gaugo, xolo mas rom gaugo, 

igi unda giyvardesigi unda giyvardes
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 samxat v ro aka de mia

SHOWCASE -ze

International Fashion

S H OWC A S E

tel: (+995) 32 242 40 42   el.fosta: INFO@CELLAR.GE    WWW.CELLAR.GE

turistuli kompelqsi nafareulSi

tyupebis Rvino "qvevris mze"

qvevrisa da qvevris Rvinis muzeumi

restorani TbilisSi "qvevris mze"

Rvinis maRazia vakeSi-berZeniSvili #6
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Te ber val Si ga mar Tu li London Fashion 
Week-i uk ve Cav li li da das ru le bu li Ro-

nis Zi e ba a, Tum ca Cven T vis ma inc inar Cu nebs 

aq tu a lo bas, rad gan kvi re u lis far g leb Si 

ga mar Tul International Fashion Showcase-ze, 
rac kon cep tu a lu ri mo dis ga mo fe nas gu-

lis x mobs da axa li ta lan te bis aR mo Ce nas 

em sa xu re ba, Cve ni qve ya nac iyo war mod-

ge ni li. bri ta ne Tis sab Wos mxar da We riT 

ga mo fe na ze Tbi li sis sam xat v ro aka de mi is 

di za i nis fa kul te tis sa mi kur s dam Tav re-

bu lis na mu Sev re bi iyo ga mo fe ni li. sa mi ve 

maT ga ni ga mo fe nis ku ra to re bi sa da kri ti-

kos Ta yu radRe bis cen t r Si mo eq ca. 

Tbi li sis sam xat v ro aka de mi is Se no bis 

is to ri u lo bi sa da uni ka lu ro bis Se sa xeb 

yve las sme ni a. Cven va ma yobT am Se no biT, 

xSi rad vax se nebT mi si in te ri e ris uni ka-

lur di za ins, sar ke e bi an dar ba zeb sa da We-

ris mo xa tu lo bas, mag ram zog jer gva viwy-

de ba, rom es kul tu ru li mem k vid re o bis 

sta tu sis mqo ne Zeg li sa va la lo mdgo ma-

re o ba Sia da sas w ra fo mi xed vas sa Wi ro ebs. 

lon don Si war mod ge ni li mTli a ni pro eq ti 

am Se no bis uni ka lu ro bas, mi si ev ro pu li 

ar qi teq tu ris T vis da ma xa si a Te be li fa sa-

di sa da aR mo sav lu ri in te ri e ris har mo ni-

ul Ser wy mas us vam da xazs da ki dev er Txel 

adas tu reb da Cvens is to ri ul - ge og ra fi ul 

rols. 

aka de mi is Se no bis sa re a bi li ta cio sa mu-

Sa o e bi ma le da iwye ba, ma nam de ki di za i nis 

fa kul te ti mis Se sa xeb ev ro pas mo uTx robs 

- International Fashion Showcase-ze war mod ge ni-

li qar Tu li pa vi li o ni swo red aka de mi is 

Se no bas eZR v ne bo da, pa vi li o nis ked le bis 

mi si in te ri e ris sla i de biT iyo ga na Te bu-

li, ga mo fe nis er T -er T ma mo na wi lem, le la 

eloS vil ma ki sa ku Ta ri ko leq cia swo red 

aka de mi is dar ba ze biT STa go ne bul ma Seq m na 

da kos tu meb ze sar ke e bi a ni dar ba zis or na-

men te bi ga da i ta na. iapo ni iT, kon k re tu lad 

ki ge i Se bi sa da ka bu kis kul tu riT iyo 

in s pi ri re bu li sa lo me Tor T la Zis na mu-

Sev re bi; la Sa dev da ri an ma sa ku Ta ri fan ta-

zia in du ri qso vi le biT ga a cocx la, xo lo 

mi si er T -er Ti na mu Se va ri or ga ni za to reb ma 

Ro nis Zi e bis ba ne ri sa da buk le te bis di za i-

nis T vis Se ar Ci es. 



COLORFLASH
photo: DAVID ERISTAVI
style: ANANO DOLABERIDZE

Sunglasses: Komono  MORE IS LOVE

Shirt: Mariam Gvasalia

Camera: Lomography N-DUO-CONCEPT

Skirt: N-DUO-CONCEPT

E D I T O R I A L



Earrings: Dominique Denaive MORE IS LOVE

Shirt: Diana Kvariani

Pants: N-Duo-Concept

From left

Shirt: Diana Kvariani
Pants: Ria Keburia

Sandals: Ria Keburia

Sunglasses: Zanzan MORE IS LOVE

Dress: Gola Damian DALOOD GROUP

Pants: Ria Keburia
Sandals: Ria Keburia

Coat: Ria Keburia
Pants: Ria Keburia

Sandals: Ria Keburia

GO
LF CLUBUB

AMBASADORIAAAMMA BBASADOORRIII
 KACHRETI, GEORGIA

Village Kachreti, Gurjaani Region, Kakheti
Tel.: (+995 32 2) 18 20 59;
Fax: (+995 32 2) 93 17 40;
www.ambasadori.ge
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From left
Shirt: Diana Kvariani
Pants: Ria Keburia 

Sunglasses: Zanzan MORE IS LOVE
Dress: Gola Damian DALOOD GROUP
Pants: Ria Keburia

E D I T O R I A L



From Left

Coat: Anouki
Shirt: Diana Kvariani
Skirt: Diana Kvariani

Coat: Diana Kvariani

Necklace: Marina Fossati JEWELLERY

Dress: Tata Naka MORE IS LOVE

Clutch: Eshvi MORE IS LOVE



Sunglasses: 
Zanzan MORE IS LOVE

Coat: 
Mariam Gvasalia

Shirt: Anouki

Pants: Anouki

From left

Earrings: 
Dominique Denaive 
MORE IS LOVE

Shirt: Diana Kvariani

Skirt Diana Kvariani

Hat: Eugenia Kim 
MORE IS LOVE

Sunglasses: EVITA PERONI

Earrings: Irina Gachechiladze 
MORE IS LOVE

Dress: Tata Naka 
MORE IS LOVE

Clutch: Eshvi MORE IS LOVE
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model: 
MARIAM MGHEBROVI, NINI KAKABADZE, 
DALI CHITALADZE / Geomodels Agency

Apparel: 
DIANA KVARIANI, ANOUKI, GOLA DAMIAN / Dalood Group, 
MARIAM GVASALIA, RIA KEBURIA, MORE IS LOVE, 
N-DUO-CONCEPT, EVITA PERONI

MUA: 
TEKO SHENKEN

Hairstyle: 
TEO PKHAKADZE / La Paris

From left

Coat: Mariam Gvasalia

Skirt: Gola Damian Dalood Group

Clutch: Eshvi More Is love

Sandals: Ria Keburia

Dress: Edit More Is Love

Sandals: Ria Keburia

Sunglasses: EVITA PERONI

Shirt: Mariam Gvasalia

Short: Lublu Kira Plastinina More Is Love

Sandals: Ria Keburia 

E D I T O R I A L



to ta lu ri Sar mi 
-is-is

swo ri ar Ce va ni
sa ku Ta ri ga dawy ve ti le biT Za li an kma yo fi li 

var. miy vars Ce mi pro fe sia, es ki ne bis mi er saq me Si 

Zal ze mniS v ne lo va nia. bed ni e re baa, ro ca Se giZ lia 

ada mi ans wle bi `Ca mo ak lo~ da mis Sec v lil, ga a xal-

gaz r da ve bul sa xes uyu ro. Cem T vis yve la pa ci en ti 

Zvir fa sia. ara so des van s x va veb imis mi xed viT – ro-

mel so ci a lur wres ekuT v nis, cno bi li sa xea Tu 

ub ra lo di a sax li si. wle bia ra i o ne bi dan Ca mo di an 

qal ba to ne bi, ro mel Ta da nax vac yo vel T vis mi xa ria 

– vi ci, rom am xe la gza Cem ga mo ga mo i a res. mad li e-

ri pa ci en ti eqi mis T vis yve la ze di di sa Cu qa ria.

kli ni ku ri 
sim yud ro ve

Cve ni kli ni ka er Ti di di oja xia. war ma te bis mi-

saR we vad Zal ze mniS v ne lo va nia, vis Tan er Tad mu-

Sa ob, ro go ri ada mi a ne bis ga re moc va Si. in te ri er sac 

ki Ta vi si dat vir T va aqvs. ro de sac Se ni pro fe sia 

si la ma ze sa da es Te ti kas ukav Sir de ba, ga re moc Se-

sa ba mi si un da iyos. ami to mac Se va Ce reT yu radRe ba 

is to ri ul Se no ba ze. gvin do da, Cven Tan mo sul pa ci-

ents Ta vi kom for tu lad eg r Z no. saf ran geT Sia ase-

Ti kli ni ke bi – verc mix v de bi, rom sa me di ci no da we-

se bu le ba Si xar – dax ve wi li di za i ni, an tik va ru li 

ave ji, sa si a mov no mu si ka, wig nis Ta ro e bi. sa o ca ri 

sim yud ro vea. Se ve ca deT Cven Ta nac ase Ti at mos fe ro 

Seg veq m na.

al bi na qa jaia war mo So biT so xu mi da naa, Tum-
ca cxov re bis di di na wi li mos kov Si ga a ta ra. 
sko lac iq da am Tav ra da in s ti tu tic. pro fe si-
ul ar Ce van ze gav le na de dam mo ax di na, ro me lic 
eqi mi-ma mo lo gi gax l daT da sur da, qa liS vi lic 
mis kvals gah yo lo da. imis mi u xe da vad, rom iuris-
to ba uf ro xib lav da, mos ko vis sa xel m wi fo sa me-
di ci no uni ver si tet Si Ca a ba ra da spe ci a lo bad 
ma mo lo gia air Cia. er Ti Se xed viT, yve la fe ri 
kar gad mi di o da, Tum ca in s ti tu tis das ru le bam-
de ori TviT ad re go go na gaTxov da da geg me bic 
`aeria~. mi si me uR le, gi or gi su la ma ni Ze im dros 
uk ve Sem d ga ri plas ti ku ri qi rur gi gax l daT da 
ma mis, mar len su la ma ni Zis mi er Seq m ni li nou-ha-
us – Aptos Za fe biT ga a xal gaz r da ve bis me To dis 
po pu la ri za ci a sa da gan vi Ta re ba ze mu Sa ob da. 
si be res Tan brZo lis per s peq ti vam axal gaz r da 
qal ba to ni ise mo xib la, rom spe ci a lo bis Sec v la 
ga dawy vi ta. es na bi ji yve la ze me tad de dam ga ni-
ca da. pir vel or we li wads ime di hqon da, rom mi-
si qa liS vi li ma mo lo gi as da ub run de bo da ...

dRes albina qajaia dRes albina qajaia 

warmatebuli warmatebuli 

dermato-kosmetologia. dermato-kosmetologia. 

medicinis mecnierebaTa medicinis mecnierebaTa 

doqtori, 9 samecniero doqtori, 9 samecniero 

naSromis avtori, naSromis avtori, 

ramdenime ucxouri ramdenime ucxouri 

kompaniis saerTaSoriso kompaniis saerTaSoriso 

treneri `total SarmSi~ treneri `total SarmSi~ 

dermato-kosmetologiis dermato-kosmetologiis 

ganyofilebas ganyofilebas 

xelmZRvanelobs, pacientebs xelmZRvanelobs, pacientebs 

siberesTan brZolaSi siberesTan brZolaSi 

exmareba da mniSvnelovan exmareba da mniSvnelovan 

rols TamaSobs am klinikis rols TamaSobs am klinikis 

totaluri Sarmis SeqmnaSi.totaluri Sarmis SeqmnaSi.

teqsti: na na ko ba i Ze
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bi o re vi ta li za ci is 
efeq ti

imis ga mo, rom sam x re Tu li qve ya na varT, go go-

nebs vur Cev, Ta vis mov la 25 wli dan da iwyon. mzis 

sxi ve bi – bu neb ri vic da xe lov nu ric, ro me lic sa-

qar T ve lo Si Za li an uy varT, ka nis pir ve li mte ria. 

sa bed ni e rod, dRes asa kob ri vi da fo to da be re bis 

pir vel niS neb Tan brZo lis uam ra vi sa Su a le ba ar se-

bobs, maT So ris, me zo Te ra pia da bi o re vi ta li za cia, 

rac sxva das x va vi ta mi ni sa da niv Ti e re bis, maT So-

ris, hi a lu ro nis mJa vis kan q veS Sey va nas gu lis x mobs. 

bo lo wleb Si mis mi marT der ma to lo ge bis in te re si 

Za li an di dia, rad gan hi a lu ro ni ka nis re ge ne ra ci a-

sa da ko la ge nis ga mo mu Sa ve ba Si mniS v ne lo van rols 

Ta ma Sobs. 

bi o re vi ta li za cia Rrma da te ni a ne ba sac uz run-

vel yofs, ami tom am pro ce du ras Ta va dac aq ti u rad 

miv mar Tav: xSi ri fre nis ga mo sa xis ka ni Za li an miS-

re ba, Cem T vis ki for ma Si yof na auci le be lia – ar 

Se iZ le ba der ma to-kos me to lo gi ger q vas da mo uv-

le li ka ni gqon des. pa ci en ti Ti To e u li pro ce du-

ris efeqts Cems sa xe ze un da xe dav des. bi o re vi ta-

li za ci is ori pro ce du ra sak ma ri sia, rom mTe li 

we li Ta vi kar gad vig r Z no. 

    

sa ku Ta ri 
ga moc di le bi dan

kre mis ga mo ye ne ba ne bis mi er asak Sia sa Wi ro. XXI 

sa u ku ne Si amis ga re Se cxov re ba war mo ud ge ne lia. Zi-

ri Ta dad pro fe si ul kos me ti kas vir Cev. er Ta der Ti 

arap ro fe si u li sa Su a le ba, ro me lic mom wons, Estee 
Lauder-is dRis kre mia. zafxul Si upi ra te so bas Se-

da re biT msu buq kre mebs va ni Web, zam Tar Si – uf ro 

cxi mi an teq s tu ras. Za li an mom wons Sve i ca ri u li 

bren dis, Pluryal-is dRis kre mi, ro me lic sa oc rad 

efeq tu ria. er Ti Tvea am fir mis pro duq cia Cvens 

kli ni ka Si Se mo vi ta neT da mi si Se Ze nis bed ni e re ba 

uk ve qar T vel mom x ma re bel sac aqvs. es aris luqs-

kla sis kos me ti ka, rom lis upi ra te so ba pro fe si u li 

xa zi da ma Ra li xa ris xia. gan sa kuT re bu lad min da 

aR v niS no Pluryal-is BB kre mi, ro me lic ha e ro va ni teq-

s tu riT xa si aT de ba, kans ate ni a nebs da msu bu qi to-

na lu ri efeq tic aqvs. zo ga dad, ar mi ve kuT v ne bi im 

der ma to lo gebs, rom le bic de ko ra ti ul kos me ti kas 

ka te go ri u lad ewi na aR m de ge bi an. zog jer pa ci ents 

vur Cev ki dec de ko ra ti u li pud ris ga mo ye ne bas. 

mTa va ria, es yve la fe ri kar gi xa ris xis da in di vi-

du a lu ri iyos. ga a ne biv reT sa ku Ta ri Ta vi – Tqve ni 

ga reg no ba amas im sa xu rebs. 

Tbi li su ri Sar mi
xu Ti we lia sa qar T ve lo Si vcxov rob. Tbi li si 

im de nad Se miy var da, ru seT Si dab ru ne ba ze aRarc 

vfiq rob. mos ko vi Za li an di di qa la qia. rTu lia 

fe xi auwyo iqa u ri cxov re bis ritms. ag re si ul ga-

re mos Tan Se gu e bac Wirs. aseT qa la qeb Si pi rov ne ba 

ma sa Si ikar ge ba. ada mi a nis be di ara vis ain te re sebs. 

Tbi li si ki sul sxvaa. bed ni e ri var, rom am qa laq-

ma mi mi Ro. ro de sac di di xniT vto veb, vgrZnob, 

ro gor me nat re ba. war mo So biT afxa ze Ti dan var da 

sul mik vir da, iqa ur gem ri el ha er ze rom la pa ra-

kob d nen. Se iZ le ba ha ers ge mo hqon des? co ta xnis 

win erT-er Ti kon fe ren ci i dan dab ru ne buls qu Ca Si 

ga zafxu lis sa o ca ri sur ne li rom me ca, miv x v di, 

ra sac gu lis x mob d nen. aq mar T lac sxva na i ri mzea, 

sxvag va ri ha e ri, ada mi a ne bic gan s x va ve bul ni ari an 

da es Sen zec da de bi Tad moq me debs.

bo toq sis 
`sa i dum lo~

Tbi lis Si yve la ze po pu la ru li pro ce du ra 

bo toq sia. pa ci en t Ta ume te so ba na o We bis da sa mar-

cxeb lad bo tu lo toq si nis ineq ci as iTxovs, Tum ca 

am pro ce du ras Ta vi si Cve ne ba aqvs. sa Wi ro e bis Sem-

Tx ve va Si, Se saZ loa, 20 wlis go go na sac ga vu ke ToT. 

gav r ce le bu li mo saz re biT, bo toq si sa xes aq va vebs 

da mi mi kas ukar gavs. es ga da War be bu li do zi re-

bis bra lia. swo rad ga ke Te bu li ineq cia sru li ad 

usaf r Txoa. zus ti do za, xa ris xi a ni pre pa ra ti da 

kva li fi ci u ri eqi mi sa sur vel Se degs iZ le va. sak ma-

ri sia, aqe dan ro me li me `kom po nen ti~ amo var des, rom 

ara sa sur ve li efeq ti, am sity vis pir da pi ri mniS v ne-

lo biT, sa xe zea. sa bed ni e rod, `to tal Sar mis~ pa ci-

en tebs es saf r Txe ar emuq re baT. 

bo toqss ukuC ve ne ba ara aqvs. er Ta der Ti 

SezRud va ma Ra li tem pe ra tu raa. am dros niv Ti e-

re ba or ga niz m Si ar Cer de ba, ami tom iv ni sis Tvi dan 

mTe li zafxu lis manZilze ineq ci ebs ar va ke TebT.

ja dos nu ri 
Aptos Za fe bi

Aptos Za fe biT sa xis da Wim va sa qar T ve lo Si, ise-

ve, ro gorc msof li os ara erT qve ya na Si, sul uf ro 

po pu la ru li xde ba. dRes dRe o biT es me To di plas-

ti ku ri ope ra ci is sa u ke Te so al ter na ti vaa – sa xis 

ka nis (da ara mxo lod) ga da Wim va gaW ris ga re Se, 

spe ci a lu ri Za fe biT xor ci el de ba. pro ce du ra, 

rom lis Ca ta re ba der ma to-kos me to log sac Se uZ-

lia, 20-30 wuTs grZel de ba. pa ci en ti me o re dRes ve 

so ci a lu rad aq ti u ria, gan s x va ve biT plas ti ku ri 

ope ra ci is gan, ro me lic sam kvi ram de in ten si ur re a-

bi li ta ci as mo iTxovs. lif tin gis efeq ti pro ce du-

ri dan or kvi ra Si Cans, ori Tvis Sem deg ki Za feb Si 

Se ma val niv Ti e re ba Ta ga aq ti u re bis xar j ze me zo Te-

ra pi is efeq ti dge ba, ro me lic ori wlis manZilze 

grZel de ba. imis mi u xe da vad, ga i me o rebT Tu ara 

pro ce du ras, sa xe Tav da pir vel ze ga ci le biT ukeT 

ga mo i yu re ba. swo red ama Sia am me To dis uni ka lo ba. 

mi si av to ri Ce mi me uR lis ma ma, mar len su la ma ni Ze 

gax lavT, ro mel mac ga mo go ne ba 19 wlis win da a pa-

ten ta. dRes dRe o biT Aptos Za febs war ma te biT iye ne-

ben msof li os 48 qve ya na Si da si xa ru liT gvxvde bi-

an yvel gan, sa dac Cav di varT. 

ucxo e le bis T vis yve la ze rTu li `su la ma ni Zis~ 

gva ris war moT q maa. enas im t v re ven, Tum ca, amis mi u-

xe da vad, un da na xoT, ro go ri si a mov ne biT la pa ra-

ko ben ba ton mar len sa da mis ja dos nur Za feb ze. 

თბილისი, ვ.ოჽბელიანის ქ.18 

�ელ: +995 322 18 18 14 /  +995 322 92 30 71 

facebook: Total Charm Tbilisi

ბათუმი, ვ.გოჽგასლის ქ.15

�ელ: +995 422 29 29 19 / +995 422 22 88 22

facebook: Total Charm Batumi
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  მო დას ჽას გა უ გებ. ჯეჽ კი დევ გუ შინ 

მო და ში ნა� ჽის ფე ჽი იყო, ახ ლა კი თით ქ-

მის უხ მა ჽი კა ბა კა ჽა და ში უქ მად კი დი ა. 

აჽ � თუ ისე შო ჽე ულ �აჽ სულ ში ჩვე ნი 

ქალ ბა �ო ნე ბი კჽი ნო ლინს ა�ა ჽებ დ ნენ, 

პჽა ღა ში აკ ჽ ძა ლუ ლი იყო ლა ბა დის გა-

ჽე შე გა მო ჩე ნა, დღეს 

კი  – „დჽეს-კოდი“ 

უფ ჽო გა მო ნაკ ლი-

სი ა, ვიდ ჽე �ე სი. და, 

ჽა ღა თქმა უნ და, 

მო დას ოჽი გი ნა ლუ-

ჽად დი ზა ი ნე ჽე ბი 

აქ �ე ვენ, ესაა მხო-

ლოდ, ჽომ ყვე ლა 

დი ზა ი ნეჽს ჽო დი 

შე აქვს მას ში ჽა ღა� 

სა კუ თა ჽი, გან სა-

კუთ ჽე ბუ ლი. ამი სათ ვის 

მხო ლოდ ნი ჭი აჽ კმა ჽა. 

Fashion-ჟუჽნალის�ების 

და ლო� ვა �აა სა ჭი ჽო, იმა თი, 

ვინ� მო დის მსა ჯუ ლად გვევ-

ლი ნე ბა, ვი სი გე მოვ ნე ბა� 

უნაკ ლო ა, ხო ლო ინ �უ ი-

�ია – სა კე ჽა ვი ნემ სი ვით 

ბას ჽი. ამ ადა მი ა ნე ბის 

უმ ჽავ ლე სო ბას სა ზო გა-

დო ე ბა ი� ნობს, ხო ლო 

ზო გი ეჽ თი მხო ლოდ ვი�-

ჽო �ჽი სათ ვი საა �ნო ბი ლი, 

მაგ ჽამ ყვე ლა მათ განს 

ეჽ თი ჽამ სა ეჽ თო აქვს: 

მათ სა კუ თა ჽი თა ვი fashion-

ჟუჽნალის�იკაში იპოვ ნეს და 

მა თი  ოჽი ო დე სი�ყ ვა� საკ მა ჽი სი ა, ჽომ 

ნივთს ფა სი და ე დოს ან გა უ ფა სუჽ დეს.

mTa va ri re daq to ris Ta nam de bo bis 

da ka ve bis Sem deg, sno um ma Sin ve da-

uq vem de ba ra ga mom cem lo bis tem pe-

ra men ti sa ku Tar Tav ga da sav le bis 

moy va rul bu ne bas. Tu ki ad re fo-

to se si ebs stu di a Si ata reb da, ax la 

sno um – pir ve lad pri a la Jur na le-

bis is to ri a Si – fo tog raf mar tin 

mun ka Cis da a va la, su ra Te bi plaJ ze 

ga da e Ro. xo lo rus ma emig ran t ma 

aleq sei bro do viC ma, ro me lic 1934 

wels ku ri reb da ni u -i or kis klu-

bis ar t - di req to re bis ga mo fe nas, 

Se i mu Sa va Jur na lis lo go ti pi da 

ma ke ti. igi Jur na lis ar t - gan yo fi-

le bas Sem d go mi 24 wlis man Zil ze 

ed ga sa Ta ve Si. es ru si emig ran ti 

re daq to ris er T -er Ti sa u ke Te so 

Se na Ze ni gax da. ase ve un da iT q vas, 

rom kar mel sno us sa o ca ri ni Wi 

per s peq ti u li Ta nam S rom le bis pov-

na iyo, rom leb sac igi ga moc di li 

ko leq ci o ne ris in s tiq tiT ar Cev da. 

ma ga li Tad, kar mel ma, da i na xa ra ni-

u -i or kis er Ti sas tum ros sa xu rav-

ze Chanel-is TeTr ka ba sa da var diT 

Tma Si mo cek va ve di a na vri lan di, 

ma Sin ve mix v da, rom Ta vi si Jur-

na li saT vis axa li Ta nam S ro me li 

ipov na.

 „ratomac ara...“–ase ewo de bo-

da svets, rom li Tac da iwyo 

vri lan dis ka ri e ra Harpers 
Bazaar-Si. go ne ba max vil ma Jur na-

lis t ma msof li os afo riz mu li 

ga mo naT q va mi – „eleganturoba–

Tan da yo li li grZno ba a“ aCu qa, 

ro mel mac fil m Si „momxiblavi 

sa xe“ ga iJ Re ra da sa xe li ga uT-

q va mas. „daiana vri lan di–esaa 

ada mi a ni, ro mel mac mo dis re-

daq to ris pro fe sia air Ci a“–am-

bob da ri Card aven do ni. far To 

ma se bis war mod ge na Si is pri a la 

Jur na lis ti pi u ri re daq to-

ri iyo. Ca ud ga ra sa Ta ve Si 

ame ri kul Vogue-s, vri lan d ma 

Jur nals seq su a lu ri epo qis 

Ta vi su fa li Se moq me de bi Ti 

axal gaz r do bis su lis k ve Te ba 

STa u ner ga. swo red man uwo da 

bi ki nis – „udidesi ga mo go ne ba 

ato mu ri bom bis Sem deg“. mi-

si ma ga li TiT da iwyes SiS vel 

fex ze san d le bis ta re ba. Jak lin 

ke ne dic ki pi ra dad eTaT bi re-

bo da mas.

xo lo Vogue, vri lan dis xel m-

ZR va ne lo biT pro vo ka ci u li 

ma sa le bis ga moq vey ne ba rom 

da iwyo, dRem dea msof li o-

Si cno bi li, ro gorc mo dis 

sa u ke Te so Jur na li. da i a na 

vri lan di Vogue-s 1963 wli dan 

xel m ZR va ne lob da, sa i da nac 

1971 wlis iv nis Si da iTxo ves 

mi ze zis aux s ne lad. amis Sem-

deg vri lan d ma Ca mo a ya li ba 

da sa Ta ve Si Ca ud ga kos tu mis 

in s ti tuts met ro po li te nis 

mu ze um Si.

da i a na vri lan di  -
ada mi a ni, ro mel mac 
ga mo i go na mo dis 
re daq to ris pro fe si a

cno bi li ame ri ke li 
fo tog ra fi

he len her li bra u ni (1922-2012)

1965-1997 – ame ri ku li 

Cosmopolitan-is mTa va ri re daq to ri

sul co ta xnis win gar dac v li-

li he len her li bra u ni, iyo is 

ada mi a ni, rom lis wya lo bi Tac 

Cosmopolitan unak lo re pu ta ci is 

sa kul to ga mo ce mad iq ca. swo red 

mi si wya lo biT gax da Se saZ le be li 

seq su a lu ri cxov re bis gan xil-

va pri a la Jur na lis fur c leb-

ze. ma nam de Jur na li iyo sa o ja xo 

ga mo ce ma da Zi ri Ta dad aq vey neb da 

nak le bad c no bi li Ta na med ro ve 

mwer le bis na war mo e bebs. 60-iani 

wle bis bes t se le ris „seqsi da 

ga uTxo va ri qa liS vi li“ av tor ma–

her li bra un ma Sec va la Jur na lis 

Te ma ti ka. amiT Jur na lis ti ra Ji 

sag r Z nob lad ga zar da da ze gav le-

na iqo nia Ta na med ro ve da sav le Tis 

qa lis sa xis Ca mo ya li be ba ze. mi si 

wa qe ze biT ga re kan ze aq vey neb d nen 

var s k v la vi la maz ma ne bis fo to ebs, 

ro mel Tac ba Zav d nen mkiTx ve li qa-

le bi. Jur na li di di xnis man Zil ze 

li de rob da qal Ta Jur na le bis re-

i tin g Si. 1997 wlis T vis er T d ro-

u lad ga mo i ce mo da Cosmopolitan-is 
63 sa er Ta So ri so ver si a, da yve la 

maT gans xel m ZR va ne lob da he len 

her li bra u ni. am ni Wi er ma qal ma 

90 wlis asak Si dag v to va.

 da i a na vri lan di (1903-1989)

1936-1962 – Harpers Bazaar-is 

mes ve te da mo dis re daq to ri

1963-1971– ame ri ku li Vogue-s 

mTa va ri re daq to ri

kenul nagievis teqsti / Saf mamedovis ilustraciebi

readaqtori

kar mel snou (1887-1961)

1933-1958 – ame ri ku li Harpers Bazaar-is  

mTa va ri re daq to ri

ri Card ave do ni
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ana vin tu ri (1949)

1983-1988 – in g li su ri Vogue-s 

mTa va ri re daq to ri.

1988 wli dan dRem de  – ame ri ku li Vogue-s 

mTa va ri re daq to ri.

ka rin ro it fel di (1954)

2001-2011 fran gu li Vogue-is mTa va ri re daq to ri. 

2012 wli dan dRem de  –  CR Fashion Book-is 

mTa va ri re daq to ri

me ara so des va ta reb jin sebs, dae 

isi ni Cem ma asis ten teb ma ata ron  

ka rin ro it fel di.

 ana vin tu ri

ita li u ri mo dis er T -er Ti wam y va ni eq s per ti, 

ram de ni me pre mi is la u re a ti, maT So ris La Lupa-
si, ita li u ri mo dis da wi na u re bi saT vis, Montblanc 

de la Culture – sxva das x va for miT xe lov ne bis 

mfar ve lo bi saT vis, L'Amborgino d'Oro – mi la nis 

gan vi Ta re ba Si wvli lis Se ta ni saT vis. fran ka so-

ca ni Vogue-s mTel nom rebs ux vad uZR v nis... ara 

ler wa mi viT tan wer we ta mo de lebs, ara med sav se 

qa lebs. ara Wor f li an naz qe rebs, ara med sqel-

ku ku le bi an muq ka ni a nebs. mas Se uZ lia sa u ba ri 

ne bis mi er Te ma ze, iq ne ba es ce lu li ti, qe it mo si 

Tu saq vel moq me do pro eq ti, is av to ria ram de ni-

me wig ni sa, ro me lic ase Tu ise eZR v ne ba xe lov-

ne bas: 30 di Vogue Italia, Visitors, A Noir, Valentino’s Red 
Book, Artista al lavoro, Style in Progress da I Capricci della 

Moda. man xe li Se uwyo ara ko mer ci u li fon dis  
Child Priority-s Seq m nas. pe ri o du lad mas Se am C nevT 

mo ri gi ga mo fe nis ku ra to ris rol Si. cno bi li 

mo dis diq ta to ri fran ka so ca ni mtki ce xe liT 

wers mo dis is to ri as.  

imaze ar vdar dob, rom vi Ra cas 

Se iZ le ba ar mo e wo nos Ce mi 

Jur na li. ar mo e wo ne ba es no me ri, 

mo e wo ne ba me o re. es araa prob le ma.

fran ka so ca ni

emanuels ga aC nia yve la 

pro fe si u li da pi ra di 

Tvi se ba, rac auci le be lia 

fran gu li Vogue-is 

mxar da sa We rad, ro gorc ni mu Si 

mo du ri Jur na le bi saT vis 

ksa vie ro ma te ti

 CONDE NAST FRANCE-is 
pre zi den ti

90-ian wleb Si mad mu a zel al ti mu Sa ob da ka rin 

ro it fel d Tan, eka va Jur nal Mixte-s mTa va ri re-

daq to ris Ta nam de bo ba, xo lo 2000 wli dan iyo 

Vogue-s mo dis di req to ri pa riz Si, sa dac aq ti u-

rad avi Ta reb da pri a la ga mo ce mas, ani Web da ra 

mas rok -en - ro lis sti lis ele men tebs. ka rin ro-

it fel dis Se sa xeb am bobs, rom isi ni brwyin va led 

av seb d nen er T ma neTs: ro it fel di is w raf vo da 

mo de lis ga SiS v le bi sa ken, xo lo al ti fiq rob da, 

riT Se e mo sa is. ara vis eW vic ki ar epa re bo da, 

rom ro it fel dis re daq to ro bi dan was v lis Sem-

deg mad mu a zel al ti mis ad gils da i ka veb da. xel-

m ZR va ne lis Sec v las Tan er Tad fran gu li Vogue-is 
kon cef ci ac Se ic va la. ga mo ce mas aRar izi dav da 

skan da lu ri fo to si u Je te bi, xo lo ema nu el al ti 

sa ku Ta ri ma ga li TiT ax dens imis de mon s t ra ci-

as, ro gor Se iZ le ba Se u xa mo er T ma neTs sru li ad 

ub ra lo niv Te bi  da unak lo ge mov ne ba da ata ro 

isi ni nam d vi li fran gu li Sar miT.

ema nu el al ti (1967)

2011 wli dan dRem de – fran gu li Vogue-s 

mTa va ri re daq to ri

fran ka so ca ni (1950)

1988 wli dan dRem de – ita li u ri Vogue-is 

mTa va ri re daq to ri

1994 wli dan dRem de – Conde Nast Italia-s me Ta u ri

Fashion-industriis yve la ze gav le ni a ni qal ba to-

ni – ana vin tu ri, gan T q mu lia Jur na lis xel m-

ZR va ne lo bi sas Ta vi si sim kac riT. mas „atomuri 

zam Ta ric“ ki Se ar q ves, gva ris Wintour-is ga dam-

Re re biT da swo red mas mi uZR v na lo ren va is-

ber ger ma ro ma ni „eSmaki ata rebs pra das“. Tum ca 

cxov re ba Si igi ame ri kel di za i ne reb Tan – Diane 
von Furstenberg, Oscar de la Renta, Carolina Herrera-sTan 

am jo bi nebs Cac mas da er T gu lia Manolo Blahnik-is 
ma Si e bi sa. mi si var cx ni lo ba ager na xe var sa u ku-

ne ze met xans uc v le li a, mrav lis m T q me lad rom 

xazs usvms mi si ge mov ne bis mud mi vo bas. xo lo 

mis ma xel m ZR va ne lo bis ma ne ram Vogue-s gaz r di li 

ti ra Ji da ga ma og ne be li po pu la ro ba mo u ta na. 

vin tu ris pe ri od Si Jur na lis ga re kan ze pir ve-

lad gaC n da mo de le bis fo to e bi mTe li si maR-

liT, gar da ami sa, re daq to ris max vi li Tva li 

uSec do mod cnob da sa mo de lo biz ne sis mo ma val 

var s k v lavs. bev ri cno bi li sa xe Ta vis ka ri e ras 

swo red vin tu ris pro fe si o na lur al Ros un da 

umad lo des. 2008 wels ana vin turs bri ta ne Tis 

im pe ri is or de ni ga das ces mo dis Jur na lis ti kis 

sfe ro Si miR we ve bi saT vis.

ana vin tu ris er Ta der Ti mo qiS pe. ro it fel d ma 

mo de lis ka ri e riT da iwyo, mu Sa ob da sti lis tad 

Elle-Si da fo tog raf ma rio tes ti nosTn er Tad 

awar mo eb da ga da Re bebs  ame ri ku li da fran gu li 

Vogue-Tvis. 1998 wels tes ti no da igi iReb d nen 

qe it mos sa da am ber va lets Vogue-s ru su li ver-

si i saT vis. mTa va ri re daq to ris Ta nam de bo ba ze 

ro it fel di Vogue-s sa ku Ta ri da u o ke be li bu ne-

bis Se sa ba mi sad qmni da: pi kan tu ri Te me bi, pro-

vo ka ci u li fo to se si e bi, seq su a lo ba yve la na i ri 

for miT. ro it fel di cxa dad Ta na ug r Z nobs axal-

gaz r da di za i ne rebs, ro go ri caa ni ko la ges ki e ra, 

edi sli ma ni da fi bi fi lo, Tvi Ton ki upi ra te-

so bas ani Webs Txe li gam W vir va le qso vi li sa da 

tya vis sa moss, bo ti li o neb sa da viw ro qve da tan 

- fan qars. mo u ta na ra Vogue-s mniS v ne lo va ni war-

ma te ba da ga u zar da mo ge ba rek la mi sa gan, ka rin 

ro it fel d ma sa ku Ta ri pro eq ti wa mo iwyo – CR 
Fashion Book da ga mo aq vey na wig ni Irreverent. me am-
bo xe su li sa da Se moq me de bis ka rin ro it fel di 

sa ku Tar stils qmnis da mu dam ax lis Zi e ba Si a.

me ara so des 

va ta reb jin sebs, 

dae isi ni Cem ma 

asis ten teb ma 

ata ron. 

ka rin ro it fel di
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gre is ko din g to ni (1941)

1988 wli dan dRem de – ame ri ku li Vogue-is 

e moq me de bi Ti di req to ri
Tu ki Vogue vin mes sity vis Ta vi suf le bas ani Webs, 

es swo red an d re le on te li a. Tvis svet Si Life 
with Andre mas Se uZ lia we ros, ra zec surs. ro-
gor da im sa xu ra ase Ti ndo ba? bav S vo bi dan ve mi si 
ker pi iyo di a na vri lan di da siy maw vi le Si is 

mi si Ta na Sem we iyo mu ze um Metropolitan-is kos tu-
mis in s ti tut Si. amav d ro u lad me gob re bi ga i Ci na 
rod -a i len dis di za i nis sko li dan. Sem deg mu Sa-

ob da ga zeT Si Women’s Wear Daily”, iyo da mo u ki de-
be li Jur na lis ti da mxo lod 1983 wels da i ka-

va di req to ris Ta nam de bo ba ame ri ku li Vogue-s 
axa li am be bis gan yo fi le ba Si. mag ram amiT grZe li 
sia ro di mTav r de ba... uwy vet Sro mas ne la, mag-
ram mtki ced mih yav da an d re sul maR la da maR la 
ka ri e rul ki be ze. mas Sem deg, rac 2008 wels man 
mi Sel oba ma nak le bad c no bil je i son vus ga ac no 

da pir ve li le di sa zo ga do e ba Si Jason Wu-s ka biT 

ga moC n da, an d re le on te lim sa xe li ga iT q va, ro-
gorc sa oc rad gav le ni an ma ada mi an ma. ax la igi 

Vogue-is Stat ga re Se re daq to ri a, ta i ra ben q-
sis po pu la ru li re a li Ti- So us – „top-modeli 
ame ri ku lad“ er T -er Ti msa ju li da ub ra lod, 

cocxa li le gen da a.

aqsesuarebi mo dis sam ya ro Si 

vi ta mi nis msgav si a, ami tom 

nu da i na nebT fuls mis 

Se sa Ze nad!

ana de lo ru so

kodingtonnniiiii (1111(1((1(( 94944949494949494941)1)1)1)1)1)1)1)111

ana de lo ru so (1962)

2006 wli dan dRem de – iapo nu ri Vogue-s 

kre a ti u li di req to ri

Ta vi si saq mis ubad lo mcod ne, de lo ru so 

uSec do mod amo ic nobs xol me mo dur ten den-

ci ebs ima ze ga ci le biT ad re, vid re isi ni Tavs 
war mo a Ce nen. mi si pub li ka ci e bi mo dis in dus-
t ri a Si ko le ge bis go ne bas ipy ro ben, xo lo 

da nar Cen sam ya ros is Ra dar Ce ni a, uyu ros, Tu 

ro go ri sa Tu Ti grZno biT epy ro ba is sa ku-
Tar gar de robs. am bo ben, rom de lo ru so 
erT nivTs or jer aras d ros ic vams, xo lo 

sax l Si tan sac mels TiT q mis mu ze u mis pi ro-

beb Si ina xavs – 15 gra dus siT bo ze. da, ra Ra 
Tqma un da, mi si fex sac m lis ko leq ci a, ro me-

lic ara erT aTas wyvils iT v lis, mud mi vad 
yu radRe bis obi eq ti a. „moduri ma ni a ki“, ase 

iR b li a nad rom mo naT la hel mut ni u ton ma, 
uf ro me ti war ma te biT sar geb lobs, vid re mi-

si Jur na li.

si u zi men ke si (1943)

1988 wli dan dRem de The International Herald Tribune-s 

mo dis kri ti ko si da mi mom xil ve li

ro gorc mra val m x ri vi in te re sis mqo ne ada mi a ni, 

men ke si pa riz Si tan sac m lis di za i ne ro bas swav-

lob da, xo lo kem b rij Si – is to ri a sa da in g li-

sur li te ra tu ras. ma Ra li mo diT da in te re se ba 

ga mo iw via odes Rac na nax ma Nina Ricci-s Cve ne bam, 
sa dac sa i dum lod mox v da. mo du ri re por ti o ris 

ran g Si men kes ma mo ix ve Wa ise Ti sa xe li, rom Tu ki 

vin me ga be davs da ar da e Tan x me ba, mTe li mo dis 

in dus t ria er Tx mad zurgs aq cevs Tav xeds. si u zi 

men ke si cno bi lia Tvi si pir da pi ro biT, iq ne ba es 

sa xe lo va ni di za i ne ris kri ti ka Tu uc no bi ta-

lan tis qe ba. is auci le be li da sa sur ve li stu ma-

ria mo dis yo vel kvi re ul ze. bri ta nu li im pe ri-

is or de nis ofi ce ri, sa pa tio le gi o nis or de nis 

ka va le ri. si u zi men ke si gax lavT ase ve sta ti e bis 

av to ri eko no mi kis Se sa xeb, sa me fo ka ris sti lis 

mkvle va ri da mwe ra li. mi si gav le na mo dis in-

dus t ri a ze TiT q mis usazR v ro a.

dRes bevri ram modaSi ise 

gamoiyureba, TiTqos 

kompiuteriTaa Seqmnili: 

kubokruli feradi 

ornamentebidan masiuri 

zamTris paltoebis 

Targebamde.

si u zi men ke si

an d re le o ni te li (1949)

1983 wli dan dRem de – ame ri ku li

Vogue-is  re daq to ri da mes ve te

odesme gi na xavT, rom in ter viu 

Cve ne bis ku li se bi dan mi me ca? ase Ti 

ram arad ros ga mi ke Te bia da arc 

aras d ros va pi reb amis ga ke Te bas.

gre is ko din g to ni

mis ma bed ma ga i me o ra sa u ke Te so kla si ku ri ro-

ma ne bis si u Je te bi. pa ta ra gre i si xar bad kiTxu-

lob da Vogue-s, ga i zar da, ga i a ra sa mo de lo 

kon kur si da ga em g zav ra did qa laq lon don Si, 

ra Ta sa ku Ta ri oc ne ba re a lo bad eq ci a. 26 wlam-

de fo tog ra fe bis uc v le li fa vo ri ti gax l daT. 

Sem deg ko din g to ni av to ka tas t ro fa Si moh y va da 

ram de ni me plas ti ku ri ope ra ci is Sem deg ka ri-

e ra nu li dan da iwyo, am je rad Vogue-is um c ros 

re daq to rad. mi si si ji u te Se sa Su ri iyo: 19 we li 

fo to re daq to ris Ta nam de bo ba ze, wle bi ni u -i or-

k Si, sa dac is kon sul ta ci as uwev da Calvin Klein-is 
saxls... da, bo los, 1988 wels – di di xnis na nat-

ri mi pa ti Je ba Vogue-Si Se moq me de bi Ti di req to-

ris Ta nam de bo ba ze. ana vin tu ri sru lad en do ba 

mis ge mov ne bas. al baT, gre i si er T -er Tia im ada-

mi an Ta mci re ricxo va ni ra o de no bi dan, ro mel Tac 

„atomuri zam Ta ri“ yurs ug debs. ma Ti ur Ti er-

To ba asa xu lia do ku men tur fil m Si „seqtembris 

no me ri“. ga sa oc rad mi zan s w ra fu li gre is ko din g-

to ni oTx mocs ga da cil da. sa mu Sa o dan Ta vi su fal 

dros is me mu a rebs wers.
andre mo du ri ar aris. 

an d re es TviT mo da a.

ma no lo bla ni ki 

es pa ne li fex sac m lis di za i ne ri, ro me lic Cven Si 
uf ro me ta daa cno bi li se ri a liT

 „seqsi did qa laq Si“.
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ana pi a ji (1931-2012)
ub ra lod le gen da

he miS bo ul zi (1963)

1992 wli dan dRem de – ame ri ku li Vogue-is 

ev ro pe li re daq to ri

modis moRvaweni 

disciplinirebulni unda iyvnen, 

winaaRmdeg SemTxvevaSi industria 

ar imuSavebs.

ana piaji

viwyeb muSaobas 

wignze Vogue-Si 

Cemi moduri 

Tavgadasavlebisa 

da karieris 

Sesaxeb.

hemiS boulzi

er Ta der Ti, vi sac mo da yve laf ris ne bas rTav-

da. is er T gu li iyo prin ci pi sa – It’s All in the Mix! 
brwyin va le, mo kaS ka Se, mo dis kvi re ul ze mxo lod 

Ta vi si ga mo Ce niT yi ra ma la ze aye neb da mo dis kri-

ti ko sebs. ana pi a ji ga nu me o re be li a. me o re mi si 

msgav si arc yo fi la da arc iq ne ba. ma no lo bla-

ni ki, re daq to ris ax lo me go ba ri, am bob da, rom is 

„moduria re a lo bis zRvar ze“. fe re bi sa da ener-

gi is mTe li es afeT qe ba ki udi de si skur pu lo zu-

li Sro mis Se de gi gax l daT. gar dac va le bam de, pi-

a ji yo vel dRe iwer da, Tu sad ras ic vam da, ra Ta 

ar gan me o re bu li yo. gar da ami sa, is Vogue Italia-Si 
eq s pe ri men te bi saT vis aq vey neb da iseT ubad lo 

ma sa las, rom maT fon ze yve la ze epa ta Ju ri fo-

to si u Je ti ufe ru li da araf ris m T q me li Can da. 

Ta vis rub ri ka Si Doppie Paggina pi a ji flob da 

Se moq me de ba Si usazR v ro Ta vi suf le bas. mis na-

we rebs xar bad kiTxu lob d nen. mo dis in dus t ria 

mi si sti qia iyo da pi a ji aras d ros cde bo da mi si 

gan vi Ta re bis ten den ci e bis To ba ze. fe ri as msgav-

si ana pi a ji na xe var sa u ku ne ze met xans xe li xel-

Ca ki de bu li mih y ve bo da Wir ve ul celq mo das. is 

2012 wels 81 wlis asak Si gar da ic va la.

is ar aris aR beW di li sa rek la mo pla ka teb ze, 

mi si niv Te bi auq ci on ze ar iyi de ba, mag ram es ada-

mi a ni xe lov ne bi saT vis ga ci le biT mets ake Tebs, 

vid re bev ri sxva.

he miS blo u zi pa su xis m ge be lia Vogue-is yve la 

ev ro pul ga mo ce ma ze, afar To ebs ga mom cem lo ba 

Conde Nast-is Jur na le bis mkiTx ve le bis audi to-

ri as, akon t ro lebs Vogue Living-s. Ta vi si ka ri e ris 

ga riJ raJ ze bo ul zi re daq to ri a, mo dis di req to-

ri da sul ma le – ev ro pe li re daq to ri, Vogue-
is sa it ze sa av to ro rub ri kis The Hamishsphere-s 
wam y va ni. 21-e sa u ku nis da sawyis Si igi ni u -i or-

kis met ro po li te nis mu ze u mis Se moq me de bi Ti 

kon sul tan tia da msxvi li ga mo fe nis Jacqueline 
Kennedy: The White House Years – from the John F. Ken-
nedy Library Museum ku ra to ri. mi si Za lis x me viT 

Vogue-Si re gu la ru lad tar de ba cxov re bis sti-

lis mi mo xil va. is aris av to ri wig ne bi sa Jal kin 

ke ne di ze, iv sen - lo ran sa da qris to bal ba len-

si a ga ze. Ta vis say va rel, in te ri e ris di za i nis, 

Te mas bo ul z ma mi uZR v na Vogue Living-is sa av to ro 

ga mo ce ma: Houses, Gardens, People. 80-ianebidan mas 

iw vev d nen xe lov ne ba sa da di za in ze leq ci e bis 

wa sa kiTxad. yve la ze pres ti Jul mu ze u meb sa da 

di za i nis in s ti tu teb Si he miS bo ul zi sa sur ve li 

stu ma ri a. mi si bo lo msxvi li pro eq tia ga mo fe na, 

ro me lic mi eZR v na qris to bal ba len si a gas de do-

fal so fi as es pa nur in s ti tut Si. he miS bo ul zi 

yvel gan da yve la fers da as w rebs.  

kidev erTi saocreba natali anti eij klinikisgan
DGLOW-anu aknesgan gasufTavebuli kani saxezea

rogor vebrZoloT axalgazrda Taobis erT-erT yvelaze 

uxerxul, usiamovno problemas uaxlesi meTodebiT, ra 

saSualebiT vimkurnaloT garantirebuli maRali efeqtis 

misaRebad da rogor davamarcxoT sabolood veragi akne 

sruliad umtkivneulod!

dRes Tineijrebis 80% aknes ebrZvis.  kanis es usiamovno 

daavadeba ZiriTadad saymawvilo asaks axasiaTebs da 

gamonayariT, ferimWamelebiTa da kanis siwiTliT vlindeba, 

xSirad mxolod kosmetikur saSualebebs da antibiotikebs 

ar SeuZliaT am problemasTan gamklaveba. „natali anti eij 

klinika“ gvaZlevs unikalur saSuaebas samudamod moviSroT 

akne da gavtavisufldeT aknes Semdgomi nawiburebisgan!

maRalteqnologiur 21-e saukuneSi akne aRar warmoadgens 

problemas, radgan ukve xelmisawvdomia am daavadebis 

xarisxiani , aparatuli mkurnaloba. saukeTeso miRwevebi 

aqvs  am mxriv italiuir kompania DEKA-s, romelsac „oqros 

standartis“ aparatad aris aRiarebuli Tanamedrove 

esTetikuri medicinis sferoSi. „natali anti eij klinika“ 

DEKA-s sruliad axali dermatologiuri aparatis 

D-GLOW saSualebiT gvTavazobs aknesgan sabolood 

gaTavisuflebas.

klinikisaTvis aknes mkurnaoba erT-erTprioritets 

warmoadgens. dReisaTvis,D-GLOW-s araCveulebriv 

aparatze dayrdnobiT,„anti eij klinika“ garantirebulad 

warmatebul samkurnalo kursebs sTavazobs Tavis erTgul 

momxmareblebs. am maRalxarisxiani, inovaciuri aparatis 

radiosixSiris talRa da ultrabgeriTi sxivi Rrmad aRweven 

kanis Sida SreebSi da Sesabamisad, xdeba mwvave anTebiTi 

kerebis Cacxroba, dazianebuli qsovilis aRdgena da 

aknesgan srulad gankurneba. aparati aseve uzrunvelyofs 

kolagenisa da elastinis gaaqtiurebas, ris Sedegadac 

kanis elastikurobis aRdgena xdeba. amgvarad, D-GLOW 

procedurebi warmoadgens ara mxolod aknes mkurnalobis, 

aramed kanis gaaxalgazrdavebis, siberis prevenciisa da 

naoWebis Semcirebis araCveulebriv saSualebas. 

D-GLOW-s kidev erTi saswaulebrivi SesaZleblobiT - 

-lazeruli sxiviT, paTologiuri procesis gamomwvevi 

mikrobebis mkurnaloba xdeba. Sedegad, qreba 

anTebiTimovlenebi, kanis SeSupeba da siwiTle. imisaTvis, 

rom kanma bunebrivi elferi da struqtura daibrunos, 

sakmarisia mxolod 2-3 seansis Catareba. procedurebi 

absoluturad usafrTxoa da Tavisuflad utardebaT 

rogorc bavSvebs, aseve mozardebsa da orsulebs. „natalis 

anti eij klinikaSi“, garda aknesTan brZolisa, aseve ukve 

SesaZlebelia aknes Semdgomi nawiburebis srulad moSoreba, 

rac sakmaod usiamovno da uxerxul problemas warmoadgens. 

rogorc cnobilia, aknesgan gankurnebis Semdeg, nawiburebi 

8-10 wlis ganmavlobaSic ki SeiZleba darCes kanze. „anti 

eij klinikaSi“ am problemas aseve DEKA-s CO2 qirurgiuli 

sxiviT ebrZvian. procedurebi umtkivneuloa, Sesabamisad, 

ar saWiroebs venur narkozs - igi sul 5 wuTi grZeldeba da 

rTuli SemTxvevis pirobebSic ki, mxolod 2-3 proceduraa 

sakmarisi problemis aRmosafxvrelad.

garda zemoxsenebuli umniSvnelovanesi,Tanamedrove, 

maRalteqnologiuri procedurebisa, „natalis anti 

eij klinikaSi“ aknes Terapiuli meTodiTac Svelian. 

mkurnalobis am mimarTulebaSi lideria espanuri GERMAIN 

DE CAPUCCINI-s unikaluri produqcia, romlis Terapiuli 

xazi eqskluziurad mxolod „natalis anti eij klinikaSia“ 

warmodgenili.

mis: kostavas 76  | tel: 2 10 00 07 / 2 10 00 05  | www.nataliclinic.ge  | fb: https://www.facebook.com/NataliAntiageclinic 116 
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jon le jen di

 

igi ar  na za ro vis in ter vi u, fo to pres - ma sa le bi

le gen da le gen da 

siy va rul zesiy va rul ze

vo ka lis pir vel gak ve Ti lebs ad re ul bav S vo ba Si be bia uta reb da, ro-

me lic mas Tan er Tad ga lo bas swav lob da. im dros ve ra vin xvde bo da, 

rom oha i os Sta tis mZi na re ame ri ku li qa la qi sprin g fil di, sam ya-

ros cxrag zis „gremis“ da  axla ukve `oskaris~ mflo bels mo uv len-

da... di di ga fa ci ce biT ve lo di ase Ti cno bi li var s k v la vis gac no bas. 

jon le jen di ki ub ra lo da me gob ru li ada mi a ni aR moC n da, ro me lic 

ar aris Sepy ro bi li var s k v la vu ri da a va de biT. mom Re ral ma si a mov-

ne biT gag vi zi a ra Ta vi si cxov re bis, war ma te bu li ka ri e ris is to ri a, 

sa ku Ta ri Se xe du le ba siy va rul sa da qvel moq me de bis fi lo so fi a ze.

nam d vi li sa xe li - 
jon ro jer sti ven si
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oTxi wli dan uk ravT pi a ni no ze 

da mi u xe da vad imi sa, rom ga dawy-

vi teT, uni ver si tet Si in g li su ri 

ena da af ro -a me ri ku li li te-

ra tu ra ges wav laT, mTel dros 

mu si kas uT mob diT. sa bo lo od ki 

aman ga na pi ro ba Tqve ni, ro gorc 

pro fe si o na li mu si ko sis ka ri e-

ra. riT iyo STa go ne bu li es ga-

dawy ve ti le ba da ra Si mdgo ma re-

obs Tqve ni war ma te bis sa i dum lo? 

mi u xe da vad imi sa, rom mu si-

ko se bis ojax Si ar gav z r dil-

var – de da mke ra vi a, xo lo 

ma ma sam rew ve lo sa war mos mu Sa 

– mu si kis siy va ru li bav S vo-

bi dan ve iyo Cem Si. li te ra tu-

rac yo vel T vis ma in te re seb da, 

mag ram ma inc mu si kiT vcxov rob-

di. 1999 wli dan 2004 wlam de 

ara er Txel vca de kon t raq ti 

ga me for me bi na mra val ricxo-

van xmis Cam wer stu di eb Tan, 

maT So ris Columbia Records-

Tanac ki, mag ram yvel gan erT 

pa suxs vi Reb di: „mzad ar varT, 

Tqven Tan xel Sek ru le bis ga sa-

for meb lad“ an „Tqven mzad ar 

xarT Cven Tan sa mu Sa od“. ma Sin 

sru li ad dar w mu ne bu li vi ya vi, 

rom maT jer ki dev 1999 wels 

Se eZ loT Cem Tan kon t raq tis 

ga for me ba. mag ram ga vi da dro, 

da ga vac no bi e re, rom isi ni 

mar T le bi iy v nen: me mar T la ar 

vi ya vi amis T vis mzad. sa bo lo-

od es 2004 wels mox da, ram de-

ni me faq to ris er Tob li o bis 

Se de gad. ma Sin uk ve vmu Sa ob di 

ka nie ues t Tan, ro me lic pro fe-

si o na lu ri ka ri e ris dawye ba Si, 

mu si kis dax ve wa sa da sa ku Ta ri 

Ta vis srul yo fa Si da mex ma ra. 

2004 wels Columbia Records-

Tan kon t raq tis ga for me bi sa 

da pir ve li al bo mis – Get Lifted 
Ca we ris Sem deg, ro mel mac 2006 

wels „gremis“ oTxi jil do mo-

mi ta na, war ma te ba praq ti ku lad 

Ta vi siT mo vi da. 

xom ver da a sa xe leb diT er Ti 

pi rov ne bas, vi sac Tqven war ma te-

bas un da umad lo deT?

mra va li ada mi a nis mad lo-

be li var, rom leb Ta nac mra va-

li wlis man Zil ze vmu Sa ob di. 

 mTavaria swo rad Se ar Cio ada mi a ne bi

Sens gar Se mo; isi ni, vis Ta nac mu Sa ob. 

bo los da bo los, swo red isi ni 

gan sazR v ra ven Sens war ma te bas 

mag ram yve la ze mniS v ne lo va ni 

ro li Cems ka ri e ra Si ma inc ka-

nie ues t ma Se as ru la.

Tqven xarT cxra „gremis“, 

BET-is jil dos, sa mi Soul Train 

Music Award-isa da aTe u li sxva 

jil do sa da no mi na ci is mflo-

be li. Tqve ni al bo me bi war ma te-

biT iyi de ba mTels msof li o Si. 

Tqvens sa xels cno ben da Tqvens 

mu si kas us me nen pla ne tis TiT-

q mis yve la kuTxe Si, ga sul wels 

da qor win diT... Tqven gaqvT yve-

la fe ri, ra zec Se iZ le ba oc ne-

bob des ada mi a ni. ro gor war mo-

gid ge ni aT Tqve ni mo ma va li?

mu si kis Seq m nis, xe lov ne bis 

siy va ru li – pir vel rig Si, ra-

Rac gan sa kuT re bu lis Seq m na a, 

sur vi lia da to vo Se ni kva li 

kul tu ra Si. da is faq ti, rom 

TiT q mis mwver vals mi vaR wi e, 

ki dev ar niS navs imas, rom aRar 

dam r Ca mo ti va cia da STa go ne-

ba ra Rac Sev q m na mo ma val Sic. 

vi na i dan bu ne biT Se moq me de bi Ti 

ada mi a ni var, mu dam ax lis ken 

mi vis w raf vi, rac gax de ba Ce mi 

Si na ga ni sam ya ros am sax ve li. 

rac iq ne ba ima ze uke Te si, vid re 

iyo ma nam de, rac gam x dis uf ro 

srul yo fils da rac gar k ve ul-

wi lad iq ne ba ga mow ve va Tvi Ton 

Cem T vi sac da Ce mi audi to ri is-

T vi sac. me ar va pi reb dav k ma yo-

fil de miR we u liT!

Tqven xarT mu si ko si, kom po-

zi to ri, sim Re re bis av to ri. ra 

aris Tqven T vis STa go ne bis mTa va-

ri wya ro?

rac ar un da uc na u rad JRer-

des, Cem T vis STa go ne bis wya ro 

Tvi Ton mu si ka a. bav S vo bi dan 

mu si kis fa ni vi ya vi da ga vi-

zar de ojax Si, sa dac uzo mod 

uy varT igi. is mud mi vad Ce mi 

cxov re bis ume te si na wi lia da 

Cem Si mu dam cocx lobs sa ku Ta ri 

mu si kis Seq m nis Zli e ri vne ba.

rom gqon deT Se saZ leb lo ba 

ra i me Sec va loT Tqvens cxov re ba-

Si, ras Sec v li diT? 

ar vi ci. Ce mi cxov re ba praq-

ti ku lad unak lo a. me bed ni e ri 

var, pi rad cxov re ba Sic da ka-

ri e ra Sic. ar ar se bobs ara fe ri, 

ris Sec v la sac vi sur veb di. 

sa u ke Te so rCe va, rac ki odes me 

Tqven T vis mo u ci aT?

Zne lia ro me li me kon k re tu-

li rCe vis da sa xe le ba. mxo lod 

is Se miZ lia vTqva, rom Ce mi 

cxov re bis man Zil ze bev ri ram 

vis wav le da mra val na i ri ada mi-

a ni Sem x ved ri a. al baT mTa va ri a, 

swo rad Se ar Cio Sens gar Se mo 

myo fi ada mi a ne bi, isi ni, vis Ta-

nac mu Sa ob. bo los da bo los, 

swo red isi ni gan sazR v ra ven 

Sens war ma te bas. mag ram es ara-

vis rCe va ar aris, es ub ra lod 

Ce mi Se xe du le ba a, cxov re bi se-

ul ga moc di le ba ze day r d no biT. 

sa u ke Te so du e ti Tqvens ka ri-

e ra Si? Sem s ru le be li, vis Ta nac 

ki dev isur veb diT mu Sa o bas?

bev ri mSve ni e ri du e ti yo-

fi la, mag ram Cem T vis yve la ze 

mniS v ne lo va ni du e ti iyo stiv 

uan der Tan. es da u viwya ri iyo! 

ga sul wels Tqven da qor-

win diT Tqvens say va rel qal ze 

– kris te i gel ze. ra aris qor-

wi ne bis da de bi Ti da uar yo fi Ti 

mxa re e bi, ro de sac gars gax ve vi aT 

aso biT Tay va nis m ce me li, maT So-

jon lejendis 
gamosvla saitis 
Buro 247-is 
azerbaijanuli 
versiis oficialur 
prezentaciaze, 
13 marti, 2014 weli, 
baqo, azerbaijani
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ris mTe li msof li os qa le bi?

ro de sac qor win de bi, ake Teb 

ar Ce vans. 

ar Ce va ni – iyo mi uw v do me li 

ga re cdu ne be bi saT vis, sa siy va-

ru lo in t ri ge bi saT vis.

me mi vi Re es ga dawy ve ti le-

ba si xa ru liT da siy va ru liT, 

rad ga nac mzad var amis T vis!

Tqve ni yve la ze say va re li kom-

po zi ci a? sim Re ra, ro me lic yve-

la ze me tad asa xavs Tqvens Si na gan 

sam ya ros?

sa va ra u dod, ese nia All of Me 
da Ordinary People. Ce mi az riT, 

is sim Re re bia uke Te si,  rom le-

bic Se a fa sa Cem ma audi to ri am, 

msme nel ma. ese nia Ce mi yve la-

ze po pu la ru li sim Re re bi, da 

sa va ra u dod, uke Te si. swo red 

es ori sim Re ra yve la ze kar gad 

war mo mad gens.

Tqven gwamT  siy va ru lis? da 

ra aris Tqven T vis siy va ru li?

mwams. Cem T vis siy va ru li niS-

navs Ce mi grZno be bis ga mo xat vis 

Ta vi suf le bas, Se saZ leb lo bas 

iyo er T d ro u lad da uc ve li 

da da cu li, Se geZ los mi i Ro da 

gas ce, gqon des msxver p l Se sa wi-

rad ga ce mis sur vi li, da i na xo 

si naT le Sens say va rel qal Si, 

da a fa so igi. me mgo ni a, rom yo-

ve li ve es siy va ru li a.

Tqven uzar ma zar saq vel moq-

me do saq mi a no bas ewe viT. mog vi-

ye viT co ta ram amis Se sa xeb.

mTe li Ce mi cxov re ba me 

vcdi lob di dav x ma re bo di ada-

mi a nebs, mag ram ram de ni me wlis 

win ko lum bi is uni ver si tet Tan 

ar se bu li de da mi wis in s ti tu-

tis di req to ris, jef ri saq sis 

wig n ma „siRaribis da sas ru li“ 

ma i Zu la ga da me xe da ada mi a nis 

cxov re bis fa se u lo ba ze da 

me sa me msof li os qvey neb Si si-

Ra ri bis sa kiTxeb ze Ce mi Se xe-

du le be bis T vis. imis T vis, rom 

me ti Se metyo im prob le meb ze, 

rom leb sac af ri kul qvey neb Si 

awy de bi an, ga vem g zav re ga na Si. 

da viwye kam pa nia da sa xe le biT 

Show Me Campaign da Se vu er T di 

jef ris mi si as Millennium Promise 
Alliance. mas Sem deg vi Reb mo-

na wi le o bas uam rav saq vel moq-

me do pro eq t Si da kam pa ni a Si. 

Ti To e u li si cocx le  fas da u-

de be lia da Cve ni Za lis x me viT 

Seg viZ lia Ta vi dan avi ci loT 

si Ra ri be.

ri si Tqma gsurT mTe li pla ne-

tis ada mi a ne bis T vis?

ga av r ce leT siy va ru li!

 CemTvis 

siy va ru li niS navs 

Ta vi suf le bas, 

Ri ad ga mo xa to 

Se ni grZno be bi. 

stumaristumari

Jur nal Vanity Fair-is sa Ra mo ze 

`oskaris“ ce re mo ni is Sem deg.

 2014 we li.

‘o4

ga mo uS va Ta vi si pir ve li al bo mi 
Get Lifted.

‘o5

Grammy no mo na ci eb Si: 
„saukeTeso al bo mi 
R&B stil Si“ – Get Lifted; „saukeTeso 
mom Re ra li R&B stil Si“ 
sim Re ris T vis Ordinary People; 
„saukeTeso axa li mom Re ra li“. 

‘o6

ga mo uS va Ta vi si me o re 
al bo mi Once Again.
Grammy no mi na ci eb Si: 
saukeTesi du e ti an jgu fi   
stil Si“ sim Re ris T vis 
Family Aff air jos sTo un Tan da van han-
t Tan er Tad; „saukeTeso mom Re ra li 
R&B stil Si“ sim Re ris T vis Heaven.

‘o8

ga mo uS va Ta vi si me sa me 
al bo mi Evolver 
Grammy no mi na ci a Si „saukeTeso du e-
ti an jgu fi stil Si R&B“ sim Re ris-
T vis Stay 
With Me (By The Sea) jguf Al Green-Tan 
er Tad.

‘10

jguf The Roots-Tan er Tad ga mo uS va 
al bo mi Wake Up! da mi i Ro Grammy 
no mi na ci eb Si: „saukeTeso vo ka lu ri 
ga mos v la R&B stil Si“ sim Re ris T vis 
Hang on in There da „saukeTeso al bo mi 
R&B stil Si“ Wake Up!.
Grammy no mi na ci a Si „saukeTeso 
sim Re ra R&B stil Si“ Shine
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ბობ დი ლა ნი, 
SHADOWS 
IN THE NIGHT 

73 �ლის ბობ დი ლან მა ს�უ დი ა ში მუ-
შა ო ბა ჽამ დე ნი მე თვის �ინ და ას ჽუ-
ლა, ხო ლო თე ბეჽ ვ ლის და სა�ყის ში 
კი Shadows in the Night მსე ნელ მა მი-
ი ღო. სა ინ �ე ჽე სო ის გახ ლავთ, ჽომ 
ალ ბომ ში მხო ლოდ �ნო ბი ლი, უკ ვე 
კლა სი კად ქ�ე უ ლი კომ პო ზი �ი ე ბი შე-
ვი და, ჽომ ლე ბი� თა ვად დი ლან მა 
თა ვი სი გე მოვ ნე ბით შე აჽ ჩი ა. ამ ჽი-
გად, Shadows in the Night ბობ დი ლა-
ნის ყვე ლა ზე პი ჽა დი, მაგ ჽამ აჽა ო-
ჽი გი ნა ლუ ჽი ალ ბო მი ა. 

ბი ორ კი, VULNICURA

20 მაჽ�ს ბი ოჽ კის Vulnicura გა მო-
დის, თუმ �ა ჯეჽ ჯე ჽო ბით მხო ლოდ 
ელ - ვეჽ სი ა ა. ალ ბო მის დის კი კი − 
ჽამ დე ნი მე დღე ში გახ დე ბა ხელ მი-
სა� ვ დო მი. ბი ოჽ კი მაჽ � ში ვე ი�ყებს 
ახა ლი ალ ბო მის მხაჽ და სა ჭეჽ �უჽ-
ნეს, ჽო მე ლი� ზაფხუ ლის ბო ლომ დე 
გაგ ჽ ძელ დე ბა. Vulnicura სულ �ხჽა 
ოჽი გი ნა ლუჽ კომ პო ზი �ი ას აეჽ თი ა-
ნებს. 

მარკ ნოფ ლე რი,
TRACKER

თით ქ მის ბობ დი ლა ნის კბი ლა მაჽკ 
ნოფ ლე ჽი უკ ვე მე ჽამ დე ნე �ე ლია 
ს�ე ნა ზე ეულად, ლე გენ და ჽუ ლი Dire 
Straits-ის �ევ ჽე ბის გა ჽე შე გა მო დის, 
თუმ �ა მის მუ სი კა ლუჽ კა ჽი ე ჽა ზე 
ამას აჽ უმოქ მე დი ა. ალ ბო მი გა მო-
ვა აჽა მხო ლოდ CD-ზე, აჽა მედ ვი-
ნი ლის დის კ ზე�, ჽა� ისევ და ისევ 
იმის შე სა ხებ გვახ სე ნებს, ჽომ მის �ეჽ 
ნოფ ლე ჽი თა ნა მე დე ჽო ვე მუ სი კის 
ოქ ჽოს ხა ნის �აჽ მო მად გე ნე ლი ა.

50 CENT, 
STREET KING 
IMMORTAL

ამე ჽი კე ლი ჽე პე ჽი კვლავ ქუ ჩა სა და 
იქა უჽ მო ნაჽ ქებს უმ ღე ჽის, თუმ �ა ამ-
ჯე ჽად კლა სი კუ ჽი ჰიპ - ჰო პის გაჽ და 
სა �ეკ ვა ვო და ჽოკ ჽი� მებ სა� იყე-
ნებს, ჽა� ჩა ნა �ეჽს უფ ჽო მჽა ვალ-
ფე ჽო ვანს ხდის. მუ სი კის კჽი �ი კო სე-
ბი იმა სა� �ე ჽენ, ჽომ ეს ჩა ნა �ე ჽი მას 
სულ სხვა კუთხით გაგ ვა� ნობს. �ხა-
დია Street King Immortal ელ - ვეჽ სი-
ის სა ხი თა� გა მო ვა, ამ ჽი გად თქვენს 
ipod-ში ის უფ ჽო მაჽ �ი ვად აღ მოჩ ნ-
დე ბა, თუმ �ა ჯეჽ ჯე ჽო ბით ალ ბო მის 
გა მოშ ვე ბის ზუს �ი თა ჽი ღი �ნო ბი ლი 
აჽა ა. 

რი კი მარ ტი ნი, 
A QUIEN QUIERA 
ESUCHAR 

ოდეს ღა� ძა ლი ან პო პუ ლა ჽულ მა, 
ახ ლა კი კა ჽი ე ჽის შე ნაჽ ჩუ ნე ბა ზე 
მზჽუნ ველ მა ჽი კი მაჽ �ინ მა მე ა თე 
ალ ბო მი გა მო უშ ვა. მი სი ბო ლო ჩა ნა-
�ე ჽი მსმე ნელ მა 2011 �ელს მი ი ღო, 
შე სა ბა მი სად, მომ ღე ჽალს საკ მა ოდ 
დი დი შეს ვე ნე ბა გა მო უ ვი და, ჽა� მის 
ახალ ჩა ნა �ეჽ სა� და ე�ყო. ალ ბო მის 
ეს პა ნუ ჽე ნო ვა ნი სა ხელ �ო დე ბი დან 
ად ვი ლად მი სახ ვედ ჽი ა, ჽომ ჽი კი 
მაჽ �ი ნი უმე �ე სად ს�ო ჽედ მშობ ლი-
უჽ ენა ზე შეს ჽუ ლე ბულ კომ პო ზი �ი-
ებს გვთა ვა ზობს. 

მა დო ნა, REBEL HEART

მა ჽა დი უ ლი პოპ - დი ვა ფოჽ მა შია 
და აჽ� მე ამ ბო ხის იმიჯს ღა ლა �ობს. 
Rebel Heart მი სი მე �ა მე �ე ნა მუ შე ვა-
ჽი ა, ჽო მე ლი� მაჽ �ის და სა�ყის ში 
გა მო ვი და, თუმ �ა ჽამ დე ნი მე კომ პო-
ზი �ია ჯეჽ კი დევ დე კემ ბეჽ ში iTunes-
ზე გა მოჩ ნ და. ამ ჽი გად, მსმე ნე ლი 
Rebel Heart-ს ნა �ი ლობ ჽივ უკ ვე ი�-
ნობს, ახ ლა კი მთლი ა ნი ნა მუ შევ ჽის 
შე ფა სე ბის სა შუ ა ლე ბა� აქვს. 

C D s  R E V I E W



მარ ჯან სატ რა პი, 
“პერ სე პო ლი სი”

ბა კურ სუ ლა კა უ რის 
გა მომ ცემ ლო ბა, 
მთაჽ გ მ ნე ლი 

მი ხე ილ �ი ხე ლაშ ვი ლი

˝პეჽ სე პო ლი სი˝ იჽა ნე ლი ავ �ო-

ჽის, მაჽ ჯან სა� ჽა პის პიჽ ვე ლი გჽა-

ფი კუ ლი ჽო მა ნია, ჽო მელ ში� იგი 

თა ვი სი ბავ შ ვო ბის ამ ბებს გვი ამ ბობს. 

გა სუ ლი სა უ კუ ნის 70-იანი �ლე ბის 

იჽა ნის �ჽა გი კუ ლი ის �ო ჽია – შა ჰის 

ჩა მოგ დე ბა, ის ლა მუ ჽი ჽე ვო ლუ �ია, 

ომი ეჽაყ თან და სხვა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 

მოვ ლე ნე ბი 10 �ლის მაჽ ჯის თვა ლი-

თაა და ნა ხუ ლი. გა ჽე მო ე ბა თა გა მო 

ავ ს � ჽი ა ში სას �ავ ლებ ლად �ა სუ ლი 

გო გო ნა გაჽ კ ვე უ ლი პე ჽი ო დის შემ-

დეგ უკან, იჽან ში ბჽუნ დე ბა, თუმ �ა 

კი დევ უფ ჽო გამ კა� ჽე ბუ ლი ჽე ჟი მის 

ფონ ზე სამ შობ ლო ში ყოფ ნა გან სა-

კუთ ჽე ბით უჭიჽს. მი უ ხე და ვად იმი სა, 

ჽომ ბო ლომ დე ვეჽ� და სავ ლუ ჽი 

�ხოვ ჽე ბი სა და აზ ჽოვ ნე ბის �ე სი გა-

ორ ჰან ფა მუ ქი,
 “ნივ თე ბის უმან კო ე ბა”

გა მომ ცემ ლო ბა “დი ო გე ნე”
“ნივ თე ბის უმან კო ე ბას” ფა მუ ქის 

�ნო ბი ლი ჽო მა ნის, ˝უმან კო ე ბის მუ-

ზე უ მის˝ კა �ა ლო გად მო იხ სე ნი ე ბენ, 

ჽო მე ლი� ამ �იგ ნის მი ხედ ვით შექ მ-

ნილ მუ ზე უმ ში გა მო ფე ნილ ნივ თებ ზე 

მოგ ვითხ ჽობს. მათ, ვის თ ვი სა� ˝კა �ა-

ლო გის˝ �ნე ბა ამა თუ იმ ექ ს პო ნა �ის 

მშჽალ აღ �ე ჽი ლო ბას თან ასო �იჽ-

დე ბა, იმე დი უნ და გა ვუ� ჽუ ოთ, ჽად-

გან  მკითხ ვე ლის �ი ნა შეა ავ �ო ჽის 

მი ეჽ ჩვე უ ლი ოს �ა �ო ბით შექ მ ნი ლი 

მხა� ვ ჽულ-დო კუ მენ �უ ჽი �ექ ს �ი. 

˝ნივ თე ბის უმან კო ე ბა˝ სჽუ ლი ად და-

მო უ კი დე ბე ლი ნა �აჽ მო ე ბია, ჽომ-

ლის გა გე ბას ჽო მა ნის �ა კითხ ვის 

გა ჽე შე� შეძ ლებთ. ავ �ო ჽის ჩა ნა-

ფიქ ჽი� ეს იყო. 

ნივ თე ბის უმე �ე სო ბა ქე მა ლი სა და 

ფუ სუ ნის �ჽა გი კუ ლი სიყ ვა ჽუ ლის ამ-

ბებს უკავ შიჽ დე ბა, თუმ �ა ფა მუ ქი იმ 

ადა მი ა ნებ ზე� გვიყ ვე ბა, ჽომ ლე ბი� 

თუჽ ქე თის თა ნა მედ ჽო ვე ის �ო ჽი ას 

და კულ �უ ჽას ქმნიდ ნენ. აქ და �უ-

ლი თი თო ე უ ლი ნივ თი  სჽუ ლი ად 

ახ ლე ბუჽ ჭჽილ შია �აჽ მო ჩე ნი ლი. 

ყვე ლა ფე ჽი – ფო �ო ე ბი, სა ფოს �ო 

მაჽ კე ბი, სა თა მა შო ე ბი, პლა კა �ე ბი, 

სა ა თე ბი და ბევ ჽი სხვა �ვჽილ მან-

მსხვილ მა ნი ქა ლა ქის �აჽ სულს უკავ-

შიჽ დე ბა და მ�ეჽ ლის მო გო ნე ბებ ში 

აჽ სე ბულ ს�ამ ბოლს ა�ო�ხ ლებს. 

bo ks
wignebi

�იგ ნი აჽაჩ ვე უ ლებ ჽი ვა დაა 

ილუს � ჽი ჽე ბუ ლი და გა მო �ე მუ ლი, 

ჽა� სა სი ა მოვ ნო ლი �ე ჽა �უ ჽულ 

მოგ ზა უ ჽო ბას თან ეჽ თად მკითხ ველს 

და უ ვი�ყაჽ ვი ზუ ა ლუჽ შთა ბეჭ დი ლე-

ბებ სა� ჰპიჽ დე ბა. 

MARIO TESTINO. 
IN YOUR FACE

გა მომ ცემ ლო ბა  TASCHEN
მო დის ფო �ოგ ჽა ფი მა ჽიო �ეს-

�ი ნო ეჽთ-ეჽ თი სა უ კე თე სოა თა ვის 

სფე ჽო ში. ამ სამ ყა ჽო ში აჽ სე ბუ ლი 

კონ კუ ჽენ �ი ის მი უ ხე და ვად, 61 �ლის 

ხე ლო ვა ნი კვლა ვა� აგ ჽ ძე ლებს მუ-

შა ო ბას პო პუ ლა ჽულ მო დის ჟუჽ ნა-

ლებ თან, ჽო მელ თა შო ჽი საა  Vogue  

და Vanity Fair თა ნამ შ ჽომ ლობს 

�ამ ყ ვან დი ზა ი ნე ჽებ სა და მო დის 

სახ ლებ თან (Versace, Gucci, Dolce & 

Gabbana, Burberry). 

მის �აჽ მა �ე ბას პჽო ფე სი ო ნა ლიზ-

მ სა და საქ მის სიყ ვა ჽულ თან ეჽ თად 

ადა მი ა ნუ ჽი ფაქ �ო ჽი� გა ნა პი ჽო-

ბებს. �ეს �ი ნოს ˝კლი ენ �ე ბი˝ გა და ღე-

ბის დჽოს თავს კომ ფოჽ �უ ლად და 

ბედ ნი ე ჽად გჽძნო ბენ, ჽა� ფო �ო-

ზე� აისა ხე ბა.  

˝მას თან მუ შა ო ბა სი ა მოვ ნე ბაა. 

�დი ლობს სა უ კე თე სო მხჽი დან �აჽ-

მო გა ჩი ნოს˝ – ამ ბო ბენ მი სი მუ ზე ბი, 

ჽო მელ თა შო ჽის აჽა ეჽ თი �ნო-

ბი ლი სა ხეა. მა დო ნა, კეი� მო სი, 

პჽინ �ე სა დი ა ნა, გვი ნე� პელ � ჽოუ, 

ჟი ზელ ბუნ დ ჰე ნი, ლე დი გა გა – ეს იმ 

სე ლებ ჽი თე ბის მ�ი ჽე ჩა მო ნათ ვა-

ლია, ჽო მელ თა სა უ კე თე სო ფო-

�ო ე ბი� მა ჽიო �ეს �ი ნოს ეკუთ ვ ნის. 

�იგ ნ ში ბო ლო 30 �ლის გან მავ ლო-

ბა ში გა და ღე ბუ ლი ნა მუ შევ ჽე ბია 

თავ მოყ ჽი ლი.   

THE BOOK 
OF SYMBOLS 

გა მომ ცემ ლო ბა  TASCHEN
ეს ოჽი გი ნა ლუ ჽი გა მო �ე მა 

მთე ლი მსოფ ლი ოს სიმ ბო ლო თა 

შე სა ხებ მოგ ვითხ ჽობს.  �იგ ნი 350 

სა ინ �ე ჽე სო ს�ა �ი ას აეჽ თი ა ნებს. 

თი თო ე ულ მათ გან ში ავ �ო ჽე ბი 

კონ კ ჽე �ულ სიმ ბო ლოს ფსი ქო-

ლო გი უჽ ჭჽილ ში გა ნი ხი ლა ვენ, 

მის ე�ი მო ლო გი ა ზე გვი ამ ბო ბენ, 

გან ვი თა ჽე ბის ის �ო ჽი ას იკ ვ ლე ვენ 

და დღეს აჽ სე ბუ ლი სუ ჽა თის შე სა-

ბა მი სად სა კუ თაჽ ინ �ეჽ პ ჽე �ა �ი ას 

გვთა ვა ზო ბენ. 

�იგ ნ ში სხვა დას ხ ვა ქვეყ ნის, 

ხალ ხი სა და ის �ო ჽი უ ლი ეპო ქის 

სიმ ბო ლო ე ბია თავ მოყ ჽი ლი, ჽომ-

ლე ბი� 800 ფე ჽა დი ილუს � ჽა �ი ი-

თაა �აჽ მოდ გე ნი ლი. მის შექ მ ნა ში 

სხვა დას ხ ვა პჽო ფე სი ის ადა მი ა ნე ბი 

მო ნა �ი ლე ობ დ ნენ, მათ შო ჽის, 

ფსი ქო ლო გე ბი, ხე ლოვ ნე ბათ მ-

�ოდ ნე ე ბი, ის �ო ჽი კო სე ბი, ჽე ლი-

გი ის სპე �ი ა ლის �ე ბი. სიმ ბო ლი კით 

და ინ �ე ჽე სე ბუ ლი მკითხ ვე ლი ამ 

გა მო �ე მით უამ ჽავ მნიშ ვ ნე ლო ვან 

ინ ფოჽ მა �ი ას შე ი�ყობს – აქ ყვე ლა-

ფე ჽია სიმ ბო ლო თა უძ ვე ლე სი და 

იდუ მა ლი სამ ყა ჽოს შე სა ხებ.      

ი თა ვი სა, მაჽ ჯი ისევ იქ, თა ვი სუ ფალ 

სივ ჽ �ე ში ამ ჯო ბი ნებს დაბ ჽუ ნე ბას. 

მაჽ ჯან სა� ჽა პიმ იჽა ნი 1983 

�ელს და �ო ვა და დღემ დე საფ ჽან-

გეთ ში �ხოვ ჽობს. 2000 �ელს იქ ვე  

გა მო ი �ა მი სი პიჽ ვე ლი გჽა ფი კუ ლი 

ჽო მა ნი, სა და� �დი ლობს იუმო ჽით 

მოგ ვითხ ჽოს იმ ჽთულ და აჽ � თუ 

სა ხა ლი სო ამ ბებ ზე, ჽომ ლე ბი� მის 

სამ შობ ლო ში ხდე ბო და. ˝პეჽ სე პო-

ლი სი˝ გა მოს ვ ლის თა ნა ვე გახ და 

პო პუ ლა ჽუ ლი და აჽა ეჽ თი ჯილ დო 

და იმ სა ხუ ჽა. 

�იგ ნი 30 ენა ზეა თაჽ გ მ ნი ლი, ჽო-

მელ თა ჽი გებს �ო �ა ხნის �ინ ქაჽ-

თუ ლი� შე ე მა �ა. უნ და აღი ნიშ ნოს, 

ჽომ ˝პეჽ სე პო ლი სი˝ ქაჽ თულ ენა ზე 

გა მო �ე მუ ლი პიჽ ვე ლი გჽა ფი კუ-

ლი ჽო მა ნია, ჽო მე ლი�, იმე დია, ამ 

ჟან ჽი სა და ზო გა დად თა ნა მედ ჽო ვე 

აღ მო სავ ლუ ჽი სამ ყა ჽო თი და ინ �ე-

ჽე სე ბულ მკითხ ველს შე უმ ჩ ნე ვე ლი 

აჽ დაჽ ჩე ბა.   

პოლ ოს ტე რი,
“ილუ ზი ე ბის წიგ ნი”

გა მომ ცემ ლო ბა “დი ო გე ნე”, 
მთაჽ გ მ ნე ლი ქე თი ქან თა ჽია

პოლ ოს �ეჽს სა ქაჽ თ ვე ლო ში, 

ისე ვე, ჽო გოჽ� მთელ მსოფ-

ლი ო ში, თა ვი სი აუდი �ო ჽია ჰყავს. 

ეჽთ-ეჽ თი ყვე ლა ზე �ნო ბი ლი და სა-

ინ �ე ჽე სო თა ნა მედ ჽო ვე ამე ჽი კე ლი 

მ�ე ჽა ლი ქაჽ თ ველ მა მკითხ ველ მა 

ჽამ დე ნი მე �ლის �ინ ˝ნიუ-იოჽ კუ-

ლი �ჽი ლო გი ით˝ გა ი� ნო. შემ დეგ 

იყო ˝მის ნის ღა მე˝ (ოჽი ვე მათ გა ნი 

ქე თი ქან თა ჽი ამ თაჽ გ მ ნა). ამ ჯე ჽად 

კი ˝დი ო გე ნემ˝ ოს �ე ჽის ეჽთ-ეჽ თი 

გახ მა უ ჽე ბუ ლი ჽო მა ნი, ˝ილუ ზი ე-

ბის �იგ ნი˝ შე მოგ ვ თა ვა ზა. ბევჽ სხვა 

ღიჽ სე ბას თან ეჽ თად �იგ ნი სი უ ჟე �უ-

ჽა და� სა ინ �ე ჽე სოა. მას ში ეჽ თ მა-

ნეთს ეჽ �ყ მის ავ �ო ჽის �ხოვ ჽე ბის 

ოჽი მთა ვა ჽი �აჽ მ მაჽ თ ვე ლი  – 

კი ნო (ოს �ე ჽი კი ნო ჽე ჟი სო ჽი �აა) და 

ლი �ე ჽა �უ ჽა.

პჽო ფე სო ჽი დე ვიდ ზი მე ჽი, ჽომ-

ლის �ოლ-შვი ლი ავი ა კა �ას � ჽო-

ფა ში იღუ პე ბა, სა ში ნე ლი დეპ ჽე სი ის 

პე ჽი ოდ ში ნა ხუ ლობს ფილმს მუნ ჯი 

კი ნოს მსა ხი ო ბის, ჰექ �ოჽ მა ნის მო-

ნა �ი ლე ო ბით, ჽო მე ლი� 1929 �ელს 

უკ ვა ლოდ გა უ ჩი ნაჽ და. მი სი ნი ჭით 

მო ხიბ ლუ ლი მსა ხი ო ბის შე სა ხებ �ნო-

ბე ბის მო ძი ე ბას ი�ყებს და მსოფ ლი ოს 

სხვა დას ხ ვა ქვე ყა ნა ში გაბ ნე ულ ფილ-

მებ სა� ე� ნო ბა. ეჽთ მშვე ნი ეჽ დღეს, 

ადა მი ა ნის გან, ჽო მე ლი� ყვე ლას 

დი დი ხნის გაჽ და� ვ ლი ლი ჰგო ნია, 

შე�ყო ბი ნე ბას იღებს – ჰექ �ოჽ მა ნი 

შეხ ვედ ჽას სთხოვს. აქე დან ი�ყე ბა 

უ� ნა უ ჽი ამ ბე ბი, ჽომ ლე ბი� გულ გ-

ჽილს აჽა ვის და �ო ვებს.  

ჽე ა ლუჽ სი უ ჟე� თან ეჽ თად �იგ-

ნ ში ჰექ �ოჽ მა ნის ბი ოგ ჽა ფი ა� აჽის 

მოთხ ჽო ბი ლი, ჽა� კი დევ ეჽ თი 

და მო უ კი დე ბე ლი ჽო მა ნია. ჽო გოჽ 

ეჯაჭ ვე ბა ეჽ თ მა ნეთს ა� მ ყო და �აჽ-

სუ ლი, ჽე ა ლო ბა და გა მო ნა გო ნი, ჽა 

აჽის ნამ დ ვი ლი და ჽა − ილუ ზო ჽუ-

ლი ამ სამ ყა ჽო ში, ოს �ე ჽის ˝ილუ ზი ე-

ბის �იგ ნი დან˝ შე ი�ყობთ.
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teqsti: na na ko ba i Ze



Cve ni prob le me bi dan aTa si mi liT 

da So re bu li „sotbis“ dam T va li e re-

be li, ra Tqma un da, upi ro bod iRebs 

ku ra to ris mi er mi wo de bul am mo ce-

mu lo bas sadRac So re u li qvey ni dan 

„dakargulli Ta o bi sa“ Tu „abstraqci-

is zRvar ze“ myo fi fer we ris  Se sa xeb, 

mag ram amas Tan er Tad al baT ga mo fe nis 

verc er Ti stu ma ri ver ga eq ce va im 

in di vi du a lur Seg r Z ne bebs, ra sac es 

var dis fer da mo nu men tur kvar cx l beg-

ze Sem d ga ri cxe nis Zli e ri floq ve bi 

iw vevs Ta vi si di de bu li da mxed ru li 

is to ri iT. (tilo mas S ta bu ria − 230 sm 

x140 sm. ak ri li. ab re Su mi).

 mok led rom vTqva, vsxed varT va-

xos Tan did, na Tel sa xe los no Si, Tan 

axal na mu Sev rebs vaT va li e reb da Tan  

zo ga dad, na xa tis sa bo loo bed ze vsa-

ub robT − Tu ra kon teq s t Si da xa ta 

is Tav da pir ve lad mxat var ma, Sem deg 

ro gor da sad ga mo fi na ku ra tor ma, 

ro gor aRiq va is dam T va li e re bel ma, 

sa bo lo od sad da i do bi na da ram de-

nad di dia gan s x va ve ba mis Tav da pir vel, 

Seq m nis d ro in del da bo lo kon teqstss 

So ris. ai, ma ga li Tad, ze moT nax se ne bi 

„derbi 91“ „sotbis“ dam T va li e reb lis-

T vis da mo u ki de be li ti lo a, mi si av to-

ris T vis ki er Ti mTli a ni se ri i sa da 

dro Si ga we li li mo go ne be bis  frag-

men ti. is Sar San ga zafxul ze ga mo fi nes 

lon do nis „sotbis“ jgu fur ga mo fe na ze 

„gzajvaredini 2. Ta a na med ro ve xe-

lov ne ba stam bo li dan qa bu lam de“.  am 

ga mo fe na ze es na mu Se va ri „baia ga le-

re am“ wa rad gi na da „sotbis“ ga mo fe nis 

ku ra tor ma Se ar Ci a. ma nam de ki − 2013 

wels igi spe ci a lu rad Se iq m na „gala 

ga le re is“ ga mo fe ni saT vis Victoria, ro-

gorc  se ri is − „Tbilisis ipod ro mis“ 

er T -er Ti na mu Se va ri. max sovs, Tbi lis-

Si am ga mo fe nas di di re zo nan si moh-

y va. al baT imi tom, rom na mu Sev re bi 

swo rad iyo ga mo fe ni li:  ga mo fe nis-

T vis aka de mi u ri siv r ce − su ra Te bis 

erov nu li ga le rea Se ir Ca da va xos-

Tan er Tad ki dev ori, Te ma tu rad Tu 

sti lis tu rad sru li ad gan s x va ve bu li 

mxat v ri sa da me gob ris − oleg tim-

Cen ko sa da uSan gi xu ma raS vi lis ori, 

er T ma ne Ti sa gan   da mo u ki de be li se ria 

ga mo i fi na.  faq tob ri vad  ki, sul sa mi 

da mo u ki de be li ga mo fe na iyo war mod-

ge ni li, rom le bic er Ti- me o res Zli-

er „beqgraunds“ uq m nid nen. „Tbilisis 

ipod ro mis“ se ri am, ro me lic  mxat v ris  

23 wlis wi nan de li mo go ne be bis er Ti 

mTli a ni tran s for ma ci a a, im de nad Zli-

e ri STa beW di le ba mi ax di na  ma Sin dam-

T va li e re bel ze, rom Se de gad dRes am 

se ri is ti lo Ta ume te so ba cal - cal ke, 

er Ti me o ri sa gan da mo u ki deb lad,  ker-

Zo ko leq ci eb sa da sul sxva, pri va tul 

siv r ce eb Si ga nag r Zo ben da mo u ki de bel 

ar se bo bas. ma Ti axa li me pat ro ne e bis 

war mo sax va da axa li ga re mo am na mu Sev-

rebs ax la al baT sul sxva in ter p re ta-

ci as ani We ben, vid re Ta vad mas av tor ma 

mi a ni Wa Seq m nis pro ces Si. 

swo red na xa tis sa bo loo sa ga mo fe no 

siv r ce ze ga a ke Ta aq cen ti amas  wi-

mxed re bi sa mxed re bi sa  ki nos ki nos 

mxat va ri mxat va ri 
teqsti: Te o na ja fa ri Ze / foto: TinaTin kiRuraZe

`sotbis~ saauqciono 
saxlis saitze qarTveli 
mxatvris - vaxo buRaZis 
namuSevris - `derbi 91~-
is Sesaxeb vkiTxulobT: 
`misi namuSevrebi xSirad 
abstraqciis zRvarzea da 
STagonebulia Taobis 
melanqoliiT, romelmac 
samoqalaqo omi da 
afxazeTis konfliqti 
gadaitana. es namuSevari 
eZRvneba mxatvrisa 
da misi megobrebis 
mier omis dawyebamde 
gatarebul bolo sezons 
Tbilisis ipodromze, 
romelic cnobili iyo 
Crdilo kavkasiidan Tu 
Sua aziidan Camoyvanili 
zRapruli cxenebiT.~
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naT „gala ga le re am“ da va xo bu Ra Zis 

ga mo fe na pir da pir in te ri e ris aq se su-

a re bis „Sou rum Si“  − „opera di za in-

Si“ ga mo fi na. es „gala ga le re i sa“ da 

„opera di za i nis“ er Tob li vi pro eq tia 

sa xel wo de biT − „saxlSi“, rac swo re-

dac rom xe lov ne bis ni mu Sis yo fiT, 

sax lis ga re mo Si „gamofenas“ gu lix-

mobs. va xo Tvlis, rom am ga mo fe niT is 

kom p ro mis ze wa vi da da na mu Sev reb ma am 

siv r ce Si ver imu Sa ves, ga mo fe nis or ga-

ni za to re bi ki am na bijs eq s pe ri men t sa 

da xe lov ne bi sa da mis mom x ma re bel Tan 

pir da pir kon taqts ukav Si re ben.  

sa xe los no sav sea  sul axa li na-

mu Sev re biT, Zi ri Ta dad mas S ta bu ri 

ti lo e bi a.

− es sul er Ti wlis na mu Se va ri a. am 

se ri as „gldani“ hqvia da Ce mi bav S vo-

bis mo go ne be bi a. bav S vo ba Si „daxurul 

ba zar Tan“ vcxov rob di. me re ga da ve diT 

gldan Si. mi si mSe neb lo ba axa li dawye-

bu li iyo da sul ram de ni me kor pu si 

id ga... − mix s nis  va xo  da Tan ke del-

ze mi yu de bul di di zo mis na mu Sev rebs 

er Ti- me o res mi yo le biT pi riT Cem s ken 

ab ru nebs. es mar T lac „abstraqciis 

zRvar ze“ myo fi fer we ra a. TiT q mis 

yo vel ti lo ze sadRac bin d Si Ca Zi ru-

li er Ti da igi ve sax lis (korpusis) 

kon tu ri fi gu ri ri rebs −  bav S vo bis d-

ro in de li „grandiozuli“ mov le nis am-

sax ve li xa ti a, ro ca pa ta ra bi Wis T vis 

Zve li Tbi li sis mi ni a tu ru li sam ya ro 

uceb sru li ad gan s x va ve bu li, ur ba-

nu li ga re mo Ti Se ic va la da ro me lic 

Sem deg dro Ta man Zil ze uam ra vi mo go-

ne biT da fan ta zi iT da i fa ra.

− dro mex ma re ba kon k re tu li am be-

bis da mo go ne be bis tran s for ma ci a Si. 

dro is dis tan cia ma pov ni nebs xol me 

na xa tis for mas, faq tu ras, ma sa las...

− ra ma sa la Si xa tav, did xans eZeb xol-

me?

− aq ra sac xe dav, ti lo da ak va re-

li a. ak va re li gam W vir va lea da sim-

su bu qes aZ levs fe ris to nebs. ti los 

did xans ve Zeb xol me da me re sa i dan Rac 

Cnde ba az ri, ro go ri un da iyos igi. xan 

qso vi le bis ma Ra zi a Si vyi du lob. zo gi-

er Ti ita li i da nac Ca mo vi ta ne, ma ga li-

Tad, es zo le bi a ni. Sem deg na mu Se var ze 

zo le bic gar k ve ul rols Ta ma Sobs. es 

var dis fe ri ab re Su mi ki „baraxolkaze“ 

vi yi de. miv x v di, rom ase Ti faq tu ra 

mWir de bo da am dip ti xis T vis, rom lis-

ga nac var dis fe ri ca ga va ke Te...  

− mar ti vad rom vTqvaT, dro Si 

tran s for mi re bul mo go ne bebs xa tav − 

ve ub ne bi mxat vars da Tan mim dev ro biT 

vix se neb mis ga mo fe nebs: „gala ga le re a-

Si“ − La strada, „gaseirneba pu ris mo e-

dan ze“, Asprovalta. yo ve li es ga mo fe na 

mi si cxov re bis kon k re tu li mo nak ve Tis 

mas S ta bu ri se ri a a. 

− ase a, mag ram es ar aris wmin da 

Txro bis Jan ri. ra Rac zRvar zea da 

im de nad tran s for mi re bu li a, rom es 

aRar aris uk ve kon k re tu li is to ri e-

bi“ − am bobs mxat va ri. da mar T lac 

ase a. Te ma ti kas Tan er Tad mi si xel-

we rac tran s for ma ci as ga nic dis da 

Tvals Tu ga da vav lebT mis ga mo fe nebs, 

kon k re ti ka ab s t raq ci is zRva ram de da 

ara ab s t raq ci am de mi dis da vi zu a lu-

rad sa in te re so, oq ros  Su a led ze Cer-

de ba  da es aris swo red va xo bu Ra Zis 

fer we ra.

ze mo Tac av R niS ne, rom sa xe los-

no sav sea axa li na mu Sev re biT. va xo 

frag men tu lad da  rig - ri go biT miC ve-

nebs mas S ta bur ti lo ebs − „qorwili 

gldan Si“, „moCveneba da bav S ve bi“ da 

a.S. mTli a no ba Si rom war mo vid gi ne es 

yve la fe ri, sity va „gldanmac“ ki Ta vi si 

pir da pi ri mniS v ne lo ba Se ic va la da 

fe re bis, to ne bi sa da mex si e re bis erT 

did mo nu ments da em s gav sa.

− sad api reb am axa li se ri is ga mo fe-

nas? 

− Za li an min da isev erov nu li ga-

le re is siv r ce Si ga mov fi no, oTxi ve 

dar baz Si, aqe dan erTs − in s ta la ci as 

da vuT mob. vfiq rob, aq srul fa sov nad 

ikiTxe ba na xa ti da  yve la ze swo rad 

aRiq vams mas dam T va li e re be li − am-

bobs igi. 

ro de sac mis ti lo ebs vu yu reb, vfiq-

rob, rom mi si xel we ris Ca mo ya li be ba-

Si ram de ni me faq tor ma mo ax di na di di 

gav le na. upir ve le sad iman, rom qan da-

ke bis fa kul te ti da am Tav ra da me o rec 

− fer we ra Si pir ve li na bi je bi ad re-

ul, stu den tur pe ri od Si da ax lo e biT 

mxat v re bis ko mu nis msgavs siv r ce eb Si 

ga a ta ra − Tbi li sis ipod rom sa da yo-

fil ab re Su mis fab ri ka Si:

− qan da ke ba miy vars da dRe sac 

vTvli, rom mo qan da ke var. ub ra lod 

imas, ri si ga ke Te bac qan da ke ba Si min-

da, spe ci a lu ri sa xe los no da ma sa la 

sWir de ba. aqam de qan da ke bis ke Te bis 

sur vils wli wad Si er Txel sa er Ta So-

ri so sim po zi u meb ze das w re biT vik ma-

yo fi leb di, mag ram bo lo aTi we li a, 

rac mas Si mo na wi le o ba aRar mi mi Ri a. 

rac Se e xe ba al ter na ti ul siv r ce ebs 

− fer we ris ke Te ba swo red aq da viwye. 

90-ianebis da sawyis Si, ro de sac aka-

de mia da vam Tav re, ab re Su mis fab ri ka, 

ro me lic da ca ri e le bu li da ufun q ci-

od dar Ce ni li iyo, aka de mi is ba lan s ze 

iT v le bo da da iq „gavmagrdiT“ me da 

Ce mi me gob re bi, faq tob ri vad es Cve-

ni sa xe los no iyo. aq da ax lo e biT 4-5 

we li ga va ta reT. ma Sin Za li an mZi me 

pe ri o di iyo da me swo red am fab ri kis 

siv r cem Se ma nar Cu ne bi na mxat v ro ba. ga-

mo fe neb sac ki aq ve vawyob diT. dRem de 

mi maC ni a, rom sa u ke Te so siv r ce a, Ta vi-

si „andergaunduli“ is to ri iT, sa dac 

Ta vi suf lad Se iZ le ba Ta na med ro ve 

xe lov ne bis cen t ri an mu ze u mi ga keT-

des da cocxa li pro ce se bi wa ri mar Tos 

Ta vi si sa xe los no e biT... 

sa xe los no Si, mi si axa li na mu Sev re-

bi dan, gan sa kuT re biT er T ma mi ipy ro 

yu radRe ba − did ti lo ze, nac ris fe-

ri bu ru sis miR ma kvlav sacxov re be li 

kor pu sis kon tu ris fon ze Sav - TeT ri 

fo to fi gu ri rebs. 

 − es me da Ce mi da varT − mix s nis 

va xo.

 Su a gul ti lo ze dak ru li fo to ar 

hgavs  ko la Jis teq ni kas, is uf ro obi-

eq tia da Se iZ le ba ki no kad ris aso ci a-

ci ac gag viC n des. Se saZ lo a, am vi zu a lis 

ga mo Ce na va xos fer we ra Si, mis cxov re-

ba Si ki nos Se mos v la sac da vu kav Si roT. 

ga sul zafxuls is re Ji sor ma gio mge-

la Zem Ta vis srul met ra Ji a ni fil mis 

mxat v rad mi iw vi a.
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gio mge la Ze, ki no re Ji so ri: − zus-

tad vi co di, rom am fil mis mxat va-

ri va xo un da yo fi li yo. ar min do da 

spe ci fi u ri ki nos mxat va ri. es uf ro 

si i u re a lis tu ri fil mi a, zRa pa ri a, 

war mo id gi neT nu ca ku xi a ni Zis gmi ri 

aR mo sav leT Si mog za u robs, is zRa-

pars wers siy va rul ze da mi si Ca na we-

re bi cocx l de ba. ai, aseT si u Jet ze ki 

nam d vi li mxat va ri mWir de bo da, ise Ti 

ro go ric va xo a...

va xo bu Ra Ze: − ki nos spe ci fi ka Za li-

an gan s x va ve bu li aR moC n da. vcdi lob di, 

zus tad Se mes ru le bi na gi os da va le ba. 

man zus tad icis, ra sac ake Tebs. erT 

kadrs ar iRebs zed mets...

gio mge la Ze: − ram de ni me epi zo di 

ne pal Si ga da vi ReT. es ar iyo Cve u leb-

ri vi ki no- ga da Re ba. mTe li ga dam Re bi 

jgu fi erT sa er To mis te ri as vqmni-

diT. yve la ni er Tad vcxov rob diT da 

rac mTa va ri a, ma Sin jer ki dev Cvens 

gver diT iyo Cve ni di di ope ra to ri − 

gi or gi be ri Ze. pir ve lad swo red man 

Ca a xe da da ga ar k via va xo ki nos ni u an-

seb Si...

va xo bu Ra Ze: −  xo, Cven er Tad var-

Cev diT sxva das x va lo ka ci ebs. nel - ne-

la Cav w v di ki nos sa i dum los. ka me ra Si 

rom Ca vi xe de da kad ri da vi na xe, Tva li 

uk ve sxva na i rad ame xi la da es Za li an 

ma ga ri pro ce si iyo...

gio mge la Ze: − va xom fe ri Se mo i ta na 

ki no Si da es fe ri ja dos nu ri li lis-

fe ri a. es fe ri  Cnde ba nu cas sa xe ze, 

sxe ul ze, iatak ze, na fe xu reb ze, ga na-

Te biT... Cnde ba yvel gan da mo u lod ne-

lad...

va xo bu Ra Ze: − xo, me ma inc al baT 

ro gorc Cve u leb ri vi mxat va ri, ise mi-

vu de qi ki nos...

gio mge la Ze: − va xom mxat v ro bis, 

fo tog ra fi i sa da ki nos ja dos nu ri 

sin Te zi Seq m na.  mi si es ki ze bi gan s x va-

ve bu li a. yve la kad r Si ig r Z no ba mis 

xa zi da fe ri, yve la kad ri sun T qavs, 

Se giZ lia ga a Ce ro da uyu ro...

...Semdeg mox da yve las T vis cno bi li 

tra ge di a. fil mis dar Ce ni li epi zo de-

bis ba Tum Si ga da Re bis dros, ope ra-

to ri gi or gi be ri Ze zRva Si da i Ru pa. 

ga da Re ba Se Cer da...

gio mge la Ze: − aRar vi co di, ra 

ga me ke Te bi na. yo vel dRe dav di o di va-

xos Tan sa xe los no Si. gvin do da, fil mi 

dag ves ru le bi na da Tan gi or gi be-

ri Zis T vis mig veZR v na. oRond es ar 

un da yo fi li yo Cve u leb ri vi miZR v na 

tit re biT an sxva ra i me  Cve u leb ri-

vi me To de biT. gvin do da, rom films 

ma yu reb lis T vis Ta vad eT q va am miZR v-

nis Se sa xeb. bevrs vfiq rob diT, Tve e bi 

ga di o da. sxva Ta So ris, mTe li am pe ri o-

dis man Zil ze va xo Za li an bevrs xa tav-

da... er Txe lac, gi or go ba dRes isev 

va xos sa xe los no Si vis xe diT da kvlav 

fil mis da sas rul ze vfiq rob diT, rom 

mo u lod ne lad di de bul fi nals mi va ge-

niT. ja dos nu ri dRe sa viT iyo, miv x diT 

rom isev gi or gim mog va wo da pa si da 

ax la Cven gan mxo lod go lis ga ta na Raa  

sa Wi ro...

...hoda, am yve laf ris Sem deg, er Ti 

su li maqvs, ro dis vna xav va xo bu Ra Zis 

axal na mu Sev rebs su ra Te bis erov-

nul ga le re a sa da did ek ran ze. ime dia 

Tqvenc...
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Ta vi dan sust Cxvle tas grZnob, 

Sem deg ki es Seg r Z ne ba mTel sxe-

ul Si da giv lis, tvi nam de aR wevs 

da kvlav ukan brun de ba, rad gan 

wa mis me a Ta sed Si pir vel Cxvle-

tas me o re, me sa me, me oTxe mos-

devs da ase grZel de ba, vid re 

ze da pir ze ga mo sa xu li mkrTa li 

kon tu ri mTli a nad fe re bi Ta da 

de ta le biT ar Se iv se ba. es nam-

d vi lad usi a mov no Seg r Z ne ba a, 

bev ris T vis auta ne lic, Tum ca 

Se de gis mo lo di ni yve la fers 

cvlis – ic v le ba ara mxo lod 

sxe u li, ara med Tqvenc. 

ta tus xe lov ne ba da ax lo e biT 

ma Sin gaC n da, ro de sac ada mi an-

ma ga moq va bul Si da iwyo xat va. 

Sem deg ga reT ga mo vi da da klde-

eb ze ga ag r Ze la, mag ram ma inc ar 

eyo ad gi li da sa ku Ta ri sxe u lis 

mo xat va da iwyo. nam d vi lad ver 

gety viT, ra er q va am xe lov ne bas 

pre is to ri ul xa na Si, mag ram na-

kol ki dan svi rin gam de Sem deg ki 

ta tum de sak ma od di di gza ga i a-

ra, mra val jer tran s for mir da, 

Se i Zi na axa li mniS v ne lo ba da, 

rac mTa va ri a, yve las T vis xel mi-

saw v do mi gax da.

dRes uk ve aRa raa sa mar cx vi no 

gqon des ta tu, ram de ni me wlis 

win ki is mxo lod kri mi na lu ri 

cxov re bis mqo ne Ta an zed me tad 

Tav qa ri an Ta pri vi le gia iyo. 

praq ti ku lad ar ar se bob d nen 

ta tu i re bu li qa le bi, miT uf-

ro mo zar di go go ne bi da zo ga-

dad mo zar de bi. ta tus ga ke Te bas 

ara vin gvik r Za lav da, ub ra lod, 

msgav si az ri Tav Sic ar mog v di-

o da. 

ga vi da wle bi da ama ze fiq ris 

droc mo vi da, rad gan Cav r TeT 

kom pi ur te re bi, Se ve diT in ter-

net Si da vna xeT, rom vid re Cven 

gve Zi na, ta tu xe lov ne bad qce-

u la. 2000-ianebis da sawyis Si 

Tbi lis Si, Sem deg ki sxva qa la-

qeb Si ta tus le ga lu ri sa lo ne bi 

ga ix s na, ta tus os ta teb ma xel-

na ke Ti da nad ga re bi pro fe si o-

na lu ri apa ra tu riT Sec va les, 

is wav les ste ri lu ri ma sa lis 

ga mo ye ne ba da, rac mTa va ri a, maT 

sa mu Sao kuTxe Si fe ra di sa Re ba-

vic gaC n da. 

ax la fe ra di ta tus xa na a. Tu 

gin da, sxe u li mo du rad gqon des 

mo xa tu li, auci leb lad fe ra di 

ta tu un da ga i ke To, Tum ca Sa vi 

ma inc inar Cu nebs aq tu a lo bas, 

miT uf ro ma Sin, ro de sac or-

na men ti wer ti le bi Ta da xa ze-

bi Taa Ses ru le bu li an na xa ti 

ge o met ri u li fi gu re bis nak rebs 

war mo ad gens. es ta tus mo dis 

er T -er Ti uka nas k ne li „kivilia“, 

yve la ze po pu la ru li a, rac al-

baT imiT gax lavT gan pi ro be bu-

ta tus xe lov ne ba 

da ax lo e biT 

ma Sin gaC n da, 

ro de sac ada mi an ma 

ga moq va bul Si da iwyo xat va 

teqsti: ia ve kua / foto: guram winaxaSvili 
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li, rom zo ga di a, ar ga aC nia Si na ar sob ri vi 

dat vir T va, Se sa ba mi sad, isi nic ike Te ben, 

vi sac war mo ad ge na ar aqvs, ra surs an Ta-

vad vi naa da ro gor un da amis ga mo xat va. 

ta tus ga ke Te bis er T -er Ti mTa va ri mi ze-

zi ki swo red es gax lavT – Ta vis ga mo xat-

va, sa ku Ta ri in te re se bi sa Tu  cxov re bis 

we sis dek la ri re ba. cxa di a, es ar gax lavT 

auci leb lo ba, Tum ca kon k re tu li ta tu 

la ma zi sam S ve ni sis gar da ga nacxa di caa da 

mi si „mflobelis“ xa si aT zec mety ve lebs. 

bevrs hgo ni a, rom zo ga di ta tu anu 

or na men ti, ierog li fi, yva vi li an pe pe la 

swo red im xa si a Tis na xa ti a, ro me lic ar 

mog bez r de ba (vTqvaT, Se iZ le ba mo vi des 

dro, ro de sac aRar gey va re ba fex bur Ti, 

ami tom mklav ze da xa tu li me sis mar j ve na 

fe xi co ta uad gi lo iq ne ba). saq me mo be-

ze re bam de arc un da mi vi des da swo red 

ami to maa auci le be li, rom vid re ta tus 

ga i ke TebT, did xans ifiq roT, nu ga i ke TebT 

sxvi si wam xe du ro biT an mxo lod imis ga mo, 

rom zafxu li mo dis da plaJ ze sxe u lis ga-

mo fe nis dro dge ba.  

ta tu- sa lon Si nurc ma Sin wa valT, Tu 

mSob leb ze xarT gab ra ze bu li da maT T-

vis sa ma gi e ros ga dax da mxar ze mi xa tu li 

mo mak v da vi obo ba Ti gsurT. es yve la ze 

cu di ga dawy ve ti le baa – mSob leb ze wye na 

ma le ga iv lis, obo ba ki sa mu da mod ga Wi mavs 

qsels Tqvens kan ze. ta tus ga ke Te bas nurc 

al ko ho lu ri ze moq me de bis qveS myof ni mo-

i sur vebT, rad gan ama ze arc er Ti pro fe si-

o na li ta tu is ti ar dag Tan x m de baT, arap-

ro fe si o nal ma ki Se iZ le ba gul ze co lis 

nac v lad si ded ris sa xe amo gi qar goT.

ro gorc uk ve ara er Txel ga vus viT xa zi, 

ta tu xe lov ne ba a, ami tom ro gorc yve la 

xe lov ne bis ni muSs ma sac sWir de ba pa ti-

vis ce ma da da fa se ba. auci leb lad Wir de ba 

er T g va ri dis tan ci a, gver di dan Se xed va, 

mag ram ara vi Tar Sem Tx ve va Si ucxo Tva liT 

Se fa se ba, rad gan ta tu Tqvens sxe ul ze 

mxo lod da mxo lod Tqve ni a, pir vel rig Si 

Tqven T vi saa si a mov ne bis mom ni We be li da 

amis Sem deg sxvis T vis. da i viwyeT, rom ga va 

dro da mog bez r de baT, ami tom iseT ad gi-

las un da ga i ke ToT, sa dac yo vel T vis ver 

da i na xavT. amas sjobs, sa er Tod ar ga i ke-

ToT, es uf ro ta tus ga sa ke Teb lad ga ke-

Te bu li ta tu iq ne ba, ro me lic da ax lo e biT 

ise Ti ve dat vir T vi sa a, ro gorc ze moT nax se ne-

bi obo ba an dac gul ze amos vi rin ge bu li sta-

li nis pro fi li.

 Za li an sa in te re soa yu radRe bis mi saq ce vad 

ga ke Te bu li, e.w. sa kek lu co ta tu e bi. maT, ro-

gorc we si, axal gaz r de bi, uf ro ki go go ne bi 

ike Te ben. am g va ri ta tu Se iZ le ba iyos yve la-

na i ri: or na men ti, yva vi li, fi so, crem li a ni 

Tva li an sxv., mag ram aq uf ro mniS v ne lo va ni 

is gax lavT, Tu sad ike Te ben am g var ta tu ebs 

da ro gor ax de nen maT de mon s t ri re bas. es 

mTe li xe lov ne ba a, ro me lic Cac mi sa da zo-

ga dad cxov re bis stils eb mis. ro gorc we si, 

sa kek lu co ta tu ebs ki ser ze, mu cel ze, koW Tan, 

la vi wis Zval Tan da wel ze ike Te ben, Se sa ba mi-

sad, cdi lo ben, ise Ti sa mo si Ca ic van, ro me lic 

na xa tebs ar da fa ravs: ka ba Rrma de kol tiT an 

amo Re bu li zur giT, mok le to pi da a.S. ta tu 

sxe u lis swo red is aq se su a ri a, ro me lic ne-

bis mi er Sem Tx ve va Si iq cevs yu radRe bas, qmnis 

gan wyo bas da in te res sac aZ li e rebs.

er g var ta tu- sub kul tu rad Seg viZ lia gan-

vi xi loT e.w. Geek-tatu. aq yve la fe ri Se dis 

ma ri os so ko dan dawye bu li gul ze amo qar gu li 

May the Force be with you-Ti gag r Ze le bu li da 

say va re li ko miq sis per so na Jis war mo ud ge ne li 

sir Tu lis ga mo sa xu le biT dam Tav re bu li. ase-

Ti ta tu Ti ada mi a ni Ta vi si in te re se bis de mon-

s t ri re bas ax dens da xazs us vams sa ku Tar upi-

ra te so bebs. es er T g va ri mi pa ti Je ba caa – Tu 

ma ja ze mwva ne sam kuTxe di, wi Te li wre, lur ji 

iq si da var dis fe ri kvad ra ti ga xa ti aT, amiT 

acxa debT, rom ge i me ri xarT, kon k re tu lad ki 

Playstation-is mom x ma re be li, anu Tqvens Se sa-

xeb gar k ve u li in for ma cia uk ve ga e ciT, ur-

Ti er To ba ki er Ti „leveliT“ ga a mar ti veT. 

zo ga dad Geek-tatuebs mxo lod ga mok ve Ti li 

„gikebi“ ike Te ben, ri Tic kon k re tu li mov le-

nis mi marT (filmi, mu si ka lu ri jgu fi, ko miq si, 

ani me, vi de o Ta ma Si, teq no lo gi a, for mu le bi) 

sa ku Tar siy va rul sa da er T gu le bas am t ki ce-

ben. 

es swo red is ta tu a, ro me lic aras d ros 

mog bez r de ba da aras d ros mo i So reb, sa mu-

da mod da i to veb, rad gan is gar k ve ul wi lad 

Se ni mex si e re ba ca a, Tval naT liv Se gax se nebs, 

Tu cxov re bis ro mel etap ze ra mog won da, 

ra aR gaf r To va neb da, riT iya vi ga ta ce bu li 

da sa in te re so sa ku Ta ri Ta vi sa da gar Se mom-

yof TaT vis. re a lu rad asea yve la na i ri ta tus 

Sem Tx ve va Sic: qars ga ta ne bu li ba bu aw ve ra 

gax se nebs, rom odes Rac sa ku Tar Tavs eZeb di, 

wer ti le bi sa da wre e bis nak re bi imas, rom mo-

das iya vi ayo li li, saf la vis qva da be la de bis 

pro fi le bi ki pir da pir am bo ben, rom Zve li 

xar, jer ki dev im dro in de li, ro de sac ta tus 

svi rin gi er q va, sxe u lis mo xat va ki mxo lod 

er Te ul Ta pri vi le gia iyo. 
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ta tu xe lov ne ba a, 

ami tom ro gorc yve la 

xe lov ne bis ni muSs 

ma sac sWir de ba 

pa ti vis ce ma 

da da fa se ba. 

A LT E R N AT I V E

 138 
gazafxuli

 139 
gazafxuli

vmadlobT: Tamuna salaZes, Tina dalaqiSvils, TinaTin kiRuraZes, 

TAO-s, ANNA BOKO-s, Olegito-s, daTo iakobiZes da Andrei Tattoomaster-s



ro gorc ki Tbi li si aR mo va Ci ne, ma-

Sin ve ga miC n da sur vi li da me fiq si re-

bi na da ga me zi a re bi na yve la fe ri es-

Te tu ri, rac Tval Si mom x v de bo da. me 

amo vir Cie qa la qis Zve li ub ne bi ga-

nu me o re be li Se no be bi Ta da xal xiT, 

da ga dav wy vi te ga da me Ro mo de li 

yo vel dRi ur ga re mo Si, qu Ca Si se ir-

no bi sas, man qa na Si, ma Ra zi a Si. . .am ba vic, 

ro me lic Se var Ci e, Se sa niS na vad mi e-

sa da ge ba ga da Re bas. ra Rac san do da 

mi sa Re bi mo da ga mo vi da. 

silvia bergomi

სილვია ბეჽგომი გოგონა, ჽომლის ს�ილი 

და გემოვნება ყოველთვის ხვდება �ნობილი 

ფო�ოგჽაფების ობიექ�ივში მოდის კვიჽეულების 

დჽოს. მოდა უყვაჽს, მაგჽამ ჽოგოჽ� აჽ�ი. 

მუშაობს სხვადასხვა ჟუჽნალებში მოდის ს�ილის�ად 

და თავისუფალ დჽოს დიჯეის ამპლუასა� იჽგებს. 
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კატ რინ ბოლ ტის 
გა მო ფე ნა და 
კი ნო- ჩვე ნე ბა 

გა ლე რეა „ნექტარში“
კაჽ �ინ ბოლ �ი ავ ს � ჽი ე ლი აჽ-

�ის �ი ა. მუ შა ობს სხვა დას ხ ვა მე დი ა-

ში– ფო �ოგ ჽა ფი ში, ექ ს პ ჽი მენ �ულ 

კი ნო ში. თა ვის ნა მუ შევ ჽებს ძი ჽი-

თა დად სა ზო გა დო ებ ჽივ სივ ჽ �ე-

ებ ში ქმნის. თბი ლის ში ის გა ლე ჽეა 

„ნექ�აჽის“ მო� ვე ვით  ჩა მო ვი და. 

მო მა ვა ლი გა მო ფე ნის თ ვის მა სა ლის 

შეგ ჽო ვე ბა ყვე ლა ზე ინ �ე ჽაქ �ი ულ 

სივ ჽ �ე ში– ჽკი ნიგ ზის სად გუ ჽის მიმ-

დე ბა ჽე �ე ჽი �ო ჽი ა ზე აჽ სე ბულ ე.�. 

„ბაზჽობაზე“ და ი�ყო, სა და�  ეჽ თი 

თვის მან ძილ ზე აგ ჽო ვებ და ხი ლის, 

ბოს � ნე უ ლი სა თუ თევ ზის ნაჽ ჩე ნებს, 

ჽომ ლის გა ნა� ქმნი და სა ინ �ე ჽე-

სო ნა �უჽ მოჽ �ებს და შემ დეგ მათ 

ფო �ო- ფიჽ ზე იღებ და. სა ბო ლო ოდ, 

გა ლე ჽეა „ნექ�აჽში“ მი სულ დამ თ-

ვა ლი ე ჽე ბელს სა ინ �ე ჽე სო ფო-

�ო- სე ჽია და ექ ს პე ჽი მენ �უ ლი კი ნო 

დახ ვ და: 35მმ-იან ფიჽ ზე გა და ღე ბულ 

ფილ მ ში კა მე ჽა �აჽ მო სახ ვით გმი-

ჽებს უკან  „დაჰყვებოდა“.

გა ლე ჽეა „ნექ�აჽი“ თა ვის სივ-

ჽ �ეს ძი ჽი თა დად მსგავს ექ ს პე ჽი-

მენ �ებს, სა ზო გა დო ე ბის თ ვის უ� ნობ 

ქაჽ თ ველ  და �ნო ბილ და სავ ლელ 

აჽ �ის �ებს უთ მობს.

exhibiti n
ga mo fe ne bi

 

ლია ბაგ რა ტი ო ნის 
VICE VERSA 

გა ლა გა ლე რეა
5 თე ბეჽ ვალს „გალა გა ლე ჽე ა ში“ 

თი ხის აჽ �ის �ის – ლია ბაგ ჽა �ი ო ნის 

გა მო ფე ნა Vice Versa გა იხ ს ნა. 

ჽო გოჽ� მხა� ვა ჽი აღ ნიშ-

ნავს, მი სი უკა ნას კ ნე ლი პე ჽი ო დის 

აჽ �ის �უ ლი კვლე ვა სხვა დას ხ ვა 

მე დი უმ ში დე კონ ს � ჽუქ �ი ის ექ ს პე ჽი-

მენ �ებს ასა ხავს. უნებ ლი ედ  გვახ-

სენ დე ბა ჯეჽ კი დევ შე მოდ გო მა ზე, 

„აჽ�ის�ეჽიუმის“ ფაჽ გ ლებ ში მის 

მი ეჽ შექ მ ნი ლი ობი ექ �ი– თი ხის გან 

აშე ნე ბუ ლი კე დე ლი, ჽო მელ სა� �ვე-

თო ვა ნი დან მ�ვე თა ვი �ყა ლი ნელ - ნე-

ლა შლის და მის „დეკონს�ჽუქ�იას“ 

ახ დენს (ნამუშევაჽსა� ასე ეჽ ქ ვა 

– „კონს�ჽუქ�ია – დე კონ ს � ჽუქ �ი ა“). 

ამ ჯე ჽად მხა� ვა ჽი აქ �ენ�ს  თი ხის 

ნა� ვ ლად მხა� ვ ჽო ბა ზე აკე თებს და 

�დი ლობს ჩაჽ ჩო ში მოქ �ე უ ლი ნა ხა-

�ის ს�ე ჽე ო �ი პის დე კონ ს � ჽუქ �ია 

მო ახ დი ნოს: „ამ გა მო ფე ნა ზე 7 ექ ს-

პე ჽი მენ �უ ლი ობი ექ �ი �აჽ მო ვად-

გი ნე, ჽო მე ლი� დაზ გუ ჽი სუ ჽა თის 

დე კონ ს � ჽუქ �ი ის გზით აჽის შექ მ ნი-

ლი და  სუ ჽა თი სა და ჩაჽ ჩოს უჽ თი-

ეჽ თ მი მაჽ თე ბა ში �ჽან ს ფოჽ მა �ი ას 

აჩ ვე ნებს. ს�ე ჽე ო �ი პია ის, ჽომ 

teqsti: Te o na ja fa ri Ze 

ნა ხა �ი უნ და იყოს ჩაჽ ჩო ში და ჩვენ 

ხში ჽად გა უ აზ ჽებ ლად მივ ყ ვე ბით ამ 

ს�ე ჽე ო �იპს. ჩე მი ექ ს პე ჽი მენ �ის 

მი ზა ნი ს�ო ჽედ ამ ს�ე ჽე ო �ი პებ თან 

შე კა მა თე ბა ა. ჩაჽ ჩო ში მოქ �ე ულ მა 

ნა ხა� მა უნ და გახ ს ნას საზღ ვ ჽე ბი და 

შე ეჽ �ყას უსას ჽუ ლო ბას. გა მო ფე ნის 

მთა ვა ჽი ობი ექ �ი „მონა ლი ზა 2014“ 

ამ კონ �ეფ �ი ის გზამ კ ვ ლე ვი ა. და სავ-

ლუ ჽი კულ �უ ჽის საკ ჽა ლუ ჽი ა�-

ჽი ბუ �ი – ლე ო ნაჽ დოს „მონა ლი ზა“, 

ჩემს კონ �ეფ �ი ა ში ახალ კონ �ექ ს � ში 

მოგ ზა უ ჽობს“,  ამ ბობს მხა� ვა ჽი. 

ფო ტოგ რა ფი ე ბი. 
გი ორ გი ჭო ღოშ ვი ლი -
100 წე ლი

ფო ტო- გა ლე რეა „კონტეინერი“
გა ლე ჽეა „კონ�ეინეჽში“ მა თე-

მა �ი კო სის, გი ოჽ გი ჭო ღოშ ვი ლის 

უნი კა ლუ ჽი ფო �ო მა სა ლის გა მო ფე-

ნა გა იხ ს ნა, ჽომ ლის მხაჽ დამ ჭე ჽი 

კომ პა ნია „ბადაგონი“ გახ ლ დათ. 

გა მო ფე ნა ზე �აჽ მოდ გე ნი ლი იყო 

ავ �ო ჽის მი ეჽ გა სუ ლი სა უ კუ ნის შუა 

პე ჽი ოდ ში ინ დო ეთ ში, გა ნა ში, სა-
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ბეჽ ძ ნეთ ში, ი�ა ლი ა სა და მალ �ა ში 

მოგ ზა უ ჽო ბი სას გა და ღე ბუ ლი უნი კა-

ლუ ჽი ფო �ო- მა სა ლა. 

აკა დე მი კო სი და პჽო ფე სო ჽი 

გი ოჽ გი ჭო ღოშ ვი ლი �ნო ბი ლია 

მე� ნი ე ჽე ბა ში შე �ა ნი ლი გან სა კუთ-

ჽე ბუ ლი ღვა� ლით. ის კავ კა სი ა ში 

თა ნა მედ ჽო ვე აბ ს � ჽაქ �უ ლი მა თე-

მა �ი კის ფუ ძემ დე ბე ლი ა, ჽო მელ მა� 

სა ქაჽ თ ვე ლო ში სა ფუძ ვე ლი ჩა უ ყა ჽა 

�ო პო ლო გი ა სა და ალ გებ ჽა ში სა-

მე� ნი ე ჽო კვლე ვებს, შექ მ ნა ექ ვ სე-

ნო ვა ნი მა თე მა �ი კუ ჽი ლექ სი კო ნი. 

მის მა ს�ოჽ მა ინ �ეჽ პ ჽე �ა �ი ამ მე-20 

სა უ კუ ნე ში შე საძ ლე ბე ლი გა ხა და  

ა�ო მუ ჽი ჽუ კე ბის შედ გე ნა.

გა მო ფე ნა მე� ნი ე ჽის 100 �ლის 

იუბი ლეს მი ეძღ ვ ნა. 

BACK TO HOME  – ტა ტო 
ახალ კა ციშ ვი ლის 
გა მო ფე ნა 

გა ლე რეა „არტ არე ა ში“
ლონ დონ ში Rich Mix-ში ჯგუ ფუ ჽი 

გა მო ფე ნის „მემკივიდჽეობის“ შემ-

დეგ �ა �ო ახალ კა �იშ ვი ლი სახ ლ ში 

დაბ ჽუნ და და თბი ლის ში, გა ლე ჽეა 

გჽა ფი კუ ლი და ფეჽ �ე ჽუ ლი ნა მუ-

შევ ჽე ბით. აქ �აჽ მოდ გე ნი ლი მი სი ვე 

ვი დე ო -აჽ �ი� ჰენ დე ლის მუ სი კის 

თან ხ ლე ბით, ისე თი ვე ექ ს პ ჽე სი უ ლი ა, 

ჽო გო ჽი� მი სი მხა� ვ ჽო ბა. სა ხელ-

�ო დე ბა� პო ე �უჽ - ფეჽ �ე ჽუ ლი აქვს 

– „ლაჽნაკში ჩა დე ბულ მა იასამ ნებ მა 

აჽ ი�ი ან, ჽომ დი დი ხნის �ინ გაჽ და-

ი� ვალ ნენ“. ფო �ო ხე ლო ვა ნი გუ ჽამ 

�ი ბა ხაშ ვი ლი მის ხელ �ე ჽა ში გეჽ მა-

ნულ ექ ს პ ჽე სი ო ნიზ მ თან და კეჽ ძოდ, 

კიჽ ხ ნეჽ თან მსგავ სე ბებს პო უ ლობს. 

ეს ჯეჽ - ჯე ჽო ბით მი სი მე-3 პეჽ სო-

ნა ლუ ჽი გა მო ფე ნა ა. გა მო ფე ნის 

კუ ჽა �ოჽ მა, ლი კა მა მა �აშ ვილ მა ამ 

გა მო ფე ნით ფაქ �ობ ჽი ვად ქაჽ თულ 

აჽ � - ს �ე ნა ზე ახა ლი და სა ინ �ე ჽე სო 

მხა� ვა ჽი �ა ჽად გი ნა.

„ეკონომიკის 
სა ფუძ ვ ლე ბი“ – 
ვი ზუ ა ლუ რი 
ხე ლოვ ნე ბი სა და 
დი ზა ი ნის სკო ლის
სტუ დენ ტე ბის 
გა მო ფე ნა.

ქაჽ თულ აჽ � - სივ ჽ �ე ში ახა ლი 

თა ო ბის მხა� ვ ჽე ბის გა მო ჩე ნა ზე თუ 

ვსა უბ ჽობთ,  გა მო ფე ნა „ეკონომიკის 

სა ფუძ ვ ლე ბი“ შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, ჽომ 

ახა ლი ქაჽ თუ ლი ხე ლოვ ნე ბი სა და 

ხე ლო ვა ნე ბის  პჽე ზენ �ა �ი ა ა. გა მო-

ფე ნა კა ხა ბენ დუ ქი ძის კამ პუს ში შედ-

გა და ვი ზუ ა ლუ ჽი ხე ლოვ ნე ბი სა და 

დი ზა ი ნის ფა კულ �ე �ის ს�უ დენ � თა 

პიჽ ვე ლი ნა კა დის, პიჽ ვე ლი კუჽ სის 

პიჽ ვე ლი სე მეს � ჽის შე მა ჯა მე ბე ლი 

მოვ ლე ნა გახ ლ დათ   (პედაგოგები – 

თეა გვე �ა ძე და კო �ე სუ ლა ბე ჽი ძე).

ექ ს პო ზი �ი ას კამ პუ სის სა მი საჽ-

თუ ლის კი ბის უჯ ჽე დი ეკა ვა. ეჽ თი 

შე ხედ ვით, ასეთ „ექს�ჽემალუჽ“ 

სა გა მო ფე ნო სივ ჽ �ე ში ნე ბის მი ე ჽი 

„შემდგაჽი“ მხა� ვ ჽის თ ვის ალ ბათ 

სა ჽის კო იქ ნე ბო და ნა მუ შევ ჽის გა მო-

ფე ნა, მაგ ჽამ ს�უ დენ �ე ბის ფეჽ �ე-

ჽამ, ინ ს �ა ლა �ი ებ მა თუ ობი ექ �ებ მა 

მე �ად ეფექ �უ ჽად იმუ შა ვეს ამ თა-

ვი სუ ფალ, ინ �ე ჽაქ �ი ულ სივ ჽ �ე ში. 

ალ ბათ ეს  მა ღა ლი კლა სის ექ ს პო-

ზი �ი ი სა და ჽა� მთა ვა ჽი ა, ახა ლი 

თა ო ბის ახა ლი ხედ ვის შე დე გი ა. 

 

GUY BOURDIN –  
იმიჯ მე ი კე რი

 

ლონ დონ ში, “სომეჽსე� ჰა უს ში” 

მო დის კვი ჽე უ ლის პა ჽა ლე ლუ ჽად, 

�ნო ბი ლი მო დის ფო �ოგ ჽა ფი სა 

და იმიჯ მე ი კე ჽის - Guy Bourdin -ის 

ჽე� ჽოს პექ �ი უ ლი გა მო ფე ნა მიმ-

დი ნა ჽე ობ და. მის �ნო ბილ, შო კის-

მომ გ ვ ჽელ, სექ სუ ა ლუჽ და  სი უ ჽე ა-

ლის �უჽ ფო �ო- სე ჽი ებ თან ეჽ თად, 

კუ ჽა �ო ჽებ მა (Alistair O’Neill-მა და 

Shelly Verthime-მ) გა მო ფე ნის თ ვის 

თა ვი მო უ ყა ჽეს ისეთ დე �ა ლებ სა� 

კი ჽო გო ჽი �ა ა, ეს კი ზე ბი, ჩა ნა ხა-

�ე ბი, პო ლა ჽო ი დით გა და ღე ბუ ლი 

სა �ეს �ო ფო �ო ე ბი, ფე შენ - ფილ მე ბი-

დან ფო �ო- სე სი ე ბი და უამ ჽავ სხვა 

ექ ს პო ნა �ი, ჽომ ლი თა� ფო �ოგ ჽა ფი 

კო ჽი ფე ებ თან ეჽ თად გა სუ ლი სა უ-

კუ ნის მო დის ინ დუს � ჽი ის ის �ო ჽი ას 

ქმნი და.

მან ჽე ის პჽო �ე ჟე და ჰელ მუ� 

ნი უ �ო ნის პაჽ � ნი ო ჽი სხვა დას ხ ვა 

პჽო ექ �ებ ში, �ლე ბის მან ძილ ზე თა-

ნამ შ ჽომ ლობ და Vogue Pris-თან თუ 

Harpers“s Bazaar-თან. მო დის კჽი �ი-

კო სე ბი ჽე� ჽოს პექ �ი ვის შემ დეგ კი-

დევ ეჽ თხელ აღ ნიშ ნა ვენ მას ზე ლუ ის 

ბუ ნუ ე ლი სა და მაგ ჽი �ის გავ ლე ნას.

ბი ორ კი ნიუ იორ კის 
MOMA-ში 

თა ნა მედ რო ვე 
ხე ლოვ ნე ბის მუ ზე უ მი 

ბი ოჽ კის მას შ �ა ბუ ჽი ჽე� ჽოს პექ-

�ი უ ლი გა მო ფე ნა ნი უ -ი ოჽ კის MoMA-

ში 7 მაჽ �ი დან 7 ივ ნი სამ დე იქ ნე ბა 

�აჽ მოდ გე ნი ლი. ეს აჽის ბი ოჽ კის 

მოღ ვა �ე ო ბის 20-�ლიანი ჽე�-

„აჽ� აჽე ა ში“  სა ზო გა დო ე ბა პეჽ სო-

ნა ლუჽ გა მო ფე ნა ზე Back to Home-ზე 

და პა �ი ჟა.  ეს აჽის შე ჽე ულ �ექ ნი კა-

ში შეს ჽუ ლე ბუ ლი ნა მუ შევ ჽე ბი. მის 

ხელ �ე ჽა ში �ი ლოს, ზეთს აკ ვა ჽელ-

სა და ფო �ო- კო ლაჟს  ძი ჽი თა დი ხა-

ზი – აკა დე მი უ ჽი ფეჽ �ე ჽა გა ნა გებს. 

მი სი �ი ლო ე ბი ეჽ თის მხჽივ, აკა დე-

მი უ ჽი ფეჽ �ე ჽის და მე ო ჽეს მხჽივ – 

თე მა �უ ჽად �აჽ სუ ლი სა და მემ კ ვი-

დე ო ბის კვლე ვა ა ა. მემ კ ვიდ ჽე ო ბა მის 

ნა მუ შევ ჽებ ში ბავ შ ვო ბის დჽო ინ დელ 

მო გო ნე ბებ ში შე მოჽ ჩე ნი ლი საბ ჭო თა 

ყო ფი თი ნან გ ჽე ვე ბი სა და ფჽაგ მენ-

�ე ბის  ვი ზუ ა ლუ ჽი გა მო სა ხუ ლე ბე ბი ა. 

მთლი ა ნო ბა ში ეს ყვე ლა ფე ჽი შთამ-

ბეჭ და ვად გა მო ი ყუ ჽე ბა და ხვდე-

ბი, ჽომ 21-ე სა უ კუ ნე ში� ფეჽ �ე ჽა 

სი �ო�ხ ლეს აგ ჽ ძე ლებს. 

„ერთხელ ირემ მა
თქვა“ – 
რი ტა ხა ჩა ტუ რი ა ნის 
გა მო ფე ნა 

თბი ლი სის ის ტო რი ის მუ ზე უმ ში   
(ქარვასლა)

“...სათაუჽი სპონ �ა ნუ ჽად მო-

ვი ფიქ ჽე, უბ ჽა ლოდ – „ეჽთხელ 

იჽემ მა თქვა“ და მოჽ ჩა” –  ჰა ეჽ ში 

ხე ლით მო ხა ზა მთე ლი გა მო ფე ნა 

ჽი �ა ხა ჩა �უ ჽი ან მა. ამ გა მო ფე ნი დან 

თუ ვიმ ს ჯე ლებთ, ის ძა ლი ან პჽო-

დუქ �ი უ ლი და ნი ჭი ე ჽი მხა� ვა ჽი ა. 

მხა� ვაჽ თა ახალ თა ო ბას მი ე კუთ ვ-

ნე ბა: 2007 �ელს და ამ თავ ჽა სამ ხა�-

ვ ჽო აკა დე მი ის დაზ გუ ჽი გჽა ფი კის 

ფა კულ �ე �ი. თბი ლი სის ის �ო ჽი ის 

მუ ზე უ მის საკ მა ოდ �ე ვა დი სა გა მო ფე-

ნო სივ ჽ �ე ფაქ �ობ ჽი ვად სავ სეა მი სი 

ჽოს პექ �ი ვა გად მო �ე მუ ლი კი ნოს, 

მუ სი კის, ვი ზუ ა ლუ ჽი ექ ფექ �ე ბის, 

ნივ თე ბის, კოს �ი უ მე ბი სა და შე სა ბა-

მი სად, მი სი და მსოფ ლი ოს �ამ ყ ვა ნის 

აჽ �ის �ე ბის, ჽე ჟი სო ჽე ბის, ფო �ოგ-

ჽა ფე ბის, მუ სი კო სე ბის, დი ზა ი ნე ჽე ბის 

და ა. შ. თა ნამ შ ჽომ ლო ბის შე დე გე ბის 

მას შ �ა ბუ ჽი ჩვე ნე ბა. ჽე� ჽოს პექ-

�ი ვა ნა ხევ ჽად ავ �ო ბი ოგ ჽა ფი ულ 

და ნა ხევ ჽად შეთხ ზულ ნა ჽა �ი ვებ ზე 

იქ ნე ბა აგე ბუ ლი, ჽო მე ლი�  ბი ოჽ კ მა  

ის ლან დი ელ პო ე� თან და ჽო მა ნის-

� თან, სი ონ სი გუ აჽ დ სონ თან ეჽ თად 

შექ მ ნა. 

გა მო ფე ნის პჽო მო – 10 �უ თი ა-

ნი მუ სი კა ლუ ჽი ფილ მი Black Lake 

ჯეჽ კი დევ თე ბეჽ ვ ლი დან გა მოჩ ნ და 

MoMA-ს სა ი� ზე და მო ი� ვა სო �ი ა-

ლუჽ ქსე ლე ბი. ის ეჽ თ -ეჽ თი  სიმ ღე-

ჽაა მი სი ბო ლო ალ ბო მი დან Vulni-

cura და გა მო ფე ნა ზე �ენ � ჽა ლუჽ 

ად გილს და ი კა ვებს.  

ყუ ჽადღე ბის �ენ � ჽ შია ბი ოჽ კის 

მე-8 ს�უ დი უ ჽი ალ ბო მი Biophilia, 

ჽო მე ლი� 2011 �ელს გა მო ვი და და 

ჽომ ლის გა ნა� ინო ვა �ი უ ჽი პჽო-

დუქ �ი – სპე �ი ა ლუ ჽი მო ბი ლუ ჽი 

პჽოგ ჽა მა შე იქ მ ნა. ეს მუ სი კის, აჽ � - 

ნა მუ შევ ჽის და ახა ლი �ექ ნო ლო გი ის 

კომ პ ლექ �ია სა გან მა ნათ ლებ ლო  და 

ინ �ე ჽაქ �ი უ ლი ფუნ ქ �ი ე ბით. ეს პჽო-

დუქ �ი Moma-კოლექ�იაში და ი დებს 

ბი ნას და გან კუთ ვ ნი ლი იქ ნე ბა ბავ შ-

ვე ბის სა გან მა ნათ ლებ ლო პჽოგ ჽა მე-

ბის თ ვის.  
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Rockstar Style

Slick Hair

Hair Accessories
C

é
lin

e
  
S
/S

 2
0
1
5

V
a

le
n

ti
n

o

 S
/S

 2
0
1
5

Lanvin  S/S 2015

D
ri
e

s 
V

a
n

 N
o

te
n

  
S
/S

 2
0
1
5

M
a

rc
 b

y
 M

a
rc

 J
a

c
o

b
s 

 S
/S

 2
0
1
5

G
iv

e
n

c
h

y
  

 S
/S

 2
0
1
5

A
le

xa
n

d
e

r 
W

a
n

g
  
 S

/S
 2

0
1
5

B
a

lm
a

in
  
S
/S

 2
0
1
5

Proenza Schouler 
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1. CHANEL  2. SMASHBOX 
3. MAKE-UP ATELIER PARIS  
4. CLARINS  5. GIVENCHY  
6. MAKE-UP ATELIER PARIS  
7. GIVENCHY  8. TOM FORD

Fine Lines

Red-Cheeked

Brown-eyed

Donna Karan
S/S 2015
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თვალის ფოჽმის გამოკვეთა შავი ფანქჽითა და 

ლაინეჽით ამ სეზონის ეჽთ-ეჽთ აუ�ილებელ 

�ენდენ�იად აჽის �აჽმოდგენილი,4
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ყავისფეჽი თვალის ჩჽდილი დაგეხმაჽებათ 

შეინაჽჩუნოთ ბუნებჽივობა და თან 

გამოიყუჽებოდეთ კაჽგად.

2
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ა�მისფჽად სახის დაჩჽდილვა 

უფჽო მე� სინაზეს შემა�ებს 

თქვენს გაჽეგნობას.
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araerTi lamazi, sagulisxmo 

da mravlismetyveli istoria 

Camwkrivebula, romelTac jer 

saTuTad, odnav Sevexebi: zevsis 

gulis mosagebad misi meuRle hera 

unatifesi ciuri siTxiT izelda 

qaTqaTa tans, „sunamo zevsis 

rvaliT nageb sasaxlis gareT, dab-

la miwamde, maRla camde afrqvev-

da surnels“, mkerds sacxebliT 

izelda, „tanT ki surnelovani 

kvarTi ecva, aTenas mier ucxod 

naqargi, moqsovili“. inaxad mjdom 

iesos erTi qali miuaxlovdeboda, 

alebastris WurWliT rom moh-

qonda Zvirfasi nelsacxebeli, da 

Tavze asxamda. nadimobisas Zveli 

romaelebi TeTr mtredebs frTe-

bze surnelovan zeTs usvamdnen 

da darbazSi uSvebdnen, haeri rom 

sasiamovno aromatiT gaJRenTili-

yo. maT saxelganTqmul abanoebSic 

amgvari zeTiT savse fialebi iyo 

mimofantuli maTrobela sur-

nelebis gasavrceleblad. meCeTis 

asagebad saWiro kirxsnarSi muSksa 

da ambras urevdnen, xolo iataks 

forToxlis yvavilebis wyliT 

recxavdnen, riTac samyaros Semoq-

meds miagebdnen pativs. esTeti it-

alielebi, sufras Semosxdomamde, 

xel-pirs vardis siTxiT ibandnen, 

romelsac, iseve rogorc sxva 

surnelovan siTxeebs, florenciis 

Santa Maria Novella-s monastris 

afTiaqSi amzadebdnen. lui XIV-s 

piradi parfiumeri mesie marsiali 

kviris yovel dRes mefisTvis axal 

sunamos qmnida; finansTa minis-

tris, mesie Jan-batist kolberis 

uSualo meTvalyureobis qveS ki 

samxreT safrangeTis yvavilo-

van mxareSi sxvadasxva aromatiT 

gajerebuli xelTaTmanebi mzad-

deboda.

teqsti: xaTuna mzarelua
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iq, sadac 
iwyeba surneli

arsebobs saavtoro 

sunamoebi, 

rogorc arsebobs 

saavtoro kino.

Tanamedrove parfiumeriis 

erT-erTi metri fransua demaSi, 

16 wlisa, qalaq grasis lavandisa 

da vardissunian quCebSi saaTobiT 

dadioda. gamTeniisas, Ramis klube-

bidan gamosuls, axladgaSlili Jas-

minis suni scemda da sunamoebis Se-

qmnaze ocnebobda, romlebic dilis 

seirnobas gaaxsenebdnen. mkveTri 

da gabeduli florenciuli zambaxi 

nebivrobda did klasikur sunamod 

wodebul Chanel No 19-Si, romelic 

saxelganTqmul koko Sanels Tavisi 

dabadebis dRisTvis parfiumer 

anri roberis mier warmodgenili 

nimuSebidan aerCia. kuturies 87 

wlisTavze, 1970 wlis 19 agvistos 

gamosul sunamos unda gaekvirvebina 

kokosaviT Tamami da novatori axal-

gazrda qalebi...

diax, surnelebis gamomcemi 

erT-erTi nivTiereba − sunamoa. 

igi Sedgeba Tavis, gulisa da 

fuZis notebisgan. es dayofa ga-

moCenil frang parfiumers, pier-

fransua-paskal gerlens ekuTvnis. 

Tavis notebi - sunamos surnelis-

gan miRebuli pirveli STabeW-

dilebebia. gulis notebs sunamos 

xasiaTs uwodeben (guli, ZiriTa-

dad, yvavilovania), fuZis notebi 

− kanze datovebuli xangrZlivi 

kvalia.

arsebobs saavtoro sunamoebi. 

rogorc arsebobs saavtoro 

kino. amgvar sunamoebs frederik 

mali (cnobili frangi reJiso-

ris, lui malis ZmisSvili da 

serJ efter-luiSis, „kristian 
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dioris sunamoebis“ damfuZneb-

lis da didi kuturies bavSvobis 

megobris SviliSvili) uSvebs. am 

saavtoro sunamoebis saxelebic 

ise JRers, rogorc filmebisa: 

„terezas surneli“ (avtori edmon 

rudnicka, 2000), „anJelika wvimis 

qveS“ (Jan-klod elena, 2000), French 
Lover (pier burdoni, 2007), „Sens 

mklavebSi“ (moris ruseli, 2008), 

Portrait of a Lady (dominik ripioni, 

2010). tereza dakarguli siyvaru-

lia Tu lurji Rameebis megobari? 

dilis Tu saRamos wvimis sur-

neli? iseTive mwvelia, rogorc 

franguli kocna? rogori suni 

eqmneba rCeulis mklavebs? mas Sua 

zamTarSi Savi abreSumis grZeli 

kaba Caucvams, mxrebze TeTri 

qurqi wamousxams da erTaderT 

samkaulad sunamo aurCevia, ro-

melic haerSi cekvavs...

sunamoSi Semavali nivTerebani 

aranakleb asazrdoeben Cvens war-

mosaxvas. isini or jgufad iyofa: 

bunebrivad da sinTetikurad. 

orive Tanabrad mniSvnelovania, 

miuxedavad sunamos Semadgenlo-

baSi maTi sxvadasxva procentuli 

Tanafardobisa. bunebrivi niv-

Tierebani gansakuTrebiT Zvirad 

fasobs. sinTetikuri nivTierebani 

mecnierul-teqnikur progresTan, 

qimiis ganviTarebasTan erTad 

gaCnda. gardenias sunis qimiuri 

ekvivalenti ase gamoiyureba: 

aldéhyde C-18 prunolide, acétate de sty-
rallyle, anthranilate de méthyle.  Tumca, 

gana SesaZlebelia, rom sunamo, es 

erTi SexedviT uwyinari siTxe, 

zogjer tkbilsurnelovani, viT 

SroSanebis gundi, zogjer tkbil-

mware, viT citrusovani kul-

turebis aromati, zogjer vnebiani, 

viT sakinZeSexsnili xilis nayofi, 

zogjer ki maTrobela viT saRamos 

tye gazafxulis Jams - mxolod 

qimiuri formulis CarCoSi movaq-

cioT?

amitomac, yovel axal suna-

mos Tan axlavs biografia, sadac 

msgavs sityvebs xSirad amoikiTx-

avT: iasamnisa da Jasminis akordi 

gulSi qalur auras qmnis, TeTri 

atmis gaelveba Tavis notebSi 

sunamos tkbil aqcentebs ganapi-

robebs, fuZis notebSi sandalozis 

xis gamoCena ki harmoniuli gan-

wyobis gasaRebia. 

sunamoebs yofen qalisa da 

mamakacis sunamoebad, magram arian 

parfiumerebi, romlebic amgvar 

ZiriTad klasifikacias ar izi-

areben. maT ricxvs miekuTvneba 
Hermès-is eqskluziuri parfi-

umeri Jan-klod elena. „sunamo 

maSin iwyebs cxovrebas, roca misi 

surneliT pirvelad SevimosebiT. 

mas sqess konkretuli pirovnebebi 

aniWeben, qali iqneba es, Tu ma-

makaci. indoeTSi, Yves Saint Laurent-
is Opium-s an Guerlain-is  Shalimar–s, 
iseve rogorc  Dior–is J’adore–s, 
am sunamoebis gamosvlis dRidan, 

mamakacebi atareben“ − aRniSnavs 

frangi sunamoebis mwerali (ase 

uwodebs igi sakuTar Tavs). wignSi 

„parfiumeris dRiuri“, elena 

parfiumeriis sferos idumalebis 

fardas CvenTvis odnav gadawevs 

da gvimxels, Tu rogor SeiZleba 

daibados axali sunamo: xmelTaSua 

zRvis sanapiroze, tunisSi vimy-

ofebodi, Hermès–is vitrinebis 

dizainer leila menSaris baRebSi. 

Cvenma Tanmxlebma qaliSvilma 

leRvis xis foToli mowyvita, 

TiTebiT gasrisa da mere Ri-

miliT nestoebTan miitana, xarbad 

SeisunTqa. am wuTebma Cemi moma-

vali sunamos arCevani ganapiroba: 

leRvis xis nayofi xmelTaSua 

zRvis simbolo da Cemi momavali 

sunamos (Un jardin en Méditerranée) 
komponenti gaxdeboda.

Cvens mosaxiblad parfiumerma 

sunamos SeqmnaSi mTeli Tavisi 

codna da gamocdileba unda Cados. 

man sunamo mimzidvelad, CvenTvis 

sasurvelad unda aqcios. suna-

mos sunis warmavali buneba ki 

imaze metyvelebs, rom misi floba 

SeuZlebelia, rom wadili wadi-

lad darCeba. maS, ras gvitovebs 

igi? vfiqrob, misi surnelisa da am 

surnelis matarebeli wuTebis mo-

gonebebs, romelTac Cveni mexsiere-

ba verasodes, verasodes Seeleva. 
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israel-saqarTvelos samecniero-kvleviTi klinika 
„helsikori“ 2014 wlis dekembers gaixsna TbilisSi. 

 klinikaSi erT sivrceSia moqceuli: kardiologia, 

intervenciuli kardiologia, kardioqirurgia, 

sisxlZarRvTa qirurgia da ambulatoriuli nawili. 

preoperaciuli kvlevebis, eqoskopiis, kardiologiuri Tu 

laboratoriuli gamokvlevis Catareba 24 saaTian reJimSi 

SesaZlebeli. 

 operaciebis fasebi saSualod 40%-iT dabalia analogiuri 

operaciebis fasebze evropasa da israelSi. klinika 

TanamSromlobs saqarTveloSi moqmed yvela sadazRvevo 

kompaniasTan, maT Soris sayovelTao janmrTelobis dacvis 

saxelmwifo programasTan. 

 iSviaTi gamonaklisebis garda, operaciebi tardeba 

gulmkerdis gakveTis gareSe, rac nakleb travmulia, 

pacienti swrafad ubrundeba aqtiur cxovrebas da 

reabilitaciis periodic gacilebiT xanmoklea. 

 kardiologiur departaments xelmZRvanelobs cnobili 

kardiologi, saqarTvelos medicinis mecnierebaTa akademiis 

wevri, profesori nodar emuxvari, romelic „helsikoris“ 

erT- erTi damfuZnebelicaa.

 endovaskularuli qirurgiis mimarTulebas marTavs 

israelSi moRvawe, „meios“ klinikis profesori, msoflioSi 

aRiarebuli endovaskularuli qirurgi roni karmeli. 

 kardioqirurgiul mimarTulebas uZRveba evropaSi 

aRiarebuli, warmatebuli qarTveli specialisti, 
kardioqirurgi levan qarazaniSvili, romelic wlebis 

siaxle qarTul kardiologiaSi „helsikori“

ganmavlobaSi italiaSi, turinSi miniinvaziuri qirurgiis 

ganyofilebas marTavda. is atarebs mini-invaziur operaciebs 

gulze, romelic mkerdis Zvlis gaWris gareSe keTdeba. 

am tipis operaciebi evropis bevr qveyanaSi jerac ver 

xorcieldeba. klinikaSi aseve tardeba Suntirebis 

inovaciuri operacia, romelic fexidan venis aRebis gareSe, 

mxolod erTi ganakveTiT keTdeba. operaciis Semdgomi 

reabilitaciis periodi gacilebiT moklea da pacienti 

mexuTe-meSvide dRes ewereba klinikidan. 

 intervenciuli departamentis xelmZRvanelia gamocdili 
specialisti irakli gogoriSvili, romelic cnobilia 

warmatebiT Catarebuli urTulesi procedurebiT. 

koronografiasTan erTad is daxelovnebulia 

endovaskularuli procedurebis Catarebasa da 

kardioreanimaciaSi. 

 anesTeziologiisa da intensiuri Terapiis mimarTulebis 

xelmZRvanels irakli gogoxias israelis kardioqirurgiul 

klinikaSi muSaobis Svidwliani gamocdileba aqvs, mas  

gakeTebuli aqvs 4600-ze meti warmatebuli narkozi. 

klinikis generaluri direqtori, lika geliaSvili: 

„helsikori“ yvela pacients aZlevs saSualebas, miiRos 
evropuli donis samedicino daxmareba. amis Tqmis 
safuZvels msoflio standartebis Sesabamisi maRali 
xarisxis aparatura, Tanamedrove, komfortuli garemo da 
rac mTavaria, uZlieres specialistTa gundi iZleva“.

klinika, romelsac didxans velodiT!



რა სიახლეებს სთავაზობს საგაზაფხულოდ 
კომპანია  DESHELI ერთგულ და ახალ 
მომხმარებელს?

დეშელი მომხმაჽებელს �ჽადი�იულად სთავაზობს სახის, თმისა 
და �ანის სამკუჽნალო გამაახალგაზჽდავებელ კოსმე�იკას. 
საგაზაფხულოდ მივიღეთ ახალი პჽოფესიონალუჽი,  უმაღლესი 
ხაჽისხის სამკუჽნალო კოსმე�იკუჽი პჽოდუქ�ი Breeze from 
the Dead Sea,  ჽომელი� დამზადებულია მკვდაჽი ზღვის 
მინეჽალებისა  და ოჽგანული  ნივთიეჽებებისაგან. ასევე 
დაგვემა�ა ახალი ხაზი სხეულის სჽულფასოვანი მოვლისათვის   
DIMOND TREASURES SKYN GLORY BODY. 

რა თვისებებით გამოირჩევა DESHELI-ს  
კოსმეტიკა?

კომპანია  DESHELI-ს კოსმე�იკა დამზადებულია  FYTOTIGH 
�ექნოლოგიით,  უნიკალუჽობა იმაში მდგომაჽეობს, ჽომ 
იგი შეი�ავს 4 მ�ენაჽის ღეჽოვან უჯჽედებს: ვაშლი, აჽგანი, 
ალპუჽი ვაჽდის ფუჽ�ლები და ყუჽძნის �იპ�ები. პჽოდუქ�იის 
შემადგენლობაში შედის  პეპ�იდები და ბჽილიან�ის მიკჽო პუდჽა. 
ამ უნიკალუჽი კოქ�ეილისა და ნანო �ექნოლოგიების საშუალებით   
DESHELI-მ გვეჽდზე გას�ია ისეთი ს�ჽაფი და დჽოებითი ეფექ�ის 
მქონე მანიპულა�იები, ჽოგოჽი�აა  პლას�იკუჽი ქიჽუჽგია, მეზო 
თეჽაპია და ბო�ოქსი. ჽა� მთავაჽია FYTOTIGH-ის ლიდეჽი 
თვისებები მდგომაჽეობს იმაში, ჽომ შედეგი მიიღება ბუნებჽივად 
მოპოვებული მინეჽალების მეშვეობით. 

რა გამოარჩევს ტანის მოვლის ახალ ხაზს? 
სამე�ნიეჽო კვლევები ამ�კი�ებენ, ჽომ საშუალებები, ჽომლები� 
აჽიან მ�ენაჽეულ კომპლექს  FITOTAGH-ის შემადგენლობაში, 
ანელებენ დაბეჽების პჽო�ესებს  აღადგენს კანის �ექს�უჽას, 
აუმჯობესებს კანის ფეჽს, იდეალუჽად ასუფთავებს �ანის კანს 
, ზჽდის სიმკვჽივესა და �ანის კანის �ონუსს; კვებავს კანს და 
უზჽუნველყოფს ყველა საჭიჽო მიკჽოელემენ�ით, ინაჽჩუნებს 
�ენიანობის ბალანსს. 

რით არის რევოლუციური  FITOTAGH 
Patent Pending-ის ფორმულა?

მ�ენაჽეული კომპლექსი FITOTAGH შეი�ავს 4 სახეობის 
ღეჽოვან უჯჽედებს: ვაშლის ღეჽოვანი უჯჽედები აღიაჽებულია 
ლიდეჽად, ჽომელი� პასუხისმგებელია უჯჽედების განახლებაზე, 
ე�ინააღმდეგება დაბეჽების ნიშნებს, ძლიეჽი ან�იოქსიდან�ია; 
ალპუჽი ვაჽდის ღეჽოვანი უჯჽედები  ზჽდის კანის უჯჽედების 
ჽეგენეჽა�იის  პჽო�ესს;   ყუჽძნის ღეჽოვანი უჯჽედები   
ი�ავენ კანს მავნე ულ�ჽაიისფეჽი გამოსხივებისგან, აღადგენს 
მდიდაჽია ამინომჟავებით, ვი�ამინებით, ან�იოქსიდან�ებით;  
აჽგანის ღეჽოვანი უჯჽედები   მდიდაჽია �ხიმოვანი მჟავებით, 
ჽომლები� კანს სძენს ელას�იუჽობას, კვებავს და ა�ენიანებს 
კანს,  ებჽძვის ნაოჭებს; პეპ�იდი Anti- Age ChondIcare  ეხმაჽება 
მიმო�ვლის პჽო�ესების დაჩქაჽებას და ანელებს მათ დაბეჽებას;  
სუფთა ბჽილიან�ის მიკჽოპუდჽა  ალმასის ფხვნილია,  გააჩნია 
გასაო�აჽი აღმდგენი თვისება, ანახლებს კანს და აყოვნებს კანის 
დაბეჽებას. 

თუ გეგმავთ თქვენი ბიზნესის 
გაფართოებას?

აპჽილიდან ვხსნით ახალ სალონს, იმავე შენობაში (-1 საჽთულზე), 
სადა�  მომხმაჽებლებს მოემსახუჽებიან  უმაღლესი დონის 
კოსმე�ოლოგები, ს�ილის�ები.  ახალ სალონში  გთავაზობთ 
მკვდაჽი ზღვის ნა�უჽალუჽი მინეჽალებით გამდიდჽებულ  
აბაზანებსა და სპა მომსახუჽებას, ეგზო�იკუჽ  პჽო�ედუჽებს, 
თევზების სპასა  და   სხვა მჽავალ სიუჽპჽიზს.  ჩვენს მომხმაჽებლებს 
ვპიჽდებით კიდევ უფჽო კომფოჽ�ულ მომსახუჽებას.

სუფ   თა, ნო  ტიო კა  ნი ერ   თ   -ერ   თი 
მთა  ვა  რი ტრენ   დი  ა. ვის არ უნ   და 
რომ ქონ   დეს ლა  მა  ზი ბრწყი  ნა  ვი 
კა  ნი ყო  ველ დღე? ლა  მა  ზი კა  ნი 
მთა  ვა  რია კარ   გი მა  კი  ა  ჟის გა  კე -
თე  ბის   თ   ვის. ნა თე ლი "LOUD' ტუ ჩე ბი

თუ ყო ველ თ ვის გინ დო დათ, რომ 
გე ცა დათ მუ ქი პიგ მენ ტუ რი ფე რე-
ბი, გა ზაფხუ ლი კარ გი დროა, რომ 
შეც ვა ლოთ თქვე ნი ჩვე უ ლებ რი ვი 
ნა ტუ რა ლუ რი ფე რის ტუ ჩის საცხი, მუ ქი 
კლა სი კუ რი წი თე ლით, შინ დის ფე რით 
ან ნა თე ლი ვარ დის ფე რე ბით რო მე ლიც 
თით ქ მის ყვე ლას უხ დე ბა… 

"შიშველი სა ხე": სა ხე მა კი ა ჟის 
გა რე შე, ყვე ლა ზე დი დი ტრენ დი 
გა ზაფხუ ლის თ ვის. მაგ რამ, რომ 
მი ვაღ წი ოთ სა სურ ველ შე დეგს, 
მა ინც გვჭირ დე ბა მა კი ა ჟის დახ მა-
რე ბა ძა ლი ან ცო ტა რა ო დე ნო ბით. 
მთა ვა რია დავ ფა როთ თვა ლე ბის 
ქვე მოთ სი მუ ქე და ად გი ლე ბი სა-
დაც სა ჭი როა რომ გა ა თა ნაბ როთ 
სა ხის ფე რი. ამა ში და გეხ მა რე ბათ 
თქვე ნი საყ ვა რე ლი ტო ნა ლუ რი 
შე რე უ ლი ჩვე უ ლებ რივ და მა ტე ნი-
ა ნე ბელ კრემ თან… 

შე  და  რე  ბით ახა  ლი ტრენ   დი, რო  მე -
ლიც ნელ ნე  ლა იპყ   რობს ქა  ლე  ბის 
გუ  ლებს, არის მა  კი  ა  ჟი გამ   დიდ  -
რე  ბუ  ლი სა  ხის მოვ   ლის სა  შუ  ა  ლე -
ბე  ბით,  დამ   ზა  დე  ბუ  ლია  ძლი  ე  რი 
სამ   კურ   ნა  ლო პრო  დუქ   ცი  ით, შე  ი -
ცავს ან   ტი  ოქ   სი  დან   ტებს, რო  მე  ლიც 
აუცი  ლე  ბე  ლია კა  ნის ახალ   გაზ   რ  -
დუ  ლი იერის შე  სა  ნარ   ჩუ  ნებ   ლად. 
ეს ჯერ მხო  ლოდ და  საწყი  სი  ა…

LASH ATTACK- მუ ქი შა ვი,  
ხში რი, გრძე ლი წამ წა მე ბი უკ ვე 
დი დი ხნის ტრენ დი ა, და თა ნაც 
ძა ლი ან ად ვი ლი რომ მი აღ წი ოთ 
სა სურ ველ შე დეგს, მთა ვა რია 
გქონ დეთ კარ გი მას კა რა, რო მე-
ლიც თქვენს წა მწა მეს მო ცუ ლო-
ბას და სიგ რ ძეს შე მა ტებს.

Cat Eye-Graphic Liner- გა ზაფხუ-
ლის თ ვის ცო ტა ხნით და ი ვიწყეთ 
ჩვე უ ლებ რი ვი Cat Eye. შე გიძ-
ლი ათ უფ რო შე მოქ მე დე ბი თად 
მი უდ გეთ, სცა დოთ გრა ფი კუ ლი 
ხა ზე ბი, მე ტა ლის ფე რე ბი რომ ლე-
ბიც მხი ა რუ ლი ცაა და ამა ვე დროს 
ძა ლი ან ტენ დენ ცი უ რი. ამის თ ვის 
მე ხში რად ვი ყე ნებ ლა ი ნერს 
MAC COSMETICS-დან.

by NYC  based  Make-Up artist Tamara Janeli
გაზაფხული 2015-ის სილამაზის �ენდენ�იები ყველა 
მაკიაჟის მოყვაჽული ქალისთვის მოსა�ონი და 
შესაძლებელია. მთავაჽია აჽ იყოთ შეზღუდულები და 
ს�ადოთ ჽოგოჽ გამოიყუჽება შემდეგი ჽჩევები თქვენს 
სახეზე….

და ბო ლოს წარ ბე ბი:
ყვე ლა ზე დი დი ტრენ დი, რო-
მე ლიც უკ ვე ბევ რი სე ზო ნია 
იპყ რობს ქა ლე ბის და არა მარ ტო 
ქა ლე ბის გუ ლებს არის ხში რი, 
და ვარ ცხ ნი ლი, ნა ტუ რა ლუ რად 
შევ სე ბუ ლი და მოვ ლი ლი წარ ბი, 
რო მე ლიც უდა ოდ ალა მა ზებს 
და ამას თა ნა ვე სა ჭი როა ყვე ლა 
ასა კის ქა ლი სათ ვის… 
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ar qi teq tu ra 

-is

„sokaris“ ar qi teq tu ris gac no bas kom pa ni is 
sa qar T ve los war mo mad gen lo bis cen t ra lu ri 
ofi siT viwyebT: mrgva li for mis cen t ra lu ri 
fa sa di ori max vi li sam kuTxe di de ta liT, sa-
i da nac Zve li Tbi li sis sa u ke Te so xe di iS le-
ba, yve las gi na xavT da gax sovT. Se no ba gan sa-
ku Te re biT la ma zia Ra miT, ro de sac fe ra di 
ilu mi na cia in Te ba, od nav Se maR le bul ad gi-
las mde ba re na ge bo ba ki sa Ra mos var s k v la vis 
rols ir gebs.  Tum ca, yve la ze sa in te re so am 
ked le bis miR ma ima le ba. 

 „sokaris“ sa Tao ofi sis in te ri e ri aR mo sav-
lu ri zRap ris yve la ze Ta na med ro ve ver si a a. 
cen t ra lu ri fo i es We ri dan Ca moS ve bu li li-
To nis or na men ti mxo lod da sawyi sia – ram-
de ni me na bij Si, iq, sa dac ki bis uj ra iwye ba, 
Wre li xa li Cis mo za i ka iS le ba, ro me lic 
in te ri e ris Ta na med ro ve di za in Tan har mo ni ul 
kon t rasts qmnis. di za i nis gar da Se no ba Ta na-
med ro ve teq no lo gi u ri no va ci e bi Tac ga mo-
ir Ce va, ga aC nia eleq t ro e ner gi i sa da siT bos 
da zog vis mar T vis sis te ma da sxva. 

„sokaris“ sa Tao ofi si 2012 wels ga ix s na, 
mi si av to re bi ki va sil, gi vi da gi or gi qo-
bu li e bi (Kobulias & Partners) ari an. pro eq t ma 
Tbi li sis me ri is mi er or ga ni ze bul kon kurs 
„arqiteqturuli pre mia 2011-is“ mTa va ri jil-
do mo i po va. 

va sil qo bu li a, ar qi teq to ri: „es Se no ba 
Cve ni kom pa ni is T vis sa e ta po, da gan sa kuT re-

bu li a. xSi rad mi si fa sa dis cen t ra lur na-

teqsti: ia ve kua / foto: guram wibaxaSvili, TinaTin kiRuraZe, giorgi nakaSiZe

navTobi, WaburRilebi, 
milsadenebi – es yvelaferi 

„sokaris“ saqmiani nawili, 
misi prozaa, Tumca ara 

erTxel gvinaxavs poeziac  - 
saqarTvelos oTx qalaqSi 

mdebare nagebobebi, 
romlebic erTianobaSi 

„sokaris“ arqiteqturas 
qmnian. oTxive Senoba rogorc 

arqiteqturuli, ise funqciuri 
SinaarsiT gansxvavebuli da 

gamorCeulia, rac maT Soris 
saukeTesos arCevas arTulebs: 

SeuZlebelia, ar aRfrTovande 
baTumSi mdebare futuristuli 

formebiT, magram verc „Cais 
saxlis“ aziur mozaikas 

auvli gverds.
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wils ba qo Si mde ba re cno bil qal wu lis koSks 
ada re ben, Tum ca di za in ze mu Sa o bi sas ama ze arc 
gvi fiq ri a, ub ra lod da em Tx va, rac nam d vi lad 
sim bo lu ri a. „sokaris“ ofi si mar T lac iq ca 
Tbi li sis er T -erT gan sa kuT re bul na ge bo bad, 
Tum ca vfiq rob, rom gaS lil ad gi las uf ro 
efeq tu rad ga moC n de bo da“. 

„sokaris“ aR mo sav lu ri am ba vi Tbi li si dan 
ram de ni me ki lo met r Si grZel de ba – Cvenc iqiT 
mi vem g zav re biT. es mar ne u lis Ca is sax li a, „so-
karis“ mi er gan xor ci e le bu li yve la ze so ci-
a lu ri pro eq ti, ro me lic Cve ni qvey nis yve la 
qa laqs sWir de ba, mar ne uls ki uk ve aqvs. qa-
la qis cen t ra lur mo e dan ze odes Rac mde ba re 
Ca is sax lis ad gi las cno bi li azer ba i ja ne li 
di za i ne ris, mex ri ban mu ra do vas (M Studio) mi er 
dap ro eq te bu li, tra di ci ul for meb Si moq ce u-
li Ta na med ro ve  na ge bo ba dgas. 

ori o de wlis win mar ne u lis Ca is sax li 
lon don Si ga mar Tu li European Property Awards 
Architecture 2013-2014-is sa ja ro da we se bu le bis 
sa u ke Te so ar qi teq tu ris no mi na ci is ga mar j ve-
bu li gax da. ro de sac am Se no bas na xavT, Ta vad 
dar w mun de biT, Tu ram mo xib la am pres ti Ju li 
kon kur sis Ji u ri: Se iZ le ba iT q vas, rom Ca is 
sax li Ta na med ro ve ar qi teq tu ra Si tra di ci-
u li de ta le bis ga mo ye ne bis Se sa niS na vi ni mu-
Si a, ar qi teq to ris os ta to bis dam sa xu re biT 
ki ma Ti Ser wy ma or ga nu li da bu neb ri vi a. Ca is 
sax lis siv r ce ezo dan iwye ba: aq pa ta ra skve-

ri a, ro mel sac aR mo sav lu ri xa li Ce bis mo za i kiT 
ga for me bu li mom c ro Can C qe ri am S ve nebs. mo za i-
kiT ve mo Cu qur T me bul sve tebs So ris ki Se no bis 
cen t ra lu ri Se sas v le lia moq ce u li – Ca is sax lis 
mTa va ri am ba vi swo red aqe dan iwye ba da ad gi lob-
ri vi axal gaz r de bis T vis, ma Ti gan vi Ta re bi sa da 
adap ta ci is T vis Seq m nil sam sar Tu li an siv r ced 
iS le ba. da mo u ki de be li Se sas v le li aqvs res to-
ran „muRams“, sa dac mxo lod az re ba i ja nu li ker Ze-
biT ga gi mas pin Z l de bi an da Ca i sac tra di ci u li Ca-
i xa ne bis T vis da ma xa si a Te be li we siT mo gar T me ven.    

Cai uk ve mi vir T viT da So ri gzis T vis mzad 
varT. ba Tum Si mi vem g zav re biT, Tan uka na gza ze Se-
sas ve neb lad ad gils ve ZebT. es rTu li ar aris – 
go ris Cqa ros nul ma gis t ral ze mde ba re „sokaris“ 
mul ti fun q ci u ri kom p leq si amis T vis ide a lu ri a. 
„gudvilTan“ par t ni o ro biT gan xor ci e le bu li 
pro eq ti 2011 wli dan fun q ci o ni rebs da, Se iZ le ba 
iT q vas, rom qvey nis er T -er Ti yve la ze mniS v ne lo-
va ni sa zo ga do eb ri vi mom sa xu re bis cen t ri a. fun-
q ci ur dat vir T vas ger ma nel ar qi teq tor iur gen 
ma i e ris fan ta zi ac ema te ba, rac kom p leqss ar qi-
teq to ru li Tval saz ri si Tac sa in te re sos xdis. 
swo red am kom po nen te bis gaT va lis wi ne biT 2013 
wels ar qi teq tu rul ma veb g ver d ma ArchitizerA-m is 
msof li os er T -erT yve la ze po pu la rul Se no bad 
da a sa xe la. 

vag r Ze lebT gzas da ram de ni me sa aT Si uk ve 
ba Tum Si varT – qa laq Si, ro me lic bo lo wleb-
Si Ta na med ro ve ar qi teq tu ris er T g var cen t rad 

aq pa ta ra skve ri a, aq pa ta ra skve ri a, 

ro mel sac ro mel sac 

aR mo sav lu ri aR mo sav lu ri 

xa li Ce bis xa li Ce bis 

mo za i kiT mo za i kiT 

ga for me bu li ga for me bu li 

mom c ro Can C qe ri mom c ro Can C qe ri 

am S ve nebs.am S ve nebs.
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iq ca. swo red aq dgas mra va li sa er Ta So ri so 
jil dos mflo be li, ar qi teq tor gi or gi xma-
la Zis mi er dap ro eq te bu li „sokaris“ av to ga-
sa mar Ti sad gu ri, rom lis mTa va ri ar qi teq tu-
ru li Rir Se sa niS na o bac „makdonaldsis“ Se no ba 
gax lavT.  

2013 wels ame ri kul ma ga mo ce ma The Huffi  ng-
ton Post-ma es na ge bo ba msof li os 100 yve la-
ze kre a ti ul da la maz kve bis obi eqts So ris 
da a sa xe la, er Ti wlis Sem deg ar qi teq tu rul ma 
kom pa nia ArchDaily-m kom p leq si wlis rCe u li na-
ge bo be bis nus xa Si Se iy va na, ma nam de ki gi or gi 
xma la Zis na mu Se va ri „makdonaldsebis“ sa u ke-
Te so Se no be bis aTe ul Si mox v da, sa dac dRem de 
inar Cu nebs ad gils. 

gi or gi xma la Ze, ar qi teq to ri: „es pro eq-
ti er T na i rad mo iTxov da ro gorc dam k ve Ti 
kom pa ni is, ise qa la qis moTxov ne bis gaT va lis-
wi ne ba sac: av to ga sa mar Ti sad gu ri da „makdon-
aldsis“ Se no ba ba Tu mis er T -erT cent ra lur 
gaS lil siv r ce Si un da yo fi li yo gan Tav se-
bu li. es niS navs, rom mud mi vad yu radRe bis 
qveS iq ne bo da, rac Cems sa mu Sa os gar k ve ul 
spe ci fi kas sZen da. Ce mi da dam k ve Tis sur vi li 
im sa kiTx Sic da em Tx va, rom pro eqts vrce li 
sa rek re a cio zo na un da hqo no da: auzi, mwva ne 

SeuZlebelia, SeuZlebelia, 

ar aRfrTovande ar aRfrTovande 

baTumSi mdebare baTumSi mdebare 

futuristuli futuristuli 

formebiT, magram verc formebiT, magram verc 

`Cais saxlis~ `Cais saxlis~ 

aziur mozaikas aziur mozaikas 

auvli gverds.
kun Zu le bi da mo sas ve ne be li siv r ce. Ca na fiq ri 
sa u ke Te sod gan xor ci el da da dRes es obi eq ti 
qa la qis er T -er Ti yve la ze po pu la ru li ad gi-
li a.“

am fu tu ris tu li di za i nis mqo ne na ge bo ba ze 
sa ub ri sas yo vel T vis aR niS na ven mis siv r cul 
ga da na wi le bas, far To bis aT vi se bis efeq tu ro-
ba sa da, cxa di a, in te ri e ris yve la ze mniS v ne-

lo van de tals – mwva ne te ra sas, rac ba Tu mis 
„makdonaldss“ uni ka lurs xdis, pa ra le lu rad 
ki av to ga sa mar Ti sad gu ris ga da xur vis fun q-
ci a sac as ru lebs. Se no ba mTli a nad mi ni sa da 
fo la dis ga naa age bu li, in te ri e ri xis ma sa-
li Taa mo pir ke Te bu li, mi si mTli a ni for ma 
ki kos mos Si ga daf re nad mzad m yof xo malds 
mo ga go nebT. Se iZ le ba iT q vas, rom „sokaris“ es 
obi eq ti Cve ni qvey nis Ta na med ro ve ar qi teq tu-
ris yve la ze ga mor Ce u li na ge bo ba a, mo ma val Si 
ga dad g mu li na bi ji a, ro me lic mxo lod gan vi-
Ta re bi sa da prog re sis sim bo lod Seg viZ lia 
gan vi xi loT. 
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dRes Tu ki mkiTxa ven, ra Tqma un da, 

da u fiq reb lad si xa ruls amo vir Cev. 

aba, rad min da we ri li? miT ume tes, 

Ta na med ro ve, ro me lic Se iZ le ba iyos 

uke Tes Sem Tx ve va Si ban ki dan, xo lo 

uares Sem Tx ve va Si - sa sa mar T lo dan. 

ara da, iyo dro, mxo lod we rils ve-

lo de bo di(T).

Cems wi na cxov re ba Si, wi na sa u ku ne-

Si,  we ri le bis ume te so ba, Zi ri Ta dad, 

zafxu lo biT iwe re bo da da sa qar T ve-

los sxva das x va kuTxe Si da  sxva das x va 

ku ror t ze ig zav ne bo da. 2-3-gverdian 

is to ri ebs wer d nen dro e bi Ti gan So-

re biT da sev di a ne bu li Sey va re bu le bi 

da  er T ma neTs mo nat re bu li me gob re-

bi. ram de ni Ce mi me gob ris we ri li mi-

mi Ri a, da mi we ri a, ga da mi cia ad re sa tis-

T vis, wa mi kiTxavs,  pa su xis da pa su xis 

pa su xis da we ra Si dav x ma re bi var.

ar vici, ramdenad mxolod qarTulia da ra qvia am 

movlenas, magram saqarTveloSi wamwami Tu Camogivar-

da, dakvirvebuli Tanamosaubre aucileblad gkiTxavs:

werili Tu sixaruli? Tuki wamwamis adgilmdebareoba 

gamoicani, mere arCevanic Senzea - ginda werili, ginda - 

sixaruli.

va Ri a reb, ni kas sa siy va ru-

lo us ta ri Cem T vis aras d ros 

mo u we ri a. sa ma gi e rod, mec 

vwer di da  Ce mi me gob re bic 

mwer d nen we ri leb Si ni ka ze. 

ras Svre ba, ras ake Tebs, sad 

bir Ja obs, vin ra Tqva Cven ze, 

vinc Cven ze cu di ra me Tqvas 

da ase Sem deg.

zafxul Si, am we ri le-

bis wya lo biT, de ta lu rad 

vflob di in for ma ci as wyne Tis 

Ria ki nos, gor kis qu Cis, bar-

no vis mim de ba re te ri to ri is 

da sxva po pu la ru li check-in 
ad gi le bis ir g v liv gan vi Ta re-

bu li mov le ne bis Se sa xeb.

sa o ca ri xib li qon da we-

ri lis mi Re bas. is sa da TeT-

ri kon ver ti sa mar ko niS niT, 

ax lac rom max sen de ba, sa si a-

mov no Jru an te li miv lis. im 

we ri lis gax s na po ker Si ka res 

gax s nis si xa ru lis tol fa si 

iyo.

ax lac vi RebT we ri lebs. 

Ta nac erTs ki ara, Se iZ le-

ba dRe Si aTo biT we ri lic 

ki mi vi RoT. msof li os ne bis-

mi e ri wer ti li dan ne bis mi e-

ri mi mar Tu le biT vag zav niT 

mi li o no biT sms-s, me ils... 

Setyo bi ne be bi sa siy va ru lo-

ca a, saq mi a nic, sa in for ma ci oc 

da sa rek la moc. me, pi ra dad, 

yve la ze xSi rad teq no bu mi dan 

mwe ren.

Zve li we ri le bis gan gan s x va-

ve biT, ad re sa te bis kon taq ti 

pir da pi ri a, teq s ti - la ko nu-

ri, sag r Z nob lad Sem ci re bu li 

da sxva das x va pi ro bi Ti niS ne-

biT ga je re bu li.

ni kac uk ve mwers we ri lebs, 

aRar eza re ba da mec vwer. sa-

siy va ru lo sac maT So ris. ai, 

dRes es miv we re <3  ima nac igi ve-

Ti mi pa su xa <3. Zve lad amis T vis, 

mi ni mum, gver d na xe va ri dam Wir-

de bo da.

bev ri  ada mi a nis ar se bo ba da-

ma viwy da da da vi viwye, mag ram am 

bo lo dros ra tom Rac xSi rad 

max sen de ba  pir qu Si, koW li fos-

ta li o ni qa li, di di nac ris fe ri 

Can TiT, yo vel di las Cems qu Ca ze 

we ri le bi rom Se moh qon da. mem-

go ni es ma er q va. ma Wi kas ma mi dam, 

eli koo - ase  ga ix se na.

ax la vxvde bi, ra ma ga ri pro-

fe sia qon da es mas Tu eli kos. 

ram de ni ada mi a nis is to ri as, sa i-

dum los, grZno bebs, si xa ruls da 

sev das an dob d nen da esec di li-

dan  sa Ra mom de da a ta reb da.

ise Tqven - we ri li Tu si xa ru-

li?
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we ri li Tu 
si xa ru li?

nino daraseli
q. Tbilisi qeTevan wamebulis 82

q. Tbilisi pekinis 2 / b31

retro



ilia Wav   Wa  va  Ze - olRa gu  ra  miS   vi  li

Ce  mo kar   go da sa  na  xa  vad sa  nat   re  lo oli  ko!

am uka  nas   k   nels dros Za  li  an ga  mo  i  na  di  re Sens qmar  -

zed   . a  mas wi  nad mom   we  re, rom me vi  Tomc ga  zi  la uf   ro 

max   sov   des, vid   re Sen. ex   la mwer, rom Se  nao Cems wig   nebs 

ara kiTxu  lo  bo, ami  to  mac arc er   T   zed pa  suxs ara mwe  ro. 

ar vi  ci am   g   va  ri say   ve  du  re  bi sa  i  dam da ro  gor da  vim   sa -

xu  re.    Sen rom ico  de ra ri  gad ma  wu  xebs xol   me amis   Ta  na 

say   ve  du  re  bi, Se  mib   ra  leb   di da ar mom   wer   di.

da  i  ca, da  i  ca, mo  val mand da yve  la  fer   Si gav   s   wor   de -

biT, Ce  mo kuk   luS   ki! sul lo  yebs da  gik   men, da  ma  ca!...

ni  ko  lo  zi, ni  no Svi  le  bi  TurT mo  mi  kiTxe da Cem ma  gi  er 

ako  ce mra  val jer erTs qals, ro  mel   sac oli  kos eZa  xi -

an da uTxa  ri, rom ub   r   wyin   va  le  si Ta  va  di ilia Wav   Wa  va  Ze 

mi  si qma  ri  a.

sa  u  ku  nod da iqi  Tac

Se  ni ilia Wav   Wa  va  Ze

Ce  mo su  li  sa oli  ko! Tum   ca dag   pir   di, rom xval wigns 

ar mog   wer meT   qi, mag   ram ver mo  miT   me  ni  a.   Sen gi  Jo! ra  zed 

ga  ma  gi  Je pa  ti  o  sa  ni, dar   ba  i  se  li ka  ci?... me vi  na da Su  a  Ra -

mi  sas qal   Tan wig   ne  bis we  ra! mag   ram naT   q   va  mi  a: `nu Sex   val 

nu iba  ne  bi, nu ga  mox   val da nu TrTi  o.~ ese yo  fi  la  am 

wu  Ti  so  fel   Si  a. 

ol   Ra gu  ra  miS   vils me  uR   lis we  ri  le  bis gar   da, maT   Si 

Ca  de  bu  li yva  vi  le  bic ki Se  u  na  xa  vas   . am Sek   v   raa yvel   gan Tan 

da  a  ta  reb   da da 1907 wels. sa  be  dis   we  ro Tav   das   x   mis dro  sac 

xel   Can   Ta  Si qon   da.

iva  ne ja  va  xiS   vi  li 
anas   ta  sia jam   ba  kur   -or   be  li  a  ni

me Za  li  an mo  xa  ru  li var rom skrip   kas uk   rav; ici Ce  mo 

mer   cxa  lo nu da  a  ne  beb mu  si  kas nurc ro  dis! Tu da  a  ne  be 

ma  Sin Senc sxvebs da  em   s   gav   se  bi, rom   le  bic uk   ra  ven, uk   ra -

ven da bo  los mi  a  to  ve  ben xol   me.

me xom ar ge  ub   ne  bi kon   cer   te  bi ga  mar   Te meT   qi, ara, me 

min   da mxo  lod rom am mSve  ni  er xe  lov   ne  bas Ta  vi ar da -

a  ne  bo.    me ver Sev   Ze  li mu  si  kis  dam   Tav   re  ba, me bed   ni  e  ri 

var, rom Sen, Ce  mi Tva  lis Ci  ni, Ce  mi say   va  re  li sta  zia am 

ze  ci  ur xe  lov   ne  bas em   sa  xu  re  bi, TiT   qos me vem   sa  xu  re  bo -

de, imi  tom rom me da Sen ga  nuy   rel   ni varT, erTs ar   se  bas 

war   mo  vad   genT; Zli  e  ri mxur   va  le siy   va  ru  li da gu  li -

Ta  di me  gob   ro  ba gva  er   Tebs Cven! me bed   ni  e  ri var, ro  ca 

Sen uk   rav xol   me imi  tom, rom ra  sac un   da uk   rav   de Sen, me 

vi  ci, rom siy   va  ru  li, Cve  ni mxur   va  le siy   va  ru  li mo  is   mis 

xol   me.

marad Seni gagiJebiT motrfiale vano javaxiSvili

1906 25 IX

Ce  mo va  ni  ko, say   va  re  lo, ga  ma  gi  Je  be  lo qma  ri  ko!

Sa  baTs Ca  mo  su  la mi  qe  la  Ze, da gu  Sin mo  mi  ta  na yve  la -

fe  ri Se  ni ga  mog   zav   ni  li  ;ar vi  ci ro  gor giTx   ra mad   lo  ba, 

xel na  wer   Ta erov   nu  li cen   t   ri uZ   ve  le  si xel   na  we  ri wig  -

ne  bi  sa da is   to  ri  u  li sa  bu  Te  bis yve  la  ze mniS   v   ne  lo  va  ni sa -

ca  via sa  qar   T   ve  lo  Si.  

aq daculi unikaluri koleqcia mraval dargsa da sfer-

os moicavs, maT Soris qarTvel mweralTa da sazogado 

moRvaweTa pirad arqivebs.

2009 wels xel   na  wer   Ta erov   nul   ma cen   t   r   ma, sa  ga  mo  fe  no 

pro  eq   ti `sasiyvarulo ba  ra  Te  bi~ war   mo  ad   gi  na.
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yve  la  fe  ri mSve  ni  e  ri  a, Sen ise kar   gad ici xol   me 

amor   Ce  va da mo  fiq   re  ba, oRond ma  wu  xebs, rom ro -

gorc yo  vel   T   vis am   dens xar   jav Cven   ze da Sen Tavs 

ki ak   leb. bav   S   ve  bi ga  xa  re  bu  li ari  an sa  Cuq   re  biT da 

tkbi  le  u  lo  biT.

Cven sa  mi  ve  ni mag   rad vex   ve  viT Cvens say   va  rel ma -

mi  kos da udi  des mad   lo  bas gig   zavnT am we  ri  liT, 

oRond ro  ca Sen isev Cven   Tan iq   ne  bi ma  Sin mxur   va -

led da  koc   niT ise ro  gorc gviy   var   xar sam   Ta  ves.

Ce  mo va  ni  ko, da  u  fa  se  be  lo Ce  mo! Sen   ma we  ril   ma 

xom ga  ma  gi  Ja! si  cocx   le Ce  mo, Sen ver war   mo  id   gen 

ad   vi  lad rac mag   r   Z   no  bi  na am tkbil   ma, aler   siT 

sav   se, da  maT   ro  bel   ma Sen   ma we  ril   ma. oh, ra kar   gi  a, 

ro  ca Se  iZ   le  ba ase Ta  vi  suf   lad ada  mi  an   ma ga  mos   T   q  -

vas Ta  vi  si gu  lis grZno  ba, ar Se  i  ka  vos, va  ni  ko Ce  mo 

kar   go, Ce  mo la  ma  zo, mag   ram es mxo  lod Sen ici 

ase  Ti siy   va  ru  lis ga  moT   q   ma, me ki sa  Za  gel   ma ara, 

ar vi  ci ase  Ti siy   va  ru  li, me mxo  lod Ce  mi gu  lis 

siR   r   me  Si vgrZnob da ga  moT   q   ma ki ar Se  miZ   li  an, ena 

Ce  mi ar me  mor   Ci  le  ba, Sen ki oh, va  ni  ko, Tvi  To  e  u  li 

Se  ni sity   va cecx   li  viT aris, da Se  da  re  ba Se  sa  niS  -

na  vi!

va  ni  ko, la  ma  zo da na  zo, tkbi  lo Ce  mo qma  ri  ko, me 

wu  xe  lis mTe  li Ra  me  (o  ri sa  a  Tis gar   da!) ara mZi  ne -

bi  a, sul Sen   ze voc   ne  bob   di, sul Tval   win myav   di, 

Se  ni we  ri  lis sity   ve  bi me  yu  re  bo  da, mxo  lod Sen 

Ti  Ton mak   l   di, gver   diT ara myav   di da ar vi  co  di 

ra meq   na, ise Zne  lia ro  ca ase varT mo  So  re  bu  li 

er   T   ma  neTs!

8. XI.1916 w.

kon   s   tan   ti  ne gam   sa  xur   dia  
re  be  ka va  Sa  Ze

re  be  ka  sa da kon   s   tan   ti  nes siy   va  ru  li gax   ma  ur   da  . es 

gim   na  zi  a  Sic kar   gad icod   nen   . er   Txel mas   wav   le  bel   ma 

kon   s   tan   ti  nes ga  sar   Ce  vad mis   ca val   ter sko  tis `aiven-

ho", rom   lis er   T   -erT per   so  naJs re  be  ka er   q   va.

re  be  kas xse  ne  ba  ze klas   ma yu  ri cqvi  ta da yve  la 

kon   s   tan   ti  nes mi  a  Cer   da.

`gamawiTles sa  Zag   la  To", wer   da kon   s   tan   ti  ne.

ager ram   de  ni xa  nia Se  ngan we  ri  lis ar mom   s   v   li  a.  -

Se  ni we  ri  le  bis mo  us   v   le  lo  bam mom   k   la me-   ge  nac   va -

le.    re  va, ro  gor da  vi  tan   je uSe  nod ena ver ga  moT  -

q   vams, mTe  li qve  ya  na sapy   ro  bi  led gax   da Cem   T   vis...

dRes dav   je  qi da Se  ni we  ri  le  bi ga  da  vaT   va  li  e  re. 

   ram   de  ni si  xa  ru  li mo  e  fi  na Cem suls Cve  ni Sey   ris 

we  ri  le  bi  dan. er   Ti Ria we  ri  li gad   mo  var   da-   var   di -

a  ni, ra kar   ga  daa da  we  ri  li eh, be  do Sav   be  do mar   T  -

la.

aTas ga  ko  cebs Se  ni ko  wi  a.

di  mit   ri xoS   ta  ri  a (   du  tu meg   re  li)
anas   ta  sia eris   Ta  vi-   xoS   ta  ria

mar   Ta  lia pi  ra  dad mxo  lod ax   la ga  gi  ca  niT, mag  -

ram saq   miT di  di xa  nia vic   nobT er   T   ma  neTs; ax   la 

mxo  lod ga  reg   n   oba vna  xeT er   T   ma  ne  Tis, sul   s   -   ki vxe -

davT mas Sem   deg, rac er   T   ma  ne  Tis na  we  rebs vkiTxu -

lobT...

jer Tqven nax   vam   di  sac xSi  rad mi  fiq   ri  a, rom 

sav   se  biT Se  e  sa  ba  me  biT Cems ide  al   s   .    xo  lo Tqven   ma 

nax   vam ki  dev uf   ro da  mar   w   mu  na ama  Si da me mgo  ni  a, 

da  sag   vi  a  ne  be  li aRar aris ga  gi  zi  a  roT Ce  mi gu  lis 

pa  su  xi. Ce  mis az   riT, ide  a  lur col   q   m   ro  bi  saT   vis 

sa  Wi  roa sa  mi ram; wmin   da da uan   ga  ro siy   va  ru  li, 

er   T   ma  ne  Tis pa  ti  vis   ce  ma da sa  er   To miz   nis sam   sa  xu -

ri. xo  lo er   Ti ro  me  li  me amaT   ga  nic sak   ma  o  a, rom 

col   q   mar   ni ube  dur   ni ar iy   v   nen   .    me mgo  ni  a, Cven   Si 

sa  mi  ve un   da mo  i  po  ve  bo  des, ori uka  nas   k   ne  li xom 

ueW   ver   lad aris da aris! ma  Sa  sa  da  me Ta  ma  mad Seg  -

viZ   lia Tu... Tu ra  sak   vir   ve  lia Tqvenc Se  Tan   x   m   de -

biT da Ta  na  ug   r   Z   nobT Cems az   r   s   .   .   .    maS, Se  matyo  bi  neT 

Tqve  ni az   ri!

(dimitri xoS   ta  ri  a)

25 ag   vis   to .1897 w
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sadRac 
af ri ka Si 

ro de sac af ri ka ze viwyeb sa u bars, ma Sin ve kor nei Cu kov s kis 

leq sis frag men ti max sen de ba: Не ходите дети в Африку гулять! 
e.w. ak r Za lu li xi lis sin d ro mi al baT yve la bav S v ze moq me-

debs, ase vi ya vi mec. bav S vo bi dan di di xa nia ga mo ve di, mag ram 

asa kis ma te bas Tan er Tad, af ri kis mi marT in te re si Cem Si uf-

ro da uf ro ma tu lob da. erT dRes ki ga dawy ve ti le ba mi vi-

Re da Ce mi cxov re bac ra di ka lu rad Se ic va la - me sa me we lia 

sadRac Sors, af ri ka Si vcxov rob. 

teqsti da foto: giorgi SaRaSvili

giorgi SaRaSvili
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af ri kis kon ti nents kargad ar vic nob-

di, masze war mod ge na mxo lod wig ne bi dan 

Tu te le vi zi is ek ra ni dan mqon da Seq m ni-

li. af ri ka Si ga da sax le bam de me uR le sa 

da sam Svil Tan er Tad ev ro pa Si, ker Zod, 

da ni is de da qa laq ko pen ha gen Si vcxov-

rob di. ev ro pa Si xSi rad vmog za u rob di 

da vxe dav di, rom bev ri ram zed me tad 

Se la ma ze bu li, fa sa du rad Se fu Tu li da 

ara TviT m yo fa di iyo. Se iZ le ba iT q-

vas, rom swo red am xe lov nu ro ba sa da 

mkacr kli mats ga ve qe ci mzi an da fe rad 

af ri ka Si – iq, sa dac yve la ze me ta daa 

Se nar Cu ne bu li mi was Tan da bu ne bas Tan 

si ax lo ve. 

vfiq rob di, rom af ri ka Si, ker Zod 

ki ke ni a Si ga das v la Cem T vis mo di sa da 

mxat v ro bis sfe ro Si STa go ne bis wya rod 

un da qce u li yo. ime di ar ga mic ruv da, 

mar T lac ase mox da – ori wlis man Zil ze 

sa mi ko leq cia Sev q me ni af ri kul Te ma ze. 

ma Ti Seq m ni sas mas sa is, din kas da man g-

be tus to me bis ga reg no bam, maT ma yo fam 

da cxov re bis nir ma, ase ve af ri kul ma 

qan da ke bam da mis ma ge o met ri u lo bam 

imoq me da. xe Si kve Tis ni mu Seb ma Ce mi 

aR f r To va ne ba ga mo iw vi a, rac mog vi a ne-

biT Cems ko leq ci eb Si sxvad sxva sa xiT 

gar da i sa xa. 

af ri ka Si sacxov reb lad ga das v la 

spon ta nu rad ar ga da miwy ve ti a. me da 

Ce mi me uR le amis T vis sa mi wlis man-

Zil ze vem za de bo diT. ga re mos Sec v la 

aras d ros aris gvi an. yve la fe ri dro-

Ta ganmavlobaSi lag de ba. sawyis etap ze 

ucxo ga re mos Tan Se gu e ba rTu li iyo. 

bev ri yo fi Ti prob le ma dag v x v da, Tum ca, 

gacnobierebuli gvqon da, rom af ri ka Si 

kom for tis sa Zeb ne lad ar vi ya viT Ca mo-

su li.

ke ni a Si mox ved ra sir Tu les ar war mo-

ad gens. am qvey nis sam T vi a ni vi za pir da-

pir sazR var ze, na i ro bis sa er Ta So ri so 

aero por t Si Caf re nis Ta na ve 50 do la-

rad Se giZ li aT aiRoT, Tum ca ka no niT 

dad ge ni li ac re bi auci leb lad un da 

gqon deT Ca ta re bu li. in g li su rad praq-

ti ku lad yve la la pa ra kobs. swav lac 

in g li su rad da su a hi li ze mim di na re obs. 

mo gex se ne baT, 1886-1963 wleb Si ke nia 

in g li sis ko lo nia iyo, ami tom mi si gav-

le na am qve ya na Si dRem de Se i niS ne ba. 

ke ni a Si ram de ni me re li giaa gav r ce le-

bu li, ume te so ba ka To li ke an pro tes-

tan ti qris ti a ni a. mo sax le o bis 10 pro-

cen ti mus li me bi ari an, isi ni ume te sad  

qvey nis aR mo sav leT na wil Si, sa na pi ro 

zol Si mde ba re qa la qeb Si cxov ro ben. 

mrav lad ari an in do e le bic, biz ness Zi-

ri Ta dad isi ni uZR ve bi an, Se sa ba mi sad, 

qvey nis er T -erT yve la ze SeZ le bul fe-

nas war mo ad ge nen. 

ma sa e bi ke ni is de da qa laqs „enkare na-

i ro bis“ uwo de ben, rac „grili wyle bis 

ad gils“ niS navs, Tum ca ad gi lob ri vi mo-

sax le o ba mas „mzeSi myof mwva ne qa laq-

sac“ uwo debs, rad gan qa la qi mwva ne Si 

Caf lu li ga re ub ne bi Taa gar Se mor ty mu-

li.  

de da qa la qis cen t r Si mrav la daa Ta na-

med ro ve mra val sar Tu li a ni na ge bo be bi, 

sa dac gan Tav se bu lia ofi se bi, sa vaW ro 

cen t re bi, ma Ra zi e bi, sas tum ro e bi, res-

tor ne bi, sa el Co e bi, mu ze u me bi, ga le-

re e bi, sas wav lo da sxva sa xis da we se bu-

le be bi, ami tom qa la qis cen t ri Za li an 

ga dat vir Tu li a, sa co be bi dan Ta vis 

daR we va ki ram de ni me sa a Tis man Zil ze Se-

uZ le be li a. mdi da ri mo sax le o ba cen t ri-

dan ram de ni me ki lo met riT mo So re bul 

ra i o neb Si, di di ezo e biT gar Se mor ty mul 

sa ku Tar sax leb Si cxov robs. cdi lo ben, 

cxov re bis we siT yve la na i rad da sav-

leTs mi ba Zon: Ta na med ro ved imosebian 

da Zvi radRi re bu li av to man qa ne biT 

gadaadgildebian. ma Ti ume te so ba ko-

ruf ci i Ta da kri mi na lu ri saq mi a no bi Taa 

gam did re bu li. mo sax le o bis di di na wi li 

ki xel mok led, gausaZlis pi ro beb Si ba-

ra keb Si cxov robs. Ra rib Ta da sax le bebs 

na i ro bi Si bev r gan Sex v de biT. 

ke ni el TaT vis da ma xa si a Te be li tra-
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bav S veb Tan ur Ti er To ba mTe li si a mov-

ne ba a. er Txel kam bas to mis so fel Si 

fo tos ga da Re ba mo vi sur ve. man qa ni dan 

gad mo suls ma Si ve ad gi lob ri vi bav S ve bi 

Se mo mex viv nen Se Za xi liT „muzungu“, rac 

TeTr kacs niS navs da cdi lob d nen, xe-

liT Sem xe bod nen. bo los ki, ka me ris win 

po zi re ba da iwyes. 

am qve ya na Si ase ve ga ga o cebT mi wis sa-

o ca ri fe ri da mce na re e bis na ir sa xe o ba. 

ula ma ze sia mo wi Ta lo – te ra ko tis fe-

ri mi wa da mas ze amo su li xas xa sa mwva-

ne yva vi lo va ni mce na re e bi, rom le bic 

sa oc rad kon t ras tul da, amav d ro u lad,  

har mo ni ul ga re mos qmni an.

ke ni is sxva das x va re gi on Si kli ma ti 

gan s x va ve bu li a. imis ga mo, rom na i ro bi 

zRvis do ni dan 1600 met r ze mde ba re obs, 

kli ma ti zo mi e ri a, yve la ze ci vi Tve 

iv li si a, xo lo yve la ze Tbi li – mar ti. 

in do e Tis oke a nis sa na pi ro zo lis qa la-

qeb Si – mom ba sa, ma lin di, la mu da a.S. 

– kli ma ti tro pi ku li, cxe li da te ni a-

ni a. aq ar se bu li TeT ri qvi Sis sa na pi ro 

uam rav tu rists izi davs. sa oc rad gam-

W vir va lea oke a nis wya li, sa dac Ca say-

vin Ti mowyo bi lo bis ga re Sec Se giZ li aT 

eg zo ti ku ri Tev ze bi da oke a nis sxva 

bi nad re bis da nax va.

ke ni is er T -er Ti mTa va ri Se mo sav-

lis wya ro tu riz mi a. am qvey nis ve lu ri 

bu ne ba mi li o no biT tu rists izi davs. 

qvey nis te ri to ri is di di na wi li  erov-

nul par ke bad da da cul te ri to ri e-

ba daa ga mocxa de bu li. aq yve la ti pis 

na di ro ba mkac rad ik r Za le ba. msof li o-

Si si di diT me o re tba viq to ria ke ni as, 

ugan da sa da tan za ni as So ris mde ba re-

obs. Se da re biT mci re zo mis tba na ku ru 

ki nak r Zals war mo ad gens. tba Si da mis 

ir g v liv da cul te ri to ri a ze uam ra vi 

ji Sis frin ve li da cxo ve li bi nad robs. 

yve la ze me ti dam T va li e re be li na i va-

Sas tbas hyavs. aq Se saZ le be lia na viT 

di ci u li sax le bi da cxov re bis sti-

li sof leb Si kar ga daa Se mor Ce ni li. 

adgilobrivi mo sax le o bis Zi ri Ta di 

saq mi a no ba me sa qon le o ba da mi waT moq me-

de ba a. ke ni a Si 44 to mi cxov robs. isi ni 

er T ma ne Tis gan gan s x vav de bi an, ro gorc ga-

reg no biT, ise cxov re bis we si Ta da tra-

di ci e biT. xan da xan qu Ceb Si fe rad erov-

nul sa mos Si, e.w. „kitengeSi“ ga mowyo bil 

qa leb sac Sex v de biT, rac am qve ya nas 

Ta vi se bur xibls ma tebs, xo lo stu mars 

eg zo ti kur Seg r Z ne bas um Zaf rebs. 

da vak vir di, rom ke ni e li qa le bi sxva-

das x va kos me ti ku ri sa Su a le biT sa xis 

ka nis ga TeT re bas cdi lo ben, rad gan Ria 

ka nis fe ri gan sa kuT re bul si la ma zed 

mi iC ne va. ke ni a Si Ca mos v lis pir vel pe ri-

od Si sak ma od uc na u ri Seg r Z ne ba mqon da 

– Ce mi ka nis fe ris ga mo me go na, rom yve la 

me mi yu reb da. Sem deg aR mo va Ci ne, rom aq 

sak ma od bev ri TeT r ka ni a ni cxov robs, 

Tum ca qu Ca Si maT iS vi a Tad Sex v de biT, 

fe xiT praq ti ku lad ar ga da ad gil de bi an. 

ke ni el TaT vis yve la TeT r ka ni a ni ucxo e-

li fu lis wya roa da cdi lo ben yve la na-

i rad ga mos Za lon, ami tom Ra miT qa laq Si 

se ir no ba arc Tu usaf r Txo a.

na i ro bis Ra mis cxov re ba sak ma od aq-

ti u ri a. mrav la daa Ra mis klu be bi. ma Ti 

klu be bis um rav le so ba Se re u li ti pi sa a, 

sa dac ro gorc tu ris tebs, ise ad gi lob-

ri veb sac Sex v de biT, rom le bic sak ma od 

me gob rul ni da ko mu ni ka be lur ni ari an. 

la ma zad Cac mu li ke ni e li go go ne bi TeT-

r ka ni an ma ma ka ceb Tan da ax lo e bas cdi lo-

ben im miz niT, rom am g va ri ur Ti er To ba 

uz run ve li mo mav lis ga ran ti hgo ni aT. 

am ri gad xSi rad mi na xavs asa ko va ni ev ro-

pe li ma ma ka cis gver diT asa kiT pa ta ra 

la ma zi ke ni e li go go na.

zo ga dad ke ni e le bi sak ma od mxi a ru-

le bi ari an, uy varT mu si ka da gar To ba. 

ar uy varT siC qa re. yve la fers ne la da 

ga wo nas wo re bu lad ud ge bi an. afrikel 
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ga se ir ne ba da uam ra vi uni ka lu ri 

ji Sis cxo ve li sa Tu frin ve lis 

nax va, maT So ris, fla min go e bi sac. 

na i va Sas tba ojax Tan er Tad mo vi-

na xu le da Ta vad dav r w mun di, rom 

uni ka lu ri da ula ma ze si ad gi-

li a. tba Si be he mo te bi bi nad ro ben, 

na viT maT Tan mi ax lo ve ba sa Si Si a, 

ami tom Cve ni gam yo li me na ve maT gan 

sak ma od Sors mi a cu reb da navs da, 

cdi lob da, es ad gi li, rac Se iZ le-

ba, ma le da e to ve bi na. 

ke ni u ri sam za re u lo di di 

mra val fe rov ne biT ar ga mo ir Ce-

va. mo sax le o bis Zi ri Tad sak vebs 

si min dis fqvi lis gan dam za de bu-

li mkvri vi Se mad gen lo bis fa fa 

„ugali“ war mo ad gens. mas Tan er Tad 

Se eq ce vi an is pa na xis ti pis mce na-

re – sku ma vi kis foT lebs xax v Tan 

da po mi dor Tan er Tad  mox ra kuls. 

ke ni u ri pu ri „SafaTi“ zeT Si Sem w-

va ri Txlad gab r tye le bu li co mi a. 

xor ci mo sax le o bis di di na wi lis-

T vis fu fu ne ba a, Tum ca Za li an uy-

varT, Sem w var xorcs ki „namaComas“ 

eZa xi an. ma sa is to me bi saT vis xor ci 

Zi ri Ta di sak ve bi ra ci o ni a, rad gan 

ma Ti Zi ri Ta di saq mi a no ba me sa qon-

le o ba a.

Cem T vis Za li an ucxo aR moC n da mwva ne 

ba na ni ma to ke, ro mel sac ke ni e le bi kar-

to fi li viT frcqvni an da bos t ne ul Tan 

er Tad wva ven (sxvaTa So ris,   ge mo Tic 

kar to fils wa a gavs). is to me bi, rom le-

bic oke a nis sa na pi ro zol Si cxov ro ben. 

upi ra te so bas nak ver Cxal ze Sem w var 

zRvis pro duq tebs ani We ben.

ke ni a Si mrav la daa res tor ne bi da ka-

fe e bi, Tum ca ume te si maT ga ni hi gi e nu ri 

pi ro be biT ver da ik vex nis. Se da re biT 

kom for tu li kve bis obi eq te bis Zi ri-

Ta di na wi li sa vaW ro cen t reb Sia Tav-

moy ri li. aq yve la Sem s v lels mkac rad 

amow me ben, rad gan te ro ris te bis mi er 

sa vaW ro cen t re bis afeT qe bis ram de ni me 

faq ti uk ve ar se bobs. na i ro bi Si Sex v de-

biT li ba nur, eTi o pur, es pa nur, meq si-

kur, in dur Tu Se re u li ti pis sxva das x-

va res to rans, Tum ca auci leb lad un da 

ico deT, ro mel maT gan Si ica ven si suf-

Ta vis nor mebs da sad am za de ben yve la ze 

gem ri e lad. am cno bebs da msgavs rCe vebs 

ke ni a Si mcxov re bi me gob re bis gan vi RebT, 

ro mel Ta ricx vic ori wlis man Zil-

ze sag r Z nob lad ga i zar da, rac Za li an 

gvi ad vi lebs iqa ur cxov re bas. am ri gad, 

rTu li ar aris ke ni a Si axa li sax li aR-

mo a Ci no – mTa va ri a, aq, am So re ul qve ya-

na Si Ca mox vi de. 

giorgi SaRaSvili
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teqsti: na na ko ba i Ze

da mo ki de bu le ba qro ni ku li 

da a va de baa, ro me lic ar ikur-

ne ba. ub ra lod, re mi si is mdgo-

ma re o ba Si ga dah yavT, ro me lic, 

Se saZ loa mTe li cxov re ba gag-

r Zel des. am da a va de bis fes ve-

bi ad re ul bav S vo ba Si un da ve-

Ze boT. mi iC ne ven, rom Ca sax vi-

dan 6 Tvem de mi Re bu li stre si 

nar ko ma ni is wi na pi ro baa; da ba-

de bi dan wli na xev ram de  – Ta-

ma Seb ze da mo ki de bu le bas, anu 

gem b lings iw vevs, da ba de bi dan 

3 wlam de mi ye ne bu li fsi qo-

lo gi u ri tram va ki zrdas rul 

asak Si al ko ho lizms ga na pi ro-

bebs. ara vin icis, ro dis ifeT-

qebs es yve la fe ri – 30, 40 Tu 

50 wlis asak Si. gan sa kuT re biT 

sa yu radRe boa pu ber ta ti, anu 

gar da ma va li pe ri o di, ro de-

sac mo zar di TiT qos Ta vi dan 

ga dis da ba de bi dan 3 wlam de 

gzas. Se saZ loa, ada mi ans ad re-

ul bav S vo ba Si tram va ar mi u-

Ria, mag ram mog vi a ne biT Sex v da 

prob le me bi, ra mac re a lo bi-

dan gaq ce vis sur vi li ga u Ci na. 

Se de gi – isev da mo ki de bu le-

baa.  

da mo ki de bu le bas eta pob-

ri o ba axa si a Tebs, ro mel Ta 

Se sa xeb yve lam un da ico des: 

pir vel pe ri ods `me gob rad~ 

mo ix se ni e ben. Ti To Wi qa sas-

me li, nar ko ti ki, ma ri xu a na, 

kom pi u te ru li Tu azar tu li 

Ta ma Si ada mi ans si a mov ne bas 

ani Webs da cxov re bas ufe ra-

debs. es yve la fe ri er T g va ri 

ya var je nia, ro me lic ga re mos-

Tan adap ta ci a sa da sa ku Ta ri 

oc ne be bis re a li za ci a Si ex ma-

re ba; me o re etaps `TaR li Ti~ 

hqvia. am pe ri od Si gar Se mom-

yof TaT vis mi si `ga ta ce ba~ uf-

ro Tval Si sa ce mia – sul uf ro 

xSi ria Se kiTx ve bi Ca wiT le-

bul Tva leb sa da al ko ho lis 

sun Tan da kav Si re biT. ada mi a ni 

cdi lobs `iTaR li Tos~ – da uZ-

v res  vi Ta re bas an da i ma los, 

rac mxo lod  da m xo lod Ta vis 

motyu e baa; amas mos devs me sa me 

sa fe xu ri, ro mel sac pi ro bi-

Tad `mters~ uwo de ben. pi rov-

ne ba ac no bi e rebs, rom da mo ki-

de bu le ba mtrad eq ca, Tum ca 

az ra dac ar mos dis, mis gan ga-

Ta vi suf l des. cdi lobs, zi a ni 

da mo ki de bu le bebs 21-e sa u ku nis da a va de bas eZa xi an. nar ko ti ki, 
al ko ho li da azar tu li Ta ma Se bi – cno bi li sa me u lia, ro me lic 
ada mi an ze dam Rup ve lad moq me debs. ma Ti Se de ge bi yve la saT vis 
Tval Si sa ce mia, Tum ca ar se bobs er Ti Se xed viT, uf ro `msu bu qi~ 
gan S to e be bi, ro mel nic nak leb sa xi fa Tod gveC ve ne ba. ma ga li Tad, 
da mo ki de bu le ba so ci a lur qse leb ze, So pin g ze, sak veb ze... ir k ve-
va, rom saq me arc ise mar ti va daa. am yve la fers sa er To fes vi aqvs, 
ro me lic sa Ta ves Cvens bav S vo ba Si iRebs. ra aris da mo ki de bu le ba? 
sa i dan mo dis? ro gor veb r Zo loT mas? am kiTx veb ze pa suxs fsi qo-
log ma ri na goq sa Zis gan mi vi RebT. 

da mo ki de bu le ba da mo ki de bu le ba 

obo bas qsels hgavs,obo bas qsels hgavs, 

rom lis gan rom lis gan 

ga Ta vi suf le ba ga Ta vi suf le ba 

ada mi a nis T vis ada mi a nis T vis 

sa ku Ta ri Za le biT sa ku Ta ri Za le biT 

Se uZ le be lia.Se uZ le be lia.

da mo ki de bu le bis da mo ki de bu le bis 

ana to miaana to mia
sxva gziT Se im su bu qos – ik v-

levs jan m r Te lo bis mdgo ma-

re o bas, svams wam lebs da a.S. 

es aris zrun va gar Tu le be bis 

da ara mi ze zis sam kur na lod; 

da bo los, yve la ze sa Si Si, `ba-

to no bis~ eta pi, ro de sac da-

mo ki de bu le ba mbrZa ne be li 

xde ba, ada mi a ni ki – mo na. am 

etap ze mas si cocx le sa da sik-

v dils So ris ar Ce va nis ga ke Te-

ba uwevs, rac ar c Tu iS vi a Tad 

am uka nas k ne lis sa sar geb lod 

mTav r de ba.

ro gorc we si, pir vel da me-

o re sta di a ze da a va de bu le bi 

dax ma re bis T vis spe ci a lists 

ar mi mar Ta ven. me sa me ze – iS-

vi a Tad, me oTxe ki er T g va ri 

gza ga sa ya ria, sa dac ada mi a nis 

ne ba zea da mo ki de bu li, da i Ru-

pe ba Tu ga dar Ce ba. 

gan vi Ta re bis sxva das x va 

etap ze da mo ki de bu le ba Ta mi-

marT sa zo ga do e bas gan s x va ve-

bu li da mo ki de bu le ba hqon da: 

uZ ve les dro Si bo ro ti su lis 

Se sax le biT xsnid nen da mis ga-

mo sa dev nad sxva das x va ri tu-

als ata reb d nen.  mog vi a ne biT 

re li gi am cod vad mo naT la da 

mis gan ga Ta vi suf le bis gzad 

loc va da mo na ni e ba da a we sa. 

ki dev uf ro gvi an es yve la fe-

ri da na Sa u lad mi iC ni es, ro me-

lic ka no niT is je ba. ar cer Ti 

mid go ma ar aris WeS ma ri ti, 

gar da er Ti sa – da mo ki de bu-

le ba aris da a va de ba, ro me lic 

mkur na lo bas sa Wi ro ebs. sa-

in te re soa, rom Ta na med ro ve 

sa zo ga do e ba Si sa mi ve sa xis is-

to ri u li mid go ma Za la Sia.  

da mo ki de bu le bis msxver p l-

ni (vgu lis x mob nar ko da mo ki-

de bu le bas, al ko ho lizms da 

gem b lings) ume te sad ma ma ka-

ce bi xde bi an, qa le bi – iS vi a-

Tad, Tum ca mded ro biT sqes Si 

is ga ci le biT rTu lad mim di-

na re obs da faq tob ri vad, ar 

ikur ne ba. ka ceb Si gan kur ne bis 

maC ve ne be li bev rad ma Ra lia.

qa leb Si uf ro me tad Ta na-

da mo ki de bu le ba gvxvde ba, ro-

me lic sa Ta ves ima ve fes vi dan 

iRebs, sa i da nac al ko ho liz mi 

da nar ko ma nia. es aris emo ci-

u ri da mo ki de bu le ba am se niT 

da a va de bu li me o re ada mi a nis 

mi marT, ro me lic qal ze ra Rac 

for miT Za la dobs, Tum ca ga-

az re bu lad Tu ga u az reb lad 

msxver p li mas Tan cxov re bas 

ga nag r Zobs. cno bi li for mu-

laa – iq, sa dac aris da mo ki-

de bu le ba, auci leb lad iq ne ba 

Ta na da mo ki de bu le bac, rac, 

Ta vis mxriv, dis fun q ci ur 

ojaxs war mo Sobs. dis fun q ci-

u ri oja xi ki bav S vis tram vi-

re bas iw vevs. ik v re ba mo ja do-

e bu li wre, sa i da nac er Ta der-

Ti ga mo sa va li kom p leq su ri, 

kva li fi ci u ri mkur na lo baa. 

mkur na lo ba da mo ki de bu le ba-

Ta mi ze zis, da ara Se de gis aR-

mo safx v re lad.

dRes dRe o biT msof li o Si 

yve la ze kar gad e.w. mi ne so tas 

mo de li mu Sa obs, ro me lic kva-

li fi ci u ri fsi qo Te ra pev te bis 

dax ma re bas Tan er Tad (art Te-

ra pia, geS talt Te ra pia, niR be-

biT Te ra pia da sxva pro fe si-

u li me To di ka) `12 sa fe xu ris~ 

prog ra ma sac mo i cavs. igi 1938 

wels ame ri ka Si Se i mu Sa ves bil 

uil son ma da bob smit ma, ro-

mel Tac mas Sem deg, rac Ta vad 

da a mar cxes al ko ho liz mi, ga-

dawy vi tes, sa ku Ta ri ga moc di-

le ba sxve bis T vi sac ga e zi a re-

bi naT. dRes es prog ra ma da-

mo ki de bu le biT da a va de bul Ta 

mkur na lo bis T vis ga mo i ye ne ba 

da ro gorc we si, is ada mi a ne bi 

ata re ben, ro mel Tac sa ku Tar 

Tav ze ga mos ca des mi si si ke Te. 

`me dav Z lie da Senc ga mo gi va~  

– ase Tia `12 sa fe xu ris~ in s t-

ruq tor Ta de vi zi. sam wu xa rod, 

sa qar T ve lo Si mi ne so tas mo de-

liT  da mo ki de bu le ba Ta mkur-

na lo ba ar xde ba.  

da mo ki de bu le ba obo bas 

qsels hgavs, rom lis gan ga-

Ta vi suf le ba ada mi a nis T vis 

sa ku Ta ri Za le biT Se uZ le be-

lia. er Ti ram un da gvax sov-

des – da mo ki de bul pi rov ne-

bas sa ku Ta ri ne ba ar ga aC nia, 

ami tom ir g v liv m yof Ta dax ma-

re bas sa Wi ro ebs. Zal ze mniS v-

ne lo va nia sa zo ga do e bis po zi-

cia am prob le mis mi marT. ar 

Se iZ le ba mi si miC q mal va, arc 

ta bu i re ba. Cven xom ar va da-

na Sa u lebT Saq ri a ni di a be tiT 

da a va de bul ada mi a nebs? da-

mo ki de bu le bac ase Ti ve da va-

de baa, qro ni ku li da a va de ba, 

ro me lic dro u li Ca re vi sa da 

swo ri mkur na lo bis Sem Tx ve-

va Si Cve u leb ri vad cxov re bis 

Se saZ leb lo bas iZ le va.

fsi qo logi ma ri na goq sa Ze

 190 
gazafxuli

 191 
gazafxuli

fsiqologiafsiqologia



LI
U

 P
H

O
TO

G
R

A
P

H
Y

Teona doliZe, Tamara kopaliani, lenka ciciSvili, 
nina WinWarauli, nuca quriZe

nuka kacitaZe, xaTuna vaSaZe,
eka Rvania zura mWedliSvili

tamusia gelaSvili, nini sturua, 
Tako lalazaSvili, nino baCiaSvili

nina diasamiZe, kenul nagieva, ulvia raxmanova, 
Tako CxeiZe, suad garaeva, lika kvaracxeli

Jurnal NARGIS saqarTvelos 
pirveli nomris prezentacia

maia lobJaniZe, eka CanCibaZe, nini kakabaZe, lika abrumia

levan berulava

nino tezelaSvili, eka 
baxtaZe, maka yubusiZe

iana avdeeva,  roza jomidava

Tako CxeiZe, 
avTandil cqvitiniZe

lela wurwumia, 
ani giunteri

maka kviciani,
 lika kvaracxelia anano dolaberiZe

maka CiCua

Tamuna ingoroyva
zura mgalobliSvili
nino ioseliani

nazi goSaZe, maka yubusiZe,
lika kvaracxelia, Tako CxeiZe

Tika facacia, 
lali totikaSvili

gvanca maWaraSvili
nina maWaraSvili

ana koSaZe
Teona baRdavaZe

eka CanCibaZe, jaba sixaruliZe
irma SariqaZe

salome RviniaSvili
nini zarqua
anuki areSiZe

dali CitalaZe
Tamara kopaliani,
levan mdinaraZe

mia bokuCava, qeTi alania, miSa kobaxiZe, kiwi sigua, 
qeTuna dondua, nazi goSaZe
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naTia xmiadaSvili
mariam gavaSeli

nino diasamiZe
jaba sixaruliZe

Tako CxeiZe
mariam sanogo

diana qvariani
ekaterine fangani
daria erisTavi

dali CitalaZe
Tako CxeiZe

daria erisTavi
aleqsandra paiWaZe
salome kokuaSvili

giorgi qeburia
lika kvaracxelianuka kacitaZe

xaTuna vaSaZe

dimitri gabunia 
SvilTan erTad

ekaterine fangani, diana qvariani, daria erisTavi, 
aleqsandra baiWaZe, anano dolaberiZe dali CitalaZe

mariam gavaSeli
anuka ruxaZe

giorgi ovaSvili
irma SariqaZe nini kakabaZe, naTia Ciqovani, mariam ZabiraZe

salome korkotaSvili
dali CitalaZe

salome kokuaSvili
TaTa bregaZe
ani oZeli

levan berulava
Tamuna ingoroyva

natali kalandariSvili
qristina kalandariSvili
iara ukraina

nino eliava, lalo doliZe, nina doliZe, maka kviciani

elene Selia,
lika kvaracxelia

nazi goSaZe, anano dolaberiZe

samodelo saagento

 GEOMODELS-is 
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ვერ ძი
აპ ჽი ლი – წარ მა ტე ბას ორ გა ნი ზე ბუ ლო ბა 
და მი ზან ს წ რაფ ვა მო გი ტანთ. თუმ ცა მო ე-
რი დეთ სიჩ ქა რეს. შე მოქ მე დე ბი თი იდე ე ბი 
სჯობს პარ ტ ნი ო რებს შე უ თან ხ მოთ და ისე გა-
ნა ხორ ცი ე ლოთ. აპ რი ლის მე ო რე ნა ხე ვარ ში 
უფ რო მე ტი მოთ მი ნე ბა და კო მუ ნი კა ბე ლუ-
რო ბა გმარ თებთ, რაც გაზ რ დის ურ თი ერ თო-
ბებ ში წარ მა ტე ბის მიღ წე ვის ალ ბა თო ბას. 
მა ი სი – შე ეც დე ბით მი აღ წი ოთ და სა ხულ 
მიზ ნებს და გა და ლა ხოთ შექ მ ნი ლი წი ნა-
ღო ბე ბი. შე ე ცა დეთ სა კუ თა რი ძა ლის ხ მე ვა 
სა ჭი რო მი მარ თუ ლე ბით გა მო ავ ლი ნოთ და 
ენერ გია ფუჭ მოქ მე დე ბებ ზე არ და ხარ ჯოთ. 
სწო რად გა და ა ნა წი ლეთ სა კუ თა რი დროც. 
წარ მა ტე ბა გე ლით პრო ფე სი უ ლი საქ მი ა ნო-
ბის, კა რი ე რუ ლი წინ ს ვ ლის, ბიზ ნე სი სა და 
ფი ნან სუ რი შე მო სავ ლე ბის კუთხით. 
ივ ნი სი – გან ვი თა რე ბუ ლი მოვ ლე ნე ბი და-
გეხ მა რე ბათ წარ მა ტე ბით და ას რუ ლოთ 
გა და დე ბუ ლი საქ მე ე ბი, და ა რე გუ ლი როთ 
გარ თუ ლე ბუ ლი ურ თი ერ თო ბე ბი და მო აგ-
ვა როთ პრობ ლე მე ბი. წარ მა ტე ბის მიღ წე-
ვის თ ვის მო გი წევთ სა კუ თარ გა რეგ ნო ბა სა 
და ჩაც მუ ლო ბა ზე ზრუნ ვაც, რად გან თქვე ნი 
გა რეგ ნო ბა შეხ ვედ რე ბი სას საკ მა ოდ სე რი-
ო ზულ როლს ითა მა შებს. მი თუ მე ტეს, რომ 
მო ი მა ტებს რო მან ტი კუ ლი შეხ ვედ რე ბის, 
გარ თო ბი სა და სა სიყ ვა რუ ლო კავ ში რე ბის 
ალ ბა თო ბა.

კუ რო
აპ ჽი ლი – ეს აქ ტი უ რი და დი ნა მი უ რი პე-
რი ო დი იქ ნე ბა. გაჩ ნ დე ბა წინ ს ვ ლის შან სი, 
გან სა კუთ რე ბით სწავ ლის, მოგ ზა უ რო ბის, 
ახა ლი კავ ში რე ბის დამ ყა რე ბის, ახა ლი მე-
გობ რე ბის შე ძე ნის მხრივ. მო სა ლოდ ნე ლია 
მო გი წი ოთ საქ მი ა ნი შეხ ვედ რე ბი და მო-
ლა პა რა კე ბე ბი, რომ ლე ბიც თქვენს საქ მი ან 
ცხოვ რე ბას თან იქ ნე ბა და კავ ში რე ბუ ლი. 
მა ი სი – მა ი სის პირ ვე ლი ნა ხე ვა რი შე და-
რე ბით სტა ბი ლუ რი იქ ნე ბა, თუმ ცა და ძა ბულ 
რე ჟიმ ში მო გი წევთ ყოფ ნა, რა თა თქვენ ზე 
და კის რე ბულ მო ვა ლე ო ბებს თა ვი გა არ თ-
ვათ და შექ მ ნი ლი პერ ს პექ ტი ვე ბი ხე ლი დან 
არ გა უშ ვათ. თვის მე ო რე ნა ხე ვა რი შე და რე-
ბით რთუ ლი იქ ნე ბა, ამი ტომ და ა ბა ლან სეთ 
სამ სა ხუ რებ რი ვი და ოჯა ხუ რი ურ თი ერ თო ბე-
ბი.  ყუ რადღე ბა მი აქ ცი ეთ ჯან მ რ თე ლო ბას. 
ნუ გა და იღ ლე ბით ფი ზი კუ რად და ემო ცი უ-
რად. 
ივ ნი სი – მო სა ლოდ ნე ლია გან ვი თა რე ბულ-
მა მოვ ლე ნებ მა იმა ზე მე ტი სარ გე ბე ლი მო-

გი ტა ნოთ, ვიდ რე ელო დე ბით, გან სა კუთ რე-
ბით ეს ეხე ბა შე მოქ მე დე ბი თი პრო ექ ტე ბის 
გან ხორ ცი ე ლე ბას. მო სა ლოდ ნე ლია მო გიხ-
დეთ კონ კუ რენ ცი ა ში ჩაბ მა ან ოპო ნი რე ბა, 
თუმ ცა, ნუ შე გე შინ დე ბათ. იყა ვით პრაქ ტი კუ-
ლი და სა მარ თ ლი ა ნი, ეს ამ თვე ში წარ მა ტე-
ბის მიღ წე ვის თ ვის აუცი ლე ბე ლი თვი სე ბე ბი 
იქ ნე ბა. 

ტყუ პი
აპ ჽი ლი – თუ თავს აარი დებთ ილუ ზი ურ 
გა რე მო ე ბებს და აქ ცენტს პრაქ ტი კულ სა-
კითხებ ზე გა ა კე თებთ, შეძ ლებთ კრი ზი სუ ლი 
სი ტუ ა ცი ე ბი დან თა ვის დაღ წე ვას. უფ რო მიმ-
ზიდ ვე ლი და მომ ხიბ ლა ვი იქ ნე ბით. გა აქ ტი-
ურ დე ბა სა სიყ ვა რუ ლო ურ თი ერ თო ბე ბი. პი-
რად ცხოვ რე ბას თან, და ო ჯა ხე ბას თან, ასე ვე 
უძ რავ ქო ნე ბას თან და სა ბან კო სა კითხებ თან 
და კავ ში რე ბით ცვლი ლე ბე ბი თქვენ თ ვის 
ხელ საყ რე ლი იქ ნე ბა. 
მა ი სი – მა ი სის პირ ვე ლი ნა ხე ვა რი უფ რო 
პო ზი ტი უ რი იქ ნე ბა, ვიდ რე მე ო რე, ეს გან სა-
კუთ რე ბით საგ რ ძ ნო ბი იქ ნე ბა პრო ფე სი ულ 
საქ მე ში, სამ სა ხურ ში, კა რი ე რა სა და ბიზ-
ნეს ში. მე ო რე ნა ხე ვარ ში მო ი მა ტებს თქვე ნი 
თავ და ჯე რე ბუ ლო ბა და მი ზან ს წ რაფ ვა, მაგ-
რამ თუ კონ ცენ ტ რა ცი ას არ მო ახ დენთ და 
ძი რე ულ პრობ ლე მებს არ გა დაჭ რით, მო-
სა ლოდ ნე ლია, დრო და ენერ გია მხო ლოდ 
წვრილ მან სა კითხებ ზე და გე ხარ ჯოთ. 
ივ ნი სი – ეს თვე ენერ გი უ ლო ბით და და დე-
ბი თი გან წყო ბით და ხა სი ათ დე ბა. მი ი ღებთ 
თქვენ თ ვის სა ინ ტე რე სო ინ ფორ მა ცი ას, მო-
გი წევთ ბევ რი შეხ ვედ რა და მო ლა პა რა კე ბა. 
ეს ყვე ლა ფე რი გა გიხ ს ნით ახალ ჰო რი ზონტს 
და პერ ს პექ ტი ვებს. მო სა ლოდ ნე ლია, მი ი-
ღოთ სი ურ პ რი ზი ან სა სი ა მოვ ნო სა ჩუ ქა რი. 

კირ ჩხი ბი
აპ ჽი ლი – ეს პე რი ო დი მთლი ა ნო ბა ში 
თქვენ თ ვის პო ზი ტი უ რი გა მოდ გე ბა. გახ დე-
ბით უფ რო გამ ჭ რი ა ხი და საქ მი ა ნი, რაც სა-
სი კე თოდ იმოქ მე დებს თქვენს პრო ფე სი ულ 
საქ მი ა ნო ბას თან, სამ სა ხურ თან და ბიზ ნეს-
თან და კავ ში რე ბით. და ძა ბულ სი ტუ ა ცი ებ ში 
მოთ მი ნე ბა და ტაქ ტის გრძნო ბა გა მო ავ-
ლი ნეთ, ასე თი მიდ გო მით ცხოვ რე ბის ბევრ 
სფე რო ში წარ მა ტე ბას მი აღ წევთ.
მა ი სი – თქვენ კონ ცენ ტ რა ცია და ორ გა-
ნი ზე ბუ ლო ბა გმარ თებთ, რა თა მოვ ლე ნე-
ბის მო უ ლოდ ნე ლად შე მოტ რი ა ლე ბის გა მო 
პერ ს პექ ტი ვე ბი ხე ლი დან არ გა უშ ვათ. არ 
არის გა მო რიცხუ ლი არას ტა ბი ლუ რი ფი ნან-

სუ რი მდგო მა რე ო ბის გა მო ემო ცი უ რი და ძა-
ბუ ლო ბა იგ რ ძ ნოთ. მი უ ხე და ვად მოვ ლე ნე-
ბის არც თუ ჰარ მო ნი უ ლად გან ვი თა რე ბი სა, 
ოჯა ხის წევ რებ სა და საქ მი ან პარ ტ ნი ო რებს 
არ და უ პი რის პირ დეთ. 
ივ ნი სი – ეს თქვენ თ ვის სა სი კე თო პე რი ო-
დი გა მოდ გე ბა, ამი ტომ, მო გი წევთ ბევ რი მუ-
შა ო ბა, რა თა და სა ხულ მიზ ნებს მი აღ წი ოთ. 
იმი სათ ვის, რომ თქვენ თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
პრო ექ ტე ბის შეს რუ ლე ბა შეძ ლოთ, აუცი-
ლებ ლად დაგ ჭირ დე ბათ მე გობ რე ბის და თა-
ნა მო აზ რე ე ბის დახ მა რე ბა. თვის მე ო რე ნა-
ხე ვარ ში გა აქ ტი ურ დე ბა უცხო ეთ თან და მოგ-
ზა უ რო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კითხე ბი. 

ლო მი
აპ ჽი ლი – თქვენ თ ვის შე და რე ბით წარ მა-
ტე ბუ ლი თვის პირ ვე ლი ნა ხე ვა რი გა მოდ-
გე ბა. თუმ ცა წარ მა ტე ბის მიღ წე ვის თ ვის 
სა ჭი როა ინი ცი ა ტი ვის გა მოვ ლე ნა, კონ კუ-
რენ ტებ თან და ოპო ნენ ტებ თან მი მარ თე ბა ში 
კონ ფ ლიქ ტე ბის თ ვის თა ვის არი დე ბა და სა-
კუ თა რი მიზ ნე ბის გა სა ი დუმ ლო ე ბა. აკე თეთ 
თქვე ნი საქ მე ჩუ მად – ასე უფ რო შორს წახ-
ვალთ. აქ ცენ ტი სამ სა ხურ ზე და კა რი ე რა ზე 
გა ა კე თეთ.
მა ი სი – მა ი სის პირ ველ ნა ხე ვარ ში უფ-
რო ჯი უ ტი და ამ პარ ტა ვა ნი გახ დე ბით, რაც, 
რო გორც საქ მი ან, ისე პი რად ცხოვ რე ბა ში 
პრობ ლე მებს შე გიქ მ ნით. ყუ რადღე ბა გა მო-
ი ჩი ნეთ ახ ლო ბე ლი ადა მი ა ნე ბის მი მართ. 
თვის მე ო რე ნა ხე ვა რი გა ცი ლე ბით სა სი კე-
თო იქ ნე ბა, უფ რო მიმ ზიდ ვე ლი და სექ სუ-
ა ლუ რი იქ ნე ბით, რაც პი რად ცხოვ რე ბა ზე 
ჰარ მო ნი უ ლად იმოქ მე დებს.
ივ ნი სი – მთლი ა ნო ბა ში ეს პე რი ო დი პო ზი-
ტი უ რი იქ ნე ბა, გან სა კუთ რე ბით თუ კო მუ ნი-
კა ბე ლუ რი იქ ნე ბით და ურ თი ერ თო ბებს ჰარ-
მო ნი უ ლად წარ მარ თავთ. წარ მა ტე ბას მი აღ-
წევთ, თუ თქვე ნი საქ მე გო ნებ რივ სა მუ შა ოს, 
მეც ნი ე რე ბას, ლი ტე რა ტუ რას ან ინ ფორ მა-
ცი ის მი ღე ბა-გა და ცე მას უკავ შირ დე ბა. კარ გი 
დროა სპონ სო რე ბის მო ძი ე ბის თ ვის. ივ ნი სის 
ბო ლოს დას ვე ნე ბა თქვენს ფი ზი კურ ძა ლებს 
აღად გენს. 

ქალ წუ ლი
აპ ჽი ლი – მო გი წევთ სა კუ თა რი საქ მის 
აუჩ ქა რებ ლად კე თე ბა. შე ე ცა დეთ მე ტი ყუ-
რადღე ბა მი აქ ცი ოთ წვრილ მა ნებს, რა თა 
მო სა ლოდ ნე ლი შეც დო მე ბის გან თა ვი და-
იზღ ვი ოთ. ნუ შე გე შინ დე ბათ პა სუ ხის მ გებ-
ლო ბის სა კუ თარ თავ ზე აღე ბის. წარ მა ტე-
ბას მი აღ წევთ შე მოქ მე დე ბით პრო ექ ტებ ში, 
გან სა კუთ რე ბით თუ ეს მუ სი კას ან სიმ ღე რას 
უკავ შირ დე ბა. მე სა მე დე კა და ში მო ი მა ტებს 
რო მან ტი კუ ლი შეხ ვედ რე ბის და სა სიყ ვა რუ-
ლო ურ თი ერ თო ბე ბის ალ ბა თო ბა. 
მა ი სი – ეს პე რი ო დი ცვლი ლე ბებს მო-
გი ტანთ, ამას თა ნა ვე, მო სა ლოდ ნე ლია ამ 

ცვლი ლე ბებ მა თქვენს ცხოვ რე ბას მნიშ ვ ნე-
ლო ვა ნი კვა ლი და ამ ჩ ნი ონ. ეს შე საძ ლოა 
იყოს ახა ლი სა სიყ ვა რუ ლო ურ თი ერ თო ბა, 
და ო ჯა ხე ბა, საცხოვ რე ბე ლი ან სა მუ შაო ად-
გი ლის შეც ვ ლა. გან ც დი ლი წა რუ მა ტებ ლო-
ბე ბის გა მო იმედ გაც რუ ე ბა ნუ და გე უფ ლე-
ბათ, რად გან ეს ყვე ლა ფე რი მოკ ლე დრო ში 
უკე თე სო ბის კენ შე იც ვ ლე ბა.
ივ ნი სი – თუ ამ პე რი ოდ ში სიფ რ თხი ლეს 
და ყუ რადღე ბას არ გა მო ი ჩენთ, შე საძ ლოა 
კონ ფ ლიქ ტურ სი ტუ ა ცი ა ში აღ მოჩ ნ დეთ. მო-
ე რი დეთ ადა მი ა ნე ბის კრი ტი კას და აქ ცენ ტი 
ახ ლობ ლე ბის და დე ბით მხა რე ზე გა ა კე თეთ. 
ივ ნი სის მე ო რე ნა ხე ვა რი შე და რე ბით ჰარ-
მო ნი უ ლი იქ ნე ბა, გან სა კუთ რე ბით ბიზ ნეს-
თან, ყიდ ვა-გა ყიდ ვას თან, სამ სა ხურ თან და 
ფი ნან სებ თან და კავ ში რე ბულ სა კითხებ თან 
მი მარ თე ბა ში. 

სას წო რი
აპ ჽი ლი – მო სა ლოდ ნე ლია თქვენს ცხოვ-
რე ბა ში შე იქ მ ნას და ძა ბუ ლი სი ტუ ა ცია და 
პარ ტ ნი ო რებ თან მი მარ თე ბა ში სიმ შ ვი დეს 
და გა წო ნას წო რე ბუ ლო ბას არ გა მო ი ჩენთ, 
შე საძ ლოა უსი ა მოვ ნე ბა შიც გა ე რი ოთ. ყუ-
რადღე ბა მი აქ ცი ეთYიურიდიულ სა კითხებს. 
აუცი ლებ ლო ბის შემ თხ ვე ვა ში რჩე ვა კონ-
სულ ტან ტებ თან გა ი ა რეთ. ამ პე რი ოდ ში არ 
არის რე კო მენ დე ბუ ლი რის კ ზე წას ვ ლა.
მა ი სი – ამ პე რი ოდ ში შეძ ლებთ ემო ცი უ რი 
სტა ბი ლუ რო ბის მიღ წე ვას და და კარ გუ ლი 
პო ზი ცი ე ბის დაბ რუ ნე ბას. სა სი ა მოვ ნო სი ახ-
ლე ე ბი გე ლით ურ თი ერ თო ბებ შიც. გა გიჩ ნ-
დე ბათ დაშ ვე ბუ ლი შეც დო მე ბის გა მოს წო რე-
ბის შე საძ ლებ ლო ბა. შე ე ცა დეთ მნიშ ვ ნე ლო-
ვა ნი ცვლი ლე ბე ბი წარ სუ ლის სა ფუძ ვ ლი ა ნი 
ანა ლი ზის და მო მავ ლის და გეგ მ ვის შემ დეგ 
გა ნა ხორ ცი ე ლოთ. სა სი კე თო იქ ნე ბა გა და-
დე ბუ ლი საქ მე ე ბის დას რუ ლე ბა და გრძელ-
ვა დი ა ნი პრო ექ ტე ბის დაწყე ბა. 
ივ ნი სი – მო გინ დე ბათ სხვე ბის გან გა მორ-
ჩე უ ლი გახ დეთ და სა კუ თა რი ცხოვ რე ბის, 
ჩაც მუ ლო ბის თუ ვარ ცხ ნი ლო ბის სტილ ში 
ახა ლი, ორი გი ნა ლუ რი შტრი ხე ბი შე ი ტა ნოთ. 
თუ ზედ მე ტად არ მო ინ დო მებთ, ცვლი ლე ბე-
ბი მთლი ა ნო ბა ში სა სი კე თოდ წა გად გე ბათ. 
შე ე ცა დეთ, სა ეჭ ვო და სა რის კო ფი ნან სუ რი 
ოპე რა ცი ე ბის გან თა ვი შე ი კა ვოთ. 

მო რი ე ლი
აპ ჽი ლი – აპ რი ლის პირ ვე ლის ნა ხე ვა რი 
უფ რო პო ზი ტი უ რი გა მოდ გე ბა თქვენ თ ვის, 
თუმ ცა მო გი წევთ აგ რე სი ის და კა მა თის გა-
რე შე მო ა წეს რი გოთYთქვენთვის მნიშ ვ ნე-
ლო ვა ნი სა კითხე ბი. თვის მე ო რე ნა ხე ვარ-
ში რთულ სი ტუ ა ცი ებ ში დახ მა რე ბის თ ვის 
მე გობ რებს მი მარ თეთ. ნუ ენ დო ბით უც ნობ 
ადა მი ა ნებს. გა უფ რ თხილ დით სა კუ თარ ფი-
ნან სებს, ჯან მ რ თე ლო ბას და რე პუ ტა ცი ას. 
მა ი სი – ამ პე რი ოდ ში შეძ ლებთ კრი ზი სე ბის 
აღ მოფხ ვ რას, რაც სა სი კე თოდ იმოქ მე დებს 
თქვენს ემო ცი ურ და ნერ ვულ სის ტე მა ზე. 
წარ მა ტე ბუ ლად გან ვი თარ დე ბა თქვე ნი პი-
რა დი ცხოვ რე ბა, ასე ვე უძ რავ ქო ნე ბას თან 
და ბავ შ ვებ თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კითხე-
ბი. თვის ბო ლოს სიფ რ თხი ლე გა მო ი ჩი ნეთ 
ფი ნან სე ბის მი მართ. მო ე რი დეთ ფუ ლის 

სეს ხე ბა-გა სეს ხე ბას და სა რის კო საქ მე ებ ში 
და ბან დე ბას. 
ივ ნი სი – სამ სა ხუ რებ რივ და ფი ნან სუ რი 
სა კითხებ თან და კავ ში რე ბით წარ მა ტე ბას 
მი აღ წევთ, თუ შეძ ლებთ ზუს ტად შე ა ფა სოთ 
თქვენს გარ შე მო შექ მ ნი ლი მოვ ლე ნე ბი და 
"ცი ვი გო ნე ბით" მი ი ღოთ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი. სიყ ვა რულ ში ბევ რად 
უკე თე სი მდგო მა რე ო ბა გექ ნე ბათ, უფ რო 
მომ ხიბ ლა ვი და მიმ ზიდ ვე ლი გახ დე ბით, 
რაც სა წი ნა აღ მ დე გო სქე სის ადა მი ა ნებ ში 
თქვენს მი მართ ინ ტე რესს ერ თი-ორად გა-
აძ ლი ე რებს. 

მშვილ დო სა ნი
აპ ჽი ლი – ამ პე რი ოდ ში უფ რო კო მუ ნი-
კა ბე ლურ ნი გახ დე ბით და ურ თი ერ თო ბის 
სურ ვი ლი გა გიმ ძაფ რ დე ბათ, რაც ახა ლი 
ნაც ნო ბე ბი სა და მე გობ რე ბის შე ძე ნის კენ გი-
ბიძ გებთ. მო სა ლოდ ნე ლია გა გიჩ ნ დეთ ახა-
ლი ინ ტე რე სე ბიც. თუმ ცა, ნუ გა ა ი დე ა ლებთ 
მო ლო დი ნის, რა თა შე დე გე ბის გა მო იმე დი 
არ გა გიც რუვ დეთ. 
მა ი სი – წარ მა ტე ბის მიღ წე ვა ში ხელს მო-
უთ მენ ლო ბა და უტაქ ტო ბა შე გიშ ლით. შე ე-
ცა დეთ მიზ ნე ბის აღ ს რუ ლე ბის თ ვის საქ მი-
ან და პი რად ურ თი ერ თო ბებ ში შეც დო მე ბი 
არ და უშ ვათ. დაგ რო ვი ლი პრობ ლე მე ბი 
და წვრილ მა ნე ბი თქვენ გან ბევრ დროს და 
ენერ გი ას წა ი ღებს. თუმ ცა, მთლი ა ნო ბა ში 
იოლად შეძ ლებთ თქვენ ზე და კის რე ბუ ლი 
მო ვა ლე ო ბე ბის თ ვის თა ვის გარ თ მე ვას. 
ივ ნი სი – სამ სა ხურ თან და კა რი ე რას თან და-
კავ ში რე ბულ სა კითხებ ში შე სა ძე ბე ლია გარ-
კ ვე ულ წი ნა ღო ბებს წა აწყ დეთ. რამ დე ნა დაც 
მზად აღ მოჩ ნ დე ბით სიძ ნე ლე ე ბის გა და ლახ-
ვის თ ვის, იმ დე ნად შეძ ლებთ წინ ს ვ ლას. მაქ-
სი მა ლუ რად მო ე რი დეთ ისეთ ადა მი ა ნებ თან 
ურ თი ერ თო ბებს, რომ ლებ მაც შე საძ ლოა 
თქვენს რე პუ ტა ცი ას საფ რ თხე შე უქ მ ნან. 
თვის ბო ლოს სა სი ა მოვ ნო სი ახ ლე ე ბი გე-
ლით რო გორც სა სიყ ვა რუ ლო სფე რო ში, 
ასე ვე უცხო ეთ თან და კავ ში რე ბით.

თხის რქა
აპ ჽი ლი – აპ რილ ში თქვენს ენერ გი უ ლო-
ბას და მი ზან ს წ რაფ ვას ვე რა ფე რი და უდ გე ბა 
წინ. უფ რო ორ გა ნი ზე ბულ ნი იქ ნე ბით, რაც 
საქ მი ან სფე რო ში დიდ სამ სა ხურს გა გი წევთ. 
ამ პე რი ოდ ში და კავ დე ბით სა კუ თა რი ცხოვ-
რე ბის ფორ მი რე ბით, სხვა დას ხ ვა ტი პის ურ-
თი ერ თო ბებ ში პო ზი ტი უ რი ცვლი ლე ბე ბით, 
ასე ვე სწავ ლას თან, სამ სა ხურ თან და კა რი ე-
რას თან მი მარ თე ბა ში მომ გე ბი ა ნი ნა ბი ჯე ბის 
გა დად გ მით. 
მა ი სი – თვის პირ ველ ნა ხე ვარ ში თავს 
მხნედ და ოპ ტი მის ტუ რად იგ რ ძ ნობთ, გა მახ-
ვილ დე ბა თქვე ნი ინ ტუ ი ცი აც. ეს ყვე ლა ფე-
რი და გეხ მა რე ბათ დრო უ ლად შე ას რუ ლოთ 
ყვე ლა და ვა ლე ბა. შე ე ცა დეთ, ახ ლო ბელ 
ადა მი ანს არ გა უც რუ ოთ იმე დე ბი და გა ა-
მარ თ ლოთ თქვენ ზე გა ცე მუ ლი ნდო ბა, ეს 
გრძელ ვა დი ან პერ ს პექ ტი ვა ში ფას და უ დე-
ბელ სამ სა ხურს გა გი წევთ. 
ივ ნი სი – მო ი მა ტებს თქვე ნი ამ ბი ცი უ რო ბა 
და გა გიჩ ნ დე ბათ სურ ვი ლი ერ თ ბა შად მო აგ-
ვა როთ ყვე ლა რთუ ლი სა კითხი, თუმ ცა თუ 

წინ და უ ხე და ვად და უყუ რადღე ბოდ იმოქ მე-
დებთ, მო სა ლოდ ნე ლია მხო ლოდ პრობ ლე-
მე ბი და აგ რო ვოთ. ამ პე რი ოდ ში შე ე ცა დეთ 
სტა ბი ლუ რად შე ი ნარ ჩუ ნოთ მიღ წე უ ლი წარ-
მა ტე ბე ბი და ახ ლის ძი ე ბა ში ძვე ლიც არ და-
კარ გოთ. 

მერ წყუ ლი

აპ ჽი ლი – აქ ტი უ რი პე რი ო დი გე ლით. 
მე გობ რე ბის დახ მა რე ბით წა მო იწყებთ ინ-
ტე ლექ ტუ ა ლურ პრო ექ ტებს, თუმ ცა თა ნა-
მო აზ რე ე ბის გა რე შე წარ მა ტე ბის მიღ წე ვა 
სა თუო გახ დე ბა. შე ე ცა დეთ საქ მე ენერ გი უ-
ლად და იწყოთ, რა თა წი ნა ღო ბე ბი იოლად 
გა და ლა ხოთ. პი რად ცხოვ რე ბა ში მო ი მა ტებს 
გა სა ი დუმ ლო ე ბუ ლი სა სიყ ვა რუ ლო ურ თი ერ-
თო ბე ბის ალ ბა თო ბა.
მა ი სი – თვის პირ ველ ნა ხე ვარ ში შე ე ცა დეთ 
ოჯა ხის წევ რებ თან და პი რის პი რე ბას თა ვი 
აარი დოთ. გა უფ რ თხილ დით სა კუ თარ ჯან მ-
რ თე ლო ბას, გან სა კუთ რე ბით ნერ ვულ სის-
ტე მას. მა ი სის მე ო რე ნა ხე ვა რი სამ სა ხუ რებ-
რივ საქ მე ებ ში წარ მა ტე ბის მიღ წე ვის თ ვის 
იქ ნე ბა სა სი კე თო. ამა ში თქვე ნი ცოდ ნა და 
გა მოც დი ლე ბა და გეხ მა რე ბათ. გა გიჩ ნ დე ბათ 
უცხო ენის შეს წავ ლის ან ცოდ ნის გაღ რ მა ვე-
ბის პერ ს პექ ტი ვაც. 
ივ ნი სი – ამ პე რი ოდ ში მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იქ-
ნე ბა თქვენს მი ერ გა კე თე ბუ ლი საქ მე ე ბის 
ხა რის ხი, ამი ტომ ბევ რის კე თე ბას, კარ გად 
კე თე ბა ამ ჯო ბი ნეთ. მო სა ლოდ ნე ლია გა აქ-
ტი ურ დეს სწავ ლის გაგ რ ძე ლე ბას თან, ახალ 
სამ სა ხურ თან და მოგ ზა უ რო ბას თან და კავ ში-
რე ბუ ლი სა კითხე ბი. ყუ რადღე ბა მი აქ ცი ეთ 
ში ნა გან ხმას, სიზ მ რებს და სხვა ტი პის მი-
ნიშ ნე ბებს, მო სა ლოდ ნე ლია აქე დან მნიშ ვ-
ნე ლო ვა ნი ინ ფორ მა ცია მი ი ღოთ. 

თევ ზე ბი
აპ ჽი ლი – პირ ვე ლი ნა ხე ვარ ში მო გი წევთ 
წარ სულ თან და კავ ში რე ბუ ლი შეც დო მე ბის 
გა მოს წო რე ბა და გა და დე ბუ ლი საქ მე ე ბის 
დას რუ ლე ბა. მე ო რე ნა ხე ვა რი შე და რე ბით 
იღ ბ ლი ა ნი აღ მოჩ ნ დე ბა თქვენ თ ვის, მო სა-
ლოდ ნე ლია მო უ ლოდ ნე ლად და გეხ მა რონ, 
უეც რად გა გი მარ თ ლოთ ან მხარ და ჭე რა 
იგ რ ძ ნოთ, რაც წინ ს ვ ლის სა შუ ა ლე ბას მოგ-
ცემთ. 
მა ი სი – ეს თვე თქვენ თ ვის შე და რე ბით და-
ძა ბუ ლი იქ ნე ბა. მო ი მა ტებს ილუ ზი უ რი გა რე-
მო ე ბე ბი, რაც შეც დო მებს და გაშ ვე ბი ნებთ, 
ამი ტომ იყა ვით პრაქ ტი კუ ლი, პრაგ მა ტუ ლი 
და აჩ ქა რე ბუ ლად ნუ წა მო იწყებთ ახალ საქ-
მე ებს. ყუ რადღე ბა გა მო ი ჩი ნეთ სა ბუ თე ბის 
გა ფორ მე ბი სას, გან სა კუთ რე ბით თუ ეს ფი-
ნან სებს და უძ რავ ქო ნე ბას ეხე ბა. 
ივ ნი სი – ამ პე რი ოდ ში გან ვი თა რე ბუ ლი 
მოვ ლე ნე ბი სა შუ ა ლე ბას მოგ ცემთ ტრან ს-
ფო მირ დეთ სა კუ თარ თავ ში და `ში ნა გა ნად 
გა და იტ ვირ თოთ~. გა გიჩ ნ დე ბათ შან სი გა-
ნა ახ ლოთ პერ ს პექ ტი უ ლი კავ ში რე ბი, გან სა-
კუთ რე ბით საქ მი ან ცხოვ რე ბას თან, ბიზ ნეს-
თან და სამ სა ხურ თან და კავ ში რე ბით. ასე ვე 
მო ი მა ტებს პი რა დი ცხოვ რე ბის შეც ვ ლის, 
ახა ლი სა სიყ ვა რუ ლო ურ თი ერ თო ბე ბის და 
ქორ წი ნე ბის ალ ბა თო ბა. 
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ას ტ რო ლო გი უ რი პროგ ნო ზი
აპ რი ლი-მა ი სი-ივ ნი სი

ზო გა დად ეს პე რი ო დი სა სი კე თო იქ ნე ბა. აპ რი ლი და მა ი სის პირ ველ ნა ხე ვარ ში წარ მა ტე ბას 
მო ი ტანს წინ და ხე დუ ლი და ორ გა ნი ზე ბუ ლი მოქ მე დე ბე ბი, ასე ვე ხე ლოვ ნე ბას თან და კავ ში რე-
ბუ ლი პრო ექ ტე ბი. მა ი სის მე ო რე ნა ხე ვარ ში და ივ ნის ში წარ მა ტე ბუ ლი იქ ნე ბა შეხ ვედ რე ბი, 
მო ლა პა რა კე ბე ბი და მოგ ზა უ რო ბა. 
4, 18 აპ რილს, 4, 18 მა ისს, 2, 16 ივ ნისს არ არის რე კო მენ დე ბუ ლი ახა ლი საქ მე ე ბის წა-
მოწყე ბა და მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბა.

moamzada astrologma ramaz gigaurma

 196 
gazafxuli

 197 
gazafxuli

H O R O S C O P E



There is Kenya 
somewhere 
in Africa

Painter of Riders 
and a Cinema Artist

Having a tattoo today is not a shame, while several 

years ago it was a privilege for criminals and too frivo-

lous people. Time passed and everything changed. 

We switched on computers, surfed the internet and 

discovered that while we were sleeping Tattoo has 

developed as art. Legal tattoo saloons opened here 

in 2000, handmade equipment was substituted by 

professional ones, tattoo masters learnt to use sterile 

material, and what is more important, colours ap-

peared on their working tables. 

Now it’s colourful tattoo age, but black still maintains 

its popularity. Especially, when the ornament is per-

formed with dots and lines, or depicts a set of differ-

ent geometrical fi gures. Many think that tattoo should 

be made on the part of body that you can’t see too 

often, so you won’t get bored of it. In order to avoid 

disappointment, think long in advance, before mak-

ing a tattoo. Don’t make it for imitating and copying 

someone, or because summer is coming and it’s high-

time to display your body on the beach. 

So called Geek tattoo can be considered as tattoo 

sub-culture. It can include absolutely everything, like 

 Mario’s mushroom, “may the force be with you” writ-

ing on the chest, or a very diffi cult and complicated 

painting of one’s favourite comic’s character. With 

such tattoo one demonstrates his personal interests 

and emphasizes his advantages. 

Before moving to Africa our family lived in Copenha-

gen. We used to travel a lot throughout Europe and I 

noticed that too many things were embellished and 

not original. These artifi cial things and cold climate 

were the reason why I ran away to sunny and colour-

ful Africa, the place where everything is closer to land 

and nature. 

I thought, that, moving to Africa, and especially to Ke-

nya would inspire me in my occupation, fashion and 

art and I was not disappointed. In two years I had cre-

ated three collections on African theme.

Getting to Kenya is not diffi cult. Almost everyone here 

speaks English. The capital of Kenya is Nairobi, which 

is called “Enkare Nairobi” by Maasai and translates as 

“place of cool water”, while natives call it “a green 

city in the sun”, as it is surrounded by suburbs all in 

green. 

There are a lot of multi-fl oor buildings in the city centre. 

Wealthier population lives several km. away from the 

city centre, in suburbs, in private houses. While major-

ity leads poor life in poverty and terrible conditions in 

huts. 

Night life in Nairobi is pretty active. Natives are quite 

friendly and sociable. Tourism is one of the main 

sources of income in the country. Wild life of Kenya at-

tracts millions of tourists. The most of the territory of the 

country is announced as national parks and reserved 

places. Local cuisine is quite poor. In choosing food 

we listen to our local friends. So, it’s not diffi cult to fi nd 

a new home here, the main thing is to arrive in this 

remote country. 

TATTOO – 
as a memory
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On offi cial site of Sotheby auction house we can read 

a note on Vakho Bughadze’s work “Derby 91”. It says: 

“his works are often on the edge of abstraction and 

are inspired by melancholy of the generation that has 

experienced civil war and confl ict in Abkhazia. The 

above mentioned work is dedicated to the last sea-

son which the artist and his friends had had just before 

the war, the season that was popular of fabulous hors-

es from the northern Caucasus and Middle East…”

He is a sculptor, but he began painting in early 90s, 

when together with his fellow artists he lived in a com-

mune type studio at Tbilisi hippodrome, and later at 

an abandoned silk factory. Here in post-war destroyed 

Tbilisi they used to hold art exhibitions and under-

ground music concerts. Nowadays Vakho Bughadze 

is a prominent Georgian artist. 

His studio is full of new works, especially large-scale 

canvases. 

Nearly a year ago movies appeared in his life. Gio 

Mgeladze, a Georgian fi lm director of the same gen-

eration invited him as a cinema artist in his full-length 

fi lm. Shots took place in Nepal. Cinema art was some-

thing new for Vakho: “Cinema is an absolutely differ-

ent thing. I understood its mystery eventually. As soon 

as I looked in the camera and saw the shot, my eye 

sight developed in a different way.” – says the artist. 
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Ketevan Gvaramadze left Georgia 20 years ago, 

and several years later she became one of the most 

famous stylists of world fashion. Today she is a special 

guest of NARGIS and we are going to look inside the 

most secret closets of the world fashion together with 

her. 

Who were the people who gave you opportunity to 

start life from the beginning?

I worked as a waitress at a trendy Soho Italian 

restaurant “Giorgone”. It was the place where I met 

Siobhan Bonnouvrier, who helped launch my fashion 

career. One day she mentioned that she was the 

fashion director at Allure. I blurted out if she would hire 

me as an assistant. She called me a month later and 

asked me to assist on a shoot the following day. 

What does your job include?

My work is multi-faceted and I take on various 

roles. My responsibility is to create and present 

concepts and the style of the shoots. This includes 

hiring photographers, models, choosing hair style 

and makeup, and etc.  I work with the producers to 

choose location and the day of the shoot, the main 

concept and style of models. Each season I work with 

several independent designers and consult them on 

collections and runway shows. 

Where does your inspiration come from? Which period 

or style inspires you?

I have an affi nity to the styles of the 70s&90, but it really 

depends on what project I’m working on. Inspiration 

can come from everywhere. I’m obsessed with art 

and visit Chelsea art galleries and museums at least 

three times a month. 

How well do you know Georgian fashion? Could you 

estimate potential of Georgian disigners?

Most Georgian designers are under infl uence of 

European and American designers. I would advise 

them to fi nd their own selves and express their own 

feelings. I love the works of Tamuna Ingorokva… 

quality of her works, details and tailoring are 

exceptional. Her fabrics of double facer cashmeres 

are lush and sophisticated. 

Ketevan Gvaramadze 
from behind the stage 
of the world fashion
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One of the Meters of modern perfume, Francois De-

masi, used to walk for hours in the streets of Grasse, 

smelling roses and lavender. He was 16 at that time. 

At the dawn, as he was leaving a night club, he used 

to smell odour of jasmine and dreamt of creating per-

fume that would remind him these morning walks. 

Sharp and daring Florentine iris was used in classic 

Chanel No 19, which was chosen by Coco Chanel 

from the samples of perfumer Henri Robert, presented 

for her birthday. On August 19, 1970, at the 87th birth-

day of the famous couture, the fragrance was sup-

posed to surprise all young ladies, who were as daring 

and novelty lovers as Coco herself. 

One of the substances emitting odour is perfume. 

It consists of head, heart and base notes. This division 

belongs to a prominent French perfumer Pier-Francois-

Pascal Guerlain. Head notes are the fi rst impressions 

from the scent. Heart notes show the character of a 

fragrance (heart is usually fl oral), and base note is a 

trace left on a skin for a long time. 

There are author’s perfumes, just like author’s movie. 

Frederic Mal creates such perfumes. And the names 

of his perfumes sound like fi lm titles as well: “Scent of 

Teresa”, “Angelica under the rain”, “French Lover”, “In 

your arms”, “Portrait of a lady”. Is Teresa a lost love or 

a friend of blue nights? Scent of morning or evening 

rain? Is it as burning as a French kiss? How do the arms 

of a lover smell? This midwinter evening she has just a 

long black silk dress on, white fur is on her shoulders 

and the only jewel she has chosen is perfume that 

dances in the air…

A perfumer has to use all his knowledge and experi-

ence to attract us. And a temporary nature of a fra-

grance reminds us that it’s impossible to possess it. But 

we can keep a memory of those minutes when we 

wore the scent, and this is the memory we can never 

forget. 

Where 
perfume starts
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To the very fi rst lessons of vocal he was taken by his 

grandmother.  At that time no one could imagine 

that, a sleeping city of Springfi eld, Ohio, would grant 

the world with a nine times “Grammmy” winner and 

now already a owner of “Oscar”. John Legend turned 

to be a simple and friendly person. The singer eagerly 

shared with us history of his life and success, his atti-

tude toward love and philosophy of charity. 

You are a musician, composer, song writer. What is the 

main source of your inspiration?

Inspiration for me is music itself. I have been a music 

fan since my childhood and I grew up in the family 

where everyone is fond of it. Music is the major part of 

my life and a passion of creating my own music lives 

inside of me all the time.

You are the winner of “Gram”, “BET”, three Soul Train 

Music Awards and tens of more awards and nomi-

nations. Your albums are sold throughout the whole 

world. How could you imagine your future life?

Love for art and music – fi rst of all, it is creation of 

something special, it’s a desire to leave your footprint 

in art. And the fact that I have achieved almost the 

top, doesn’t mean, that I lack motivation or inspiration 

to create something more in future. I don’t want to be 

content  of just  my present achievements.

What was the best duet in your career? Who is the 

singer you would like to cooperate with?

I had many interesting duets, but the one with Steve 

Wonder was the most important. It was unforgettable 

experience. 

Which song refl ects your inner world?

All Of Me and Ordinary People. I think the songs that 

are popular are already evaluated by the audience, 

by my listeners. 

You are involved in grand charity work. Tell us some-

thing about this.

Several years ago I read a book, “The End of The Pov-

erty” by Jeffry Sacks, a director of the institute of Earth 

in University of Columbia. The book was about poverty 

and life in developing world and it made me estimate 

my values and opinions in a different way. In order to 

learn more about what was happening in countries 

of Africa, I travelled to Ghana. I started a campaign 

SHOW ME CAMPAIGN and I joined Jeffry’s mission MIL-

LENNIUM PROMISE ALLIANCE. Since then I have par-

ticipated in various charity projects and campaigns. 

Every single life is priceless for us and with our joint ef-

forts we can avoid poverty. 

What would you like to say to all people of the planet? 

Spread love!

Legend on 
Love

300 Aragveli Str, 24 Tbilisi-Georgia 

 Tel (+995 32) 2157715  / Fax (+995 32 ) 2158815 / Mobile ( +995 ) 577228013

www.samraan.com
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