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Longines DolceVita

Elegance is an attitude

Aishwarya Rai



romantikuli 
avangardi

64 gv.

48 gv.

12 gv.

gundi

14 gv.

30 gv.

24 gv.

nomerze  
muSaobdnen

16 gv.

redaqtorisgan

54 gv.

T R E N D S

22 gv.

redaqtoris
arCevani

TaobaTa Soris 
TamaSi

ულიანა სერგეენკო

uzadoobis formula
აზერბაიჯანის პირველი ლედი მეჰრიბან ალიევა

TanamSromloba

cnobili mSoblebis ojaxSi

parizis maRali 
modis kvireuli

T B I L I S I  FA S H I O N  W E E K
Spring/Summer 2016

IKKS Tbilisi

JUNIOR

42 gv.

moda, 

rogorc
 

xelovne
ba

sarCevi
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112 gv.

104 gv.

silamaze

mxatvari

100 gv.

filtris 
gareSe

angelozi Tu 
demoni?
ფრანსუაზ დონში

`aRmosavleTis molieris~ 
saxli TbilisSiAkhundov House118 gv.

130 gv.

გრეგუარ  ილოი

kulisebs miRma

 fiq ri sa Re ba ve biT
ედ მონდ გაბ რი ელ კა ლან და ძე

sarCevi
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136 gv.

pri ma
ელენე გლურ ჯი ძე

154 gv.

172 gv.

174 gv.

144 gv.

160 gv.
mamakacebi, moda  

da siyvaruli
L O V E  S T O RY

164 gv.

I  WA N T  YO U R  L O V E
GIORGI WAZOWSKI

modis udidesi dedofali

Photo story

kontrastebis TamaSi
აირის ბარელ აპფელი 

me-19 saukunis saqarTvelos 
salonuri cxovreba

wignebis mimoxilva

fsiqologia sxeul
is 

ena

sarCevi
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mTavari redaqtori Tako CxeiZe | Editor-in-Chief  TAKO CHKHEIDZE

art direqtori lika kvaracxelia | Art Director  LIKA KVARATSKHELIA

aRmasrulebeli direqtori maka yubusiZe | Executive Director MAKA KUBUSIDZE

aRmasrulebeli redaqtori nino ClaiZe | Executive Editor  NINO CHLAIDZE 
modis redaqtori anano dolaberiZe | Fashion Editor  ANANO DOLABERIDZE

რაიან კუპმანსი / RYAN KOOPMANS, ადამ კაც სინდინგი / ADAM KATZ SINDING, 
დავით ერისთავი / DAVID ERISTAVI, გიორგი ვაზოვსკი / GIORGI WAZOVSKI, 

კოტე ბოლქვაძე / KOTE BOLKVADZE, ანა კოსტამაროვა / ANNA KOSTAMAROVA, 

ლიგ სტუდიო / LIG STUDIO, ჰაზლეტ ბეარდი / HAZLETT BEARD, 

საშა პრიშვინი / SASHA PRISHVIN

gundi
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nomerze muSaobdnen

ნანა კობაიძე / NANA KOBAIDZE, მზეხა  მახარაძე / MZEKHA MAKHARADZE, 
მაია ჭანტურიძე/MAYA CHANTURIDZE,  რამაზ გიგაური / RAMAZ GIGAURI, 
ირინა აბჟანდაძე/IRINA ABZHANDADZE, თეა სხიერელი/TEA SKHIERELI, 
არჩილ ბეჟანიშვილი/ARCHIL BEZHANISHVILI

Design & Computer Layout

ჟურნალში გამოქვეყნებული მასალა წარმოადგენს “NARGIS“-ის საკუთრებას.
ჟურნალში წარმოდგენილი ნებისმიერი მასალის გამოყენება რედაქციის წერილობითი  
ნებართვის გარეშე აკრძალულია.
 
გამოცემის სტატიებში გამოქვეყნებული მოსაზრებები შეიძლება არ ემთხვეოდეს რედაქციის პოზიციას.
ჟურნალი  „NARGIS“-ი  არ იღებს პასუხისმგებლობას სარეკლამო ტექსტების შინაარსზე.

facebook.com/NargisGeorgia instagram.com/nargis_georgia

მის: ქავთარაძის  ქ. #27, თბილისი, 0186, საქართველო

ტელ: (+995 32) 2 38 19 08

კომერციული დირექტორი ნაზი გოშაძე |Commercial Director NAZI GOSHADZE 

გაყიდვები და მარკეტინგი ქეთევან დონდუა, თინათინ ჯანუაშვილი, 

ეკატერინე სკოროხოდოვა, თეა ჭელიძე | 
Sales & Marketing KETEVAN DONDUA, TINATIN JANUASHVILI,
EKATERINE SKOROKHODOVA, TEA CHELIDZE

რუსული ენიდან თარგმანი ნატა გვენცაძე | Translation from Russian NATA GVENTSADZE
ინგლისური ენიდან თარგმანი ნინო შუბითიძე, ალექსანდრე შერვაშიძე 

Translation from English NINO SHUBITIDZE, ALEKSANDRE SHERVASHIDZE 

სტილი ნინო ლურსმანაშვილი | Style NINO LURSMANASHVILI
ბეჭდვა შპს „კონტროლ პე“  | Printing LTD CTRL P 
მის: ქავთარაძის  ქ. #27, თბილისი, 0186, საქართველო ტელ: (+995 32) 2 38 19 08

გამომცემელი/ Publisher
FIRST FLOOR GROUP (FFG)

Photo: RYAN KOOPMANS
Style: ANANO DOLABERIDZE
Model: MARITA JANASHIA / 
GEOMODELS AGENCY
Jacket: DALOOD
Make-up: TEKO SHENKEN
Hairstyle: GIORGI 4U
Retouching: DAVID ERISTAVI
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nomerze 
muSaobdnen

Photo by Frederick Paxton

ადამ კაც 
სინდინგი

რაიან  კუპმანსი

დავით ერისთავი

არჩილ 
ბეჟანიშვილი

დოკუმენტალისტი და არქიტექტურის 
ფოტოგრაფი ნიუ-იორკიდან. უყვარს 
მოგზაურობა, რაც მისი პროფესიის 
აუცილებელი შემადგენელი ნაწილია. 
უმუშავია ძალიან ბევრ საინტერესო 
პროექტზე, არის ნიუ-იორკის 
მოდის კვირეულის "Backstage"-ის 
ექსკლუზიური ფოტოგრაფი. რაიანი 
მოდის კვირეულის ფარგლებში ეწვია 
თბილისს და სპეციალურად ჩვენი 
ჟურნალის შემოდგომის ნომრის ყდა 
გადაიღო.

თბი ლი სელ ჟურ ნა ლისტს, არ ჩილ ბე-
ჟა ნიშ ვილს 30-წლიანი პრო ფე სი უ ლი 
გა მოც დი ლე ბა აქვს, და თა ნაც ძალ ზე 
მრა ვალ მ ხ რი ვი. ბო ლო ოცი წე ლია ის 
მუ შა ობს  უცხო უ რი პე რი ო დუ ლი გა მო-
ცე მე ბის კო რეს პონ დენ ტად  სა ქარ თ ვე-
ლო ში. სხვა დას ხ ვა წლებ ში იყო ჩე ხუ რი 
გა ზე თის "PROSTOR", მოს კო ვის ყო ველ-
კ ვი რე უ ლი გა ზე თე ბის «ЛИТЕРАТУРНАЯ 
ГАЗЕТА»  და  «СОБЕСЕДНИК», 
უკ რა ი ნუ ლი ჟურ ნა ლის  «ТИЖДЕНЬ», 
მსოფ ლი ო ში ყვე ლა ზე დიდ ტი რა ჟი-
ა ნი გა ზე თის, იაპო ნუ რი "YOMIURI 
SHIMBUN"-ის  სა კუ თა რი კო რეს პონ-
დენ ტი სა ქარ თ ვე ლო ში.

პროფესიონალი ფოტოგრაფი და 
"Retoucher"-ი. დაამთავრა მოდის 
ინსტიტუტი ტექნოლოგიისა და 
ფოტოგრაფიის განხრით ნიუ-იორკში. 
გადაიღო რამოდენიმე პროექტი 
ჟურნალი „ნარგისისთვის“ და რეტუში 
გაუკეთა შემოდგომის ნომრის ყდის 
ფოტოსესიას.

misma fo
to blo

gma 

“Le21ème” 2015 wlis 

saukeTes
o Street Style 

blogis 
statusi 

moipova.

T b i l i s i  Wav Wava Z i s  # 3 5 a  |  t e l :  032 2 25 26 42  /  032 2 23 25 61  
E - m a i l :  i n f o @ l a p a r i s . g e  |  w w w. f a c e b o o k . c o m / L a P a r i s35

You can buy the best Hair Care Products,
Mineral Make-up & Professional Nail Materials

LA P RIS
BEAUTY CENTER

Mineral Makeup

LA P RIS
 BEAUTY CENTER

You can buy the best hair care products:
R

სიეტლში დაბადებული ადამ კაც 
სინდინგი დღეს ერთ-ერთი ყველაზე 
ცნობილი ქუჩის მოდის ფოტოგრაფია. 
მისმა ფოტო ბლოგმა “Le 21-ème” 
2015 წლის საუკეთესო Street Style 
ბლოგის სტატუსი მოიპოვა. ადამის 
ფოტოები ყოველთვის გამორჩეულია 
სხვა ქუჩის მოდის ფოტოგრაფების 
ნამუშევრებისგან. დადგმულ სცენებს 
არასდროს იღებს, უყვარს ბუნებრივი 
გარემოს აღბეჭდვა და აქცენტს 
კომპოზიციაზე სვამს.

TanamSromloba
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იმას, რომ ქარ თუ ლი მო და და ქარ თ ვე ლი დი ზა ი ნე რე ბი  სა ერ თა-
შო რი სო ას პა რეზ ზე სულ უფ რო დიდ მნიშ ვ ნე ლო ბას იძე ნენ, თბი-
ლი სის მო დის მე-12 კვი რე უ ლიც ადას ტუ რებს, რო მელ მაც დი დი  
წარ მა ტე ბით ჩა ი ა რა და ცხა დი ა, ჩვე ნი ჟურ ნა ლის გვერ დე ბი დან 
ამ ღო ნის ძი ე ბის შე სა ხებ საკ მა ოდ მსუ ყე მა სა ლას გა ეც ნო ბით.

ფო ტოგ რა ფია ხე ლოვ ნე ბის ის დარ გი ა, რო მელ თა ნაც მჭიდ-
როდ არის და კავ ში რე ბუ ლი მო დის სამ ყა რო. ჩვე ნი ჟურ ნა ლის 
დი დი მიღ წე ვაა ის, რომ ამ ერ თი წლის გან მავ ლო ბა ში უკ ვე 
ვი თა ნამ შ რომ ლეთ თა ნა მედ რო ვე ფო ტო ხე ლოვ ნე ბის მარ თ-
ლაც გან თ ქ მულ და აღი ა რე ბულ წარ მო მად გენ ლებ თან.  Nargis  
სა ქარ თ ვე ლოს ახა ლი ყდა ცნო ბილ მა ნიუ-იორ კელ მა ფო ტო დო-
კუ მენ ტა ლის ტ მა რა ი ან კუპ მან ს მა გა და ი ღო. უკ ვე მე ო რედ, ჩვე ნი 
ჟურ ნა ლის თ ვის იმუ შა ვა  Street style-ის ერ თ -ერ თ მა უძ ლი ე რეს მა 
ფო ტოგ რაფ მა  ადამ კაც სინდინგმა.

ყო ველ თ ვის ვცდი ლობთ შე ვე ხოთ კულ ტუ რულ სი ახ ლე ებ სა თუ 
ცნო ბი ლი ხე ლო ვა ნე ბის შე სა ხებ ის ტო რი ებს. ჩვენ თ ვის დი დი 
პა ტი ვია წარ მო გიდ გი ნოთ ცნო ბი ლი ქარ თ ვე ლი პრი მა ბა ლე რი ნა  
ელე ნე გლურ ჯი ძე, რო მე ლიც ლონ დო ნის დიდ სცე ნა ზე წარ მა ტე-
ბით მოღ ვა წე ობს. 

რუბ რი კა „ცხოვრების სტი ლი“ სხვა სა ინ ტე რე სო თე მებ თან 
ერ თად, მოგ ცემთ სა შუ ა ლე ბას ორი სა უ კუ ნე „გადაფურცლოთ“  
და გა ი გოთ, თუ რო გო რი სა ლო ნუ რი ცხოვ რე ბა ჩქეფ და მე-19 
სა უ კუ ნის სა ქარ თ ვე ლო ში. ასე ვე გა გაც ნობთ საკ მა ოდ უც ნა ურ და 
ექ ს ცენ ტ რიკუ ლ აირის აპ ფელს, ქალს, რო მე ლიც 94 წლის ასაკ-
შიც, მო დის სამ ყა რო ში, სტი ლის  ხა ტა დაა აღი ა რე ბუ ლი.

მეჰ რი ბან ალი ე ვა - ქა ლი, რო მე ლიც ბევ რად სცდე ბა მხო ლოდ 
აზერ ბა ი ჯა ნის პირ ვე ლი ლე დის სტა ტუ სის ფარ გ ლებს და ქა-
ლუ რო ბის, ელე გან ტუ რო ბი სა და გე მოვ ნე ბის სიმ ბო ლოდ არის 
აღი ა რე ბუ ლი. ჩვენ თ ვის დი დი პა ტი ვია წარ მო გიდ გი ნოთ ამ ქალ-
ბა ტო ნის ფო ტო სე სია რუბ რი კა ში Style Icon. 

რა თქმა უნ და, ჟურ ნა ლი Nargis სა ქარ თ ვე ლო ტრა დი ცი უ ლად 
შე მოგ თა ვა ზებთ მო დის უახ ლეს ტენ დენ ცი ებ სა და სე ზო ნის შე სა-
ბა მის რჩე ვებს.

იმედს ვი ტო ვებთ, რომ Nargis სა ქარ თ ვე ლოს  მე ოთხე ნო მე რი 
თქვენ თ ვის სა ინ ტე რე სო სა კითხა ვი იქ ნე ბა და დი დი ინ ტე რე სით 
და ე ლო დე ბით ჩვენს შემ დეგ გა მო ცე მას. 

მო მა ვალ Nargis-ამდე! 

თაკო ჩხეიძე 
მთავარი რედაქტორი

yve la fe ri er Ti 
wlis win da iwyo...

Nargis  სა ქარ თ ვე ლოს მე ოთხე ნო მრის გა მოს ვ ლა სა ი უ ბი ლეო 
თა რიღს ემ თხ ვე ვა - დე კემ ბერ ში ჩვე ნი ჟურ ნა ლი ერ თი წლის 
ხდე ბა. ამ დრო ის გან მავ ლო ბა ში  მთე ლი გუნ დი თავ და უ ზო გა ვად 
შრო მობ და იმის თ ვის, რომ ყო ვე ლი შემ დ გო მი ნო მე რი თქვენ-
თ ვის კი დევ უფ რო სა ინ ტე რე სო და მიმ ზიდ ვე ლი ყო ფი ლი ყო. 
მი ზა ნი, Nargis-ი სა ქარ თ ვე ლო ში შე ეყ ვა რებინათ და მი ე ღოთ, 
მიღ წე უ ლი ა: ჩვე ნი მკითხ ველ ების რიცხ ვი ნომ რი დან ნომ რამ დე 
მა ტუ ლობს, რაც შემ დ გო მი მუ შა ო ბის თ ვის ყვე ლა ზე დი დი სტი მუ-
ლი ა. თქვენ კი დი დი მად ლო ბა იმის თ ვის, რომ Nargis სა ქარ თ-
ვე ლოს  მკითხ ვე ლი ხართ!

მო და და კულ ტუ რა -  ჩვე ნი ჟურ ნა ლის მთა ვა რი ღერ ძია და ეს 
ნო მე რიც ტრა დი ცი უ ლად ამ სფე როს სი ახ ლე ე ბი თა და თე მე-
ბი თაა დატ ვირ თუ ლი.  6 წლის წინ ალ ბათ ვე რა ვის წარ მო-
ედ გი ნა, რომ თბი ლი სის მო დის კვი რე უ ლი მსოფ ლიო მო დის 
სამ ყა როს თან ინ ტეგ რი რე ბას მო ა ხერ ხებ და. თუმ ცა, ფაქ ტი ა, 
რომ დღეს ჩვენს დე და ქა ლაქს მსოფ ლი ო ში ცნო ბი ლი გა მო-
ცე მე ბის ჟურ ნა ლის ტე ბი სტუმ რო ბენ, ჩვე ნი დი ზა ი ნე რე ბი კი  ამ 
ინ დუს ტ რი ის სულ უფ რო ფარ თო არე ალ ზე გა დი ან. მხო ლოდ ის 
სი ახ ლე რად ღირს, რომ ქარ თ ვე ლი დი ზა ი ნე რი დემ ნა გვა სა ლია 
„ბალენსიაგას“ სახ ლის კრე ა ტი უ ლი დი რექ ტო რი გახ და! 

i. WavWavaZis gamz. #50 Tbilisi, 0179, saqarTvelo
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Tbilisi, a. wereTlis gamziri #101
tel: 032 2 30 74 90 / 551 94 81 89

 www.facebook.com/ brandr.ge 

ბრენდ ერ-ში წარმოდგენილია ჭაღები, ბრები, 

წერტილოვანი განათებები,  ბაღის სანათები 

ცნობილი ევროპელი დიზაინერებისაგან.

მუდმივად განახლებადი კოლექცია გამორჩეული გემოვნების მყიდველისათვის.



ილუსტრაცია ბრიტ სამოსონი

21
გვ.

თბილ სის მო დის კვი რე უ ლი 6 წინ ჯერ კი დევ ფეხს 
იდ გამ და. ბევ რის თ ვის წარ მო უ დგე ნე ლი და და-
უ ჯე რე ბე ლიც კი იყო, რომ ამ წა მოწყე ბას სე რი-
ო ზუ ლი რე ზო ნან სი ექ ნე ბო და მსოფ ლიო მო დის 
სამ ყა რო ში. თუმ ცა, წლი დან წლამ დე, თბი ლი სის 
კვი რე უ ლი სულ უფ რო სე რი ო ზულ ხა სი ათს იღებს 
და წელ ს  სა ქარ თ ვე ლოს დე და ქა ლაქ ში, მე-12 მო-
დის კვი რე ულ ზე მსოფ ლი ო ში აღი ა რე ბუ ლი მო დის 
ინ დუს ტ რი ის წარ მო მად გენ ლე ბი იყ რი ან თავს. 
ქარ თ ვე ლი დი ზა ი ნე რე ბის რიცხ ვი და ხა რის ხი კი 
წლი დან წლამ დე იზ რ დე ბა , უმ ჯო ბეს დე ბა და თა ვის 
ღირ სე ულ ად გილს იმ კ ვიდ რებს მსოფ ლიო მო დის 
სივ რ ცე ში.

FFG offers management of companies’ corporate magazines 

and  different kinds of publications, design and polygraph 

services of all types.

FFG has official partners – Printing Houses in Austria, 

Turkey and Georgia.

FIRST FLOOR GROUP (FFG)

# 19/21 Mtskheta str., Tbilisi,  0179,  Georgia,  Tel: +995 32 238 19 08,  Cell: +995 568 36 99 11  
E-mail:  info@ffg.com.ge,  www.ffg.com.ge,   Join Us on Facebook:  FIRST FLOOR GROUP Media Holding
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am fers araCve
ulebrivad 

gamoiyenebT ro
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dRisiT, ise saR
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es labada 
yvela 

drois must-have-ia.

wigni, romelTan erTadac sasiamovnod gaatarebT saSobao ardadegebs. 

dauviwyari vaxSami dauviwyar garemoSi.

CemTvis klasika `romauli ardadegebia~. 
filmi da wyvili, romelic arasdros berdeba.

Christian Dior

Roman Holiday

MAC 

Marni

Miu Miu

DIBi

Burberry Prorsum

Lanvin

Jo Malone

Something From Tiffany's

Miu Miu

ჩემი სეზონური შთაგონების წყარო შემოდგომაა...
ბორდოსფერი ლაბადა, შინდისფერი ტუჩის 

საცხი, ჭიქა წითელი ღვინო და ბურგუნდიისფერი 
ფეხსაცმელი ჩემი საშემოდგომო არჩევანია. 

ცივ და სუსხიან საღამოს კი, საყვარელ ადამიანთან ერთად 
რომანტიკული ფილმის ყურებას ან წიგნის 

კითხვას გირჩევთ.

Semodgomis 
surneli Gucci

Cafe Littera
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ცნობილი მშობლების ოჯახში დაბადება ერთდროულად საჩუქარიც  არის 
და წყევლაც. ერთი მხრივ, ბავშვობიდან გარშემორტყმული ხარ ალერსიანი 

ძიძებით, შენს თითოეულ სიტყვას ციურ მანანასავით იჭერენ რეპორტიორები,  
ყოველ ახალ გარეგნულ იერსახეს განადიდებენ თაყვანისმცემლები, შენი 

ჩანაწერები ტვიტერზე ციტატებად ვრცელდება მაშინაც კი, როდესაც სრულიად 
უმნიშვნელო ინფორმაციას აქვეყნებ, ხოლო შენი პირველი ნაბიჯები წითელ 

ხალიჩაზე ყველაზე მოდური ჟურნალების გვერდებს ამშვენებს.

TaobaTa Soris 
TamaSi

ტექსტი  აფეტ ბაგიროვის  ფოტო პრეს მასალა

ანჯელა და ოტავიო მისონები
ბენჯამინ კანარეკის ფოტო

ფიამა ფერაგამო

პეტ და ანა კლივლენდები 
Lanvin. 2015

სალვატორე ფერაგამო თავის 
სახელოსნოში, იტალიაში

მ
ეორე მხრივ,  „გვირგვინოსანი 
ან გე ლო ზო ბა“ საკმაოდ 
რთულია... არ გა გაჩ ნია ნამ დ-
ვი ლი ბავ შ ვო ბა, არც ერ თ გუ ლი 

მე გობ რე ბი, არც ვარ ს კ ვ ლა ვი მშობ ლე-
ბის საკ მა რი სი ყუ რადღე ბა; სა მა გი ე როდ 
გაქვს უდი დე სი პა სუ ხის მ გებ ლო ბა და 
მუდ მი ვი ეჭ ვე ბი...

რო დე საც მო დის ინ დუს ტ რი ა ში თა-
ო ბა თა მემ კ ვიდ რე ო ბი თო ბა ზე ვსა უბ-
რობთ, ამ დიდ ხმა უ რი ან იტა ლი ურ ოჯახს 
გვერდს ვე რაფ რით ავუვ ლით. ოტა ვიო 
და რო ზი ტა Missoni-ს ბრენ დის დამ-
ფუძ ნებ ლე ბი არიან. მათ მა შვი ლებ მა – 
ლუ კამ, ან ჯე ლამ და მათ მა უფ როს მა ძმამ, 
ვი ტო რი ომ, თა ვის ტრა გი კულ აღ სას რუ-
ლამ დე – ჭეშ მა რი ტი იტა ლი უ რი გა ტა ცე-
ბით გა აგ რ ძე ლეს თა ვი ან თი მშობ ლე ბის 
საქ მი ა ნო ბა და ამ ბო ბენ, რომ Missoni – 
ეს არის არა მხო ლოდ სა მუ შა ო, არა მედ 
გა სა ო ცა რი მოგ ზა უ რო ბა  და მთე ლი 
სამ ყა რო ა, რო მე ლიც მა თი ცხოვ რე ბის 
წე სად იქ ცა.

ოჯა ხუ რი ბიზ ნე სი – ფა ქი ზი საქ მე ა. 
მი სი შექ მ ნა რთუ ლი ა, მაგ რამ კი დევ უფ-
რო რთუ ლია ღირ სე უ ლად გაგ რ ძე ლე ბა. 
სალ ვა ტო რე ფე რა გა მომ, მე თერ თ მე ტე 
შვილ მა და ყვე ლა ზე ნი ჭი ერ მა თოთხ მე ტი  
ბავ შ ვი დან, თა ვი სი კა რი ე რა 9 წლი დან 
და იწყო. უკ ვე 15 წლის ასაკ ში ის ამე რი-
კა ში გა და ვი და საცხოვ რებ ლად, სა დაც 
საქ ვეყ ნო დი დე ბა მო ი პო ვა.

 სალ ვა ტო რე ფე რა გა მოს სიკ ვ დი ლის 
შემ დეგ მი სი საქ მე გა აგ რ ძე ლეს მის მა 
ქვრივ მა და ექ ვ ს მა შვილ მა – ფი ა მამ, ჯო-
ვა ნამ, ფულ ვი ამ, ფე რუ ჩემ, ლე ო ნარ დომ 
და მა სი მომ. ყვე ლა ზე ნი ჭი ერ მა ქა ლიშ-
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ვი ლე ბი დან – ფი ა მამ მო ი ფიქ რა გე ნი ა ლუ რი ნა ვი სე ბუ რი ფეხ საც მე ლე ბი ფე რა გა მოს-
გან და კი დევ ერ თხელ და უმ ტ კი ცა მსოფ ლი ოს, რომ მა მა მი სის საქ მე ცოცხ ლობ ს . დი დი 
ვარ ს კ ვ ლა ვუ რი მე წა ღის მემ კ ვიდ რე ე ბი დღემ დე დგა ნან კომ პა ნი ის სა და ვე ებ თან და 
შე უც ვ ლე ლად  მის დე ვენ მის ყვე ლა და რი გე ბას.

სალ ვა ტო რე ფე რა გა მომ კა ლი ფორ ნი ის უნი ვერ სი ტეტ ში ჩა ა ბა რა, რა თა მა თე მა-
ტი კის და ანა ტო მი ის ყვე ლა წვრილ მა ნი შე ეს წავ ლა: იგი შეპყ რო ბი ლი იყო იდე ით, 
შე ექ მ ნა ღვთა ებ რი ვად ლა მა ზი ფეხ საც მე ლე ბი მაქ სი მა ლუ რად მო სა ხერ ხე ბე ლი კა ლა-
პო ტით.

თავ და პირ ვე ლად ოტა ვი ოს და რო ზი ტას სა ხე ლოს ნო ში მხო ლოდ ერ თი მან ქა ნა 
ჰქონ დათ, რო მელ საც სწო რი და ზო ლი ა ნი ქსო ვი ლის დამ ზა დე ბა შე ეძ ლო, მოგ ვი ა ნე-
ბით კი ახა ლი მან ქა ნა შე ი ძი ნეს. ექ ს პე რი მენ ტე ბის პრო ცეს ში მათ ცნო ბი ლი „მისონის 
ზიგ ზა გი “ აღ მო ა ჩი ნეს.

salvatore feragam
om 

kaliforniis unive
rsitetSi 

Caabara, raTa maTe
matikis da 

anatomiis yvela w
vrilmani 

Seeswavla: igi Sepy
robili iyo 

ideiT, Seeqmna RvT
aebrivad 

lamazi fexsacmele
bi 

maqsimalurad mosa
xerxebeli 

kalapotiT.

 25 
Semodgoma

istoria



პეტი და ანა კლივლენდები Lanvin-ის სარეკლამო 
კამპანიაში, 2015 წლის გაზაფხული-ზაფხული 

კრისტენ მაკმენამი. ჟურნალ Love-ის 
მე-6 გამოშვება, 2011 წელი

სტეფან სეიმური ვაჟებთან –  
პიტერ და ჰარი ბრანტებთან ერთად. 
ჟურნალი Harper’s Brazil, 2014 წელი

ჯერი ჰოლი და ჯორჯია მეი ჯაგერი.
ჟურნალი ELLE Brazil, 2013 წელი

ბრუკლინ ბეკჰემი. ჟურნალი  
Man about Town, 2014 წელი

ლილი მაკმენამი. ჟურნალ Love-ის
მე-9 გამოშვება, 2013 წელი

რა შედეგი შეიძლება მოჰყვეს 70-იანი წლების ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული 
მოდელის, პეტ კლივლენდისა და ცნობილი ფოტოგრაფის, პოლ ვან რავენშტაინის რომანს? 
პასუხი მარტივია: მხოლოდ ასეთ წყვილს შეიძლებოდა შესძენოდა ზაკ პოზენის ფავორიტი, 
მისი ჩვენებების მუდმივი მონაწილე, პოპულარული მოდელი  – ანა კლივლენდი. დედას 
პატარა ანა მოდური ჩვენებების დროს კულისებში უკვე 3 წლის ასაკში შეჰყავდა ხოლმე, 
ხოლო მოგვიანებით მასზე შეფობა თვით კარლ ლაგერფელდმა აიღო. ამ წელს ცნობილი 
დედა-შვილი Lanvin-ის სარეკლამო კამპანიაში გადაიღეს.

იმავე სარეკლამო კამპანიაში გადაიღეს სხვა მოდური დინასტიების წარმომადგენლებიც: 
ქრისტენ ოუენი ბილი როუზ ოუენთან ერთად და ვიოლეტა სანჩესი ქალიშვილთან – ლუს 
გოდინთან ერთად.

თა ნა მედ რო ვე ო ბის უდი დე სი მუ-
სი კო სი მიკ ჯა გე რი და 70-80-იანი 

წლე ბის ერ თ -ერ თი  სა ხელ გან თ ქ მუ ლი 
მა ნე კე ნი – შე უძ ლე ბე ლი იყო ასეთ 
წყვილს ულა მა ზე სი ქა ლიშ ვი ლი არ 
შეს ძე ნო და.  m o d e l s . c o m -ის  ვერ სი-

ით, ჯორ ჯია მეი ჯა გე რი 24-ე ად გილს 
იკა ვებს 50 სა უ კე თე სო მო დე ლის სი ა ში 

და კო მერ ცი უ ლად მსოფ ლი ოს ყვე ლა-
ზე წარ მა ტე ბუ ლი მო დე ლე ბის რიცხ ვ ში 
შე დის. ჯორ ჯია არის Hudson Jeans-ის 

სა ხე, მან ხე ლი მო ა წე რა კონ ტ რაქტს 
ბრი ტა ნულ კოს მე ტი კურ ბრენდ Rimmel-
თან, ასე ვე მო ნა წი ლე ობ და ლონ დონ ში 

ოლიმ პი უ რი თა მა შე ბის და ხურ ვის ცე რე-
მო ნი ა ში. 2014 წელს გო გო ნა Vogue-ის 
ყდა ზე გა მოჩ ნ და, გა და ი ღეს  Miu Miu-ს  

და Sisley-ს სა რეკ ლა მო კამ პა ნი ებ ში, 
გა მო დი ო და Tom Ford-ის, Rag&Bone-
ის,  Fendi-ს და  Versace-ს ჩვე ნე ბებ ზე. 

„შეეძლო კი ამ 18 წლის გო გო ნას გამ ხ-
და რი ყო მო დე ლი, მის ზურგს უკან  დე და მი სი 

რომ არ მდგა რი ყო?“ – ერ თხ მად კითხუ-
ლო ბენ მო დის ინ დუს ტ რი ის წარ მო მად გენ-

ლე ბი და უბ რა ლოდ შუ რი ა ნი ადა მი ა ნე ბი. 
სა უ ბა რია ლი ლი მაკ მე ნა მი ზე,  რე ვო ლუ ცი უ-

რი 90-იანების სა ხელ გან თ ქ მუ ლი მო დე-
ლის, მშვე ნი ე რი კრის ტენ მაკ მე ნა მის  

ქა ლიშ ვილ ზე.  
19 წლის ასაკ ში ლი ლი, მი უ ხე და ვად, რბი-

ლად რომ ვთქვათ , უ ლა მა ზო გა რეგ ნო ბი სა, 
წარ მა ტე ბით იპყ რობს მო დის მწვერ ვალს, 

უკ ვე მო ნა წი ლე ობს Marc Jacobs-ის ჩვე ნე-
ბებ ში და სა რეკ ლა მო კამ პა ნი ებ ში, 

Louis Vuitton-ის, Saint Laurent-ის ჩვე ნე ბებ-
ში და ხში რად ჩნდე ბა მო დუ რი  

ჟურ ნა ლე ბის გა რე კან ზე.

კე იტ მოს მა ჩრდილ ში არც თა ვი სი ახ ლობ ლე ბი და ტო ვა – მი სი მა მი ნაც ვ ლის შვი ლი ლო-
ტი უკ ვე ით ვ ლე ბა დი დი იმე დე ბის მომ ცემ მო დე ლად. 14 წლის ასაკ ში, თა ვი სი უფ რო სი დის 
ქორ წილ ში , ი გი შემ თხ ვე ვით მოხ ვ და თა ვად მა რიო ტეს ტი ნოს ობი ექ ტივ ში, ხო ლო 16 წლის 
ასაკ ში ხე ლი მო ა წე რა კონ ტ რაქტს სა ა გენ ტო Storm-თან, რო მელ თა ნაც კე ი ტი თა ნამ შ რომ-
ლობს.

თუ შე ნი ბე ბია ბრი ტა ნუ ლი მო დის ლე გენ და ა, პა პა – Sex Pistols-ის ყო ფი ლი მე ნე ჯე რი, 
ხო ლო მშობ ლე ბი –  Agent Provocateur-ის მარ კის დამ ფუძ ნებ ლე ბი, აღა რა ფე რი გრჩე ბა 
გარ და იმისა, რომ მო დის ინ დუს ტ რი ა ში ჩა ერ თო. ვი ვი ენ ვეს ტ ვუ დის 16 წლის შვი ლიშ ვი ლის, 
კო რა კო რეს პირ ვე ლი დე ფი ლე ბე ბი ის ჩვე ნე ბა ზე მო ეწყო 2014 წელს, მა ნამ დე კი, რო გორც 
გა ირ კ ვა, იგი უკ ვე არა ერ თი წლის გან მავ ლო ბა ში „უწევდა კონ სულ ტა ცი ას“ თა ვის წი ნა პარს 
იმის თა ო ბა ზე, თუ რა არის მო და ში ლონ დო ნის სუბ კულ ტუ რებ ში – გო თებს, პან კებ სა და 
ჰი პებს შო რის  –  და მას ახა ლი კო ლექ ცი ე ბის შექ მ ნას შთა ა გო ნებ და.

ვარ ს კ ვ ლა ვე ბის შვი ლებს შო რის აუცი ლებ ლად უნ და გა მოვ ყოთ სტე ფან სე ი მუ რი-
სა და პი ტერ ბრან ტის შვი ლე ბი. პი ტე რი და ჰა რი –  მო დის თავდადებული მიმ დევ რე ბი, 

ზედ მე ტად გა ნე ბივ რე ბუ ლე ბი სა ზო გა დო ე ბის სიყ ვა რუ ლით, it-boys, les enfants terribles, 
რომ ლებ მაც ასე ად რე და იწყეს ვარ ს კ ვ ლა ვუ რი კა რი ე რა. პი ტერ -უმ ც რო სი ძა ლი ან პო პუ-

ლა რულ  ჟურ ნალ The look-ის საავტორო სვეტ ში ხე ლოვ ნე ბა სა და მო და ზე მსჯე ლობს, მას 
Givenchy-ს სა რეკ ლა მო კამ პა ნი ა ში იღე ბენ, ხო ლო ახალ გაზ რ და ლა მაზ მა ჰა რიმ IRFE-ს 

ჩვე ნე ბა ზე უკ ვე და იპყ რო მა ყუ რე ბელ თა გუ ლე ბი.

მო დე ლე ბის რო ლი მო ირ გეს, ასე ვე, კი დევ 
ერ თი ვარ ს კ ვ ლა ვუ რი წყვი ლის, დე ვიდ და ვიქ-

ტო რია ბეკ ჰე მე ბის შვი ლებ მა. უფ რო სი –  ბ რუკ-
ლი ნი Man about Town-ის გვერ დ ზე იწო ნებს 

თავს, ხო ლო პა ტა რა – რო მეო უკ ვე გა და ი ღეს 
Burberry Prorsum-ის ორ სა რეკ ლა მო რგოლ ში.

keit mosis 12 wlis qaliSvils - lila treiss ukve 

ramdenime welia, rac Tavisi portfolio 
aqvs. lila da 

misi megobari irisi, jud lous qaliSvil
i, xSirad awyoben 

modur fotosesiebs. cnobili modelis pa
tara asls ukve 

uwinaswarmetyveleben did momavals da  

varskvlavis karieras.

ლოტი მოსი. 
Calvin Clein 
Jeans,2014 წელი

რომეო ბეკჰემი Burberry Prorsum-ის ჩვენებაზე, 2014 წელი
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პა ტა რა ო ბი დან ვე და იწყო მო დე-
ლის კა რი ე რა ბრი ტა ნე ლი ლა მაზ მა-
ნის, ჯუდ ლო უს ვა ჟიშ ვილ მა რა ფერ ტ 
ლო უმ. 17 წლის ასაკ ში მან მო ას წ რო 
გა მო ჩე ნა VOGUE-ის ფურ ც ლებ ზე, 
პო დი უმ ზე გას ვ ლა DKNY-ს ჩვე ნე ბა-
ზე და კონ ტ რაქ ტის გა ფორ მე ბა Select 
Model Management-ის სა მო დე ლო 
სა ა გენ ტოს თან.

პატ რიკ დე მარ შე ლემ – მო-
დუ რი ფო ტო გა და ღე ბის ნამ-
დ ვილ მა გე ნი ამ, რო მე ლიც 
Harper’s Bazaar-ის, ELLE-ის, 
Vogue-ის, Life-ისა და სხვა გა-
მო ცე მე ბის თ ვის მუ შა ობს – მხა-
რი და უ ჭი რა თა ვი სი  უმ ც რო სი 
ვა ჟიშ ვი ლის, ვიქ ტო რის სურ-
ვილს გაჰ ყო ლო და მის  კვალს 
და 2006 წლი დან ისი ნი ერ თად 
მუ შა ო ბენ. უნ და ვა ღი ა როთ, რომ 
შვილ ზე ბუ ნე ბამ დი დი ხნით არ 
და ის ვე ნა – ნი ჭი ერ მა დე მარ შე-
ლე -უმ ც როს მა უმოკ ლეს დრო ში 
მი აღ წია წარ მა ტე ბას და უკ ვე 
თა ნამ შ რომ ლობს ისეთ გა მო-
ცე მებ თან, რო გო რი ცა ა: Vogue 
China, Harper’s Bazaar USA, V 
Magazine, Vogue Japan, Vogue 
Germany, Interview Magazine, 
GQ, Harper’s Bazaar UK, 25 და 
Wonderland. 

klint istvuds Tavidan 

ar undoda Svilis 

aRiareba da uars 

ambobda xeli Seewyo 

misi karierisTvis, 

magram mogvianebiT 

gadaifiqra da  

istvud-umcross patara 

roli SesTavaza 

filmSi „gran torino“.

კლინტ ისტვუდის ვარსკვლავური 
შვილი – სკოტ ისტვუდიც 
ცდილობს, სხვებს არ 
ჩამორჩეს. მის ანგარიშზეა 
როლი კინოფილმში „გრან 
ტორინო“, გადაღება ჟურნალ 
Town& Country-სთვის და Hugo 
Boss-ის სარეკლამო კამპანიაში 
მონაწილეობა.

სკოტ ისტვუდი. Boss Hugo Boss-ისთვის, 2014 წელი

პატრიკ შვარცენეგერი 

რაფერტი ლოუ, ჟურნალი Teen Vogue, 2015 წელი

patrik Svarcenegeri -
 iyo erT-erTi 

yvelze popularuli 
da skandaluri pop 
momRerlis, maili 
sairusis boifrendi.

istoria

გახ სოვთ ახალ გაზ რ და არ ნოლდ შვარ-
ცე ნე გე რი? წარ მო იდ გი ნეთ იგი, მო ა შო რეთ 
გულ მ კერ დის კუნ თე ბი, და უ მა ტეთ სიტ კ ბოს 
და ქა რიზ მის ცენ ტ ნე რი – და მი ი ღებთ მი სი 
ვა ჟის პორ ტ რეტს, კე თი ლი გუ ლის ბი ჭის (იგი 
და კა ვე ბუ ლია ქველ მოქ მე დე ბით), რო მელ საც 
დამ წყე ბი მო დე ლი სათ ვის სა უ კე თე სო მო ნა-
ცე მე ბი აქვს. მის ან გა რიშ ზეა მუ შა ო ბა Hudson 
Jeans-თან და ნამ დ ვი ლი ტრი უმ ფი – დე ბი უ ტი 
Tom Ford-ის სა რეკ ლა მო კამ პა ნი ა ში.
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შემოდგომა/ზამთრის კოლექციებში რუხი ფერი ყოველთვის აქტუალურია. 
კონკრეტულად ამ სეზონზე დიზაინერების არჩევანი ამ ტონალობებში შექმნილი 

50-იანი წლების ე.წ. „Le suit“-ია.

შემოდგომის ცივმა საღამოებმა ხასიათი არ უნდა გაგიფუჭოთ, პირიქით, ეს 
სეზონი დაგეხმარებათ საინტერესოდ გამოიყურებოდეთ და ტენდენციების 

გათვალისწინებით გაიხალისოთ ცხოვრება. 

Dior-ის მოდის სახლის ყოფილი კრეატიული დირექტორის, რაფ საიმონსის მიერ 
შექმნილი ფეხსაცმელი 2015 წლის შემოდგომა/ზამთრის ნამდვილი ჰიტია. 

სხვადასხვა ფერის ლატექსის ტყავი, კრისტალის ფერადი ქუსლი, გამოყვანილი ფორმა - 
ეს ის დამახასიათებელი ნიშნებია, რომლებიც ფეხსაცმლის არჩევისას უნდა გამოიყენოთ. 

 MUST-HAVE
Season's

Giorgio Armani

Theory

Stella McCartney

Viviene Westwood

Ports 1961

Trussardi

DIOR BootsSIX SHADES OF GREY

FALL IN FALL
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ტენდენცია, რომელმაც მე-19 საუკუნეში დაგვაბრუნა:  
ვიქტორიანული სტილი, მაღალი საყელოები, გოფრირებული 

მანჟეტები, მაქმანები, დიდი ბაფთები - ეს ყველაფერი 
დიზაინერებმა თანამედროვე სახით წარმოადგინეს, რაც 

ერთდროულად ძალიან ნაზი და სექსუალურია.

Giles

Roberto Cavalli

Alberta Ferretti

Alexander McQueen

Chloé

Altuzarra

VICTORIAN VIBES
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ხავერდი უკვე რამდენიმე სეზონია კვლავ  მოდაშია.  
მეტიც, ამ ქსოვილით შექმნილი სამოსი  

2015 წლის შემოდგომა/ზამთრის 
კოლექციებში ნამდვილი ჰიტია. 

ეცადეთ აქცენტი მკვეთრ ფერებზე შეაჩეროთ.

Sonia Rykiel A/W 2015

Emilio Pucci A/W 2015

Givenchy A/W 2015

Ralph Lauren A/W 2015

Chloé A/W 2015

Lanvin A/W 2015

VELVET ADDICTION

T R E N D S
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თუ მიგაჩნიათ, რომ ლამაზი ფეხები გაქვთ, 
მაშინ ეს სეზონი სწორედ თქვენთვისაა. 

ძალიან მოკლე, ტრაპეციის ფორმის 
ქვედაბოლოები „ივ სენ ლორანის“, 

„კარვენის“ და ბევრი სხვა დიზაინერის 
კოლექციის ერთ-ერთი მთავარი 

შემადგენელი ნაწილია.

პლისე ქვედაბოლო ძალიან ბევრი დიზაინერის კოლექციაში 

შეგვხვდა პარიზში, მილანსა თუ საქართველოში. 

წარმოდგენილია როგორც ტვიდის, ისე შიფონისა და სხვა 

თხელი ქსოვილებისგან შექმნილი ქვედაბოლოები. 

SHOW YOUR LEGS
Suno A/W 2015

Salvatore Ferragamo A/W 2015

Carven A/W 2015

Christian Dior A/W 2015

Roland Mouret A/W 2015

Louis Vuitton A/W 2015

PLEATS PLEASE

T R E N D S



LOUIS VUITTON Bag
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LET’S SHINE
თუ გსურთ ლამაზად და განსხვავებულად 

გამოიყურებოდეთ, მაშინ ცოტაოდენი სითამამე 
გამოიჩინეთ და არჩევანი მეტალიკზე შეაჩერეთ.  

მბზინავი და ბრჭყვიალა ფაქტურები,  
მეტალიკი ქსოვილები ‒  

 სწორედ ის არის, რაც შემოდგომა/ზამთარი  
2015-ის ერთ-ერთი მთავარი შემადგენელი  ნაწილია. 

MUST-HAVE
Alexander Wang A/W 2015

Loewe A/W 2015

Giambattista Valli A/W 2015

Sonia Rykiel A/W 2015

Rodarte A/W 2015

Christopher Kane A/W 2015

Season's

მოდის სახლი Louis Vuitton-ი ყოველთვის გამოირჩევა ჩანთების განსაკუთრებული დიზაინით. 
ამ სეზონზე ნიკოლა ჟისკერის მიერ შემოთავაზებულ კოლექციაში  ფერადი, პრინტიანი, 
ახალგაზრდული და საკმაოდ მკაცრი, ოთკუთხედის ფორმის ჩანთებია წარმოდგენილი.

T R E N D S



WARM FEELINGS
ამ სეზონზე თამამად შეგიძლიათ არჩევანი ისეთი სტილის, 

ფორმისა თუ ფერის პალტოზე შეაჩეროთ, როგორიც 
მოგწონთ. მოდაშია აბსოლუტურად ყველანაირი სტილი:  
სწორი, ტრაპეცია, მომრგვალებული ფორმის, მოკლე თუ 

გრძელი, ორ ან ერთბორტიანი, საყელოთი თუ მის გარეშე.  
ყველაფერი თქვენს არჩევანზეა დამოკიდებული.

Marni A/W 2015

Miu Miu A/W 2015

Calvin Klein Collection A/W 2015

Victoria Beckham A/W 2015

Balenciaga A/W 2015

Chanel A/W 2015

Stella McCartney A/W 2015

T R E N D S



moduri 
simaRleebi

ცნება „მაღალი მოდა“ ისევე განუყოფელია საფრანგეთისგან, როგორც წითელი 

ღვინო, დილის კრუასანები და ეიფელის კოშკი. თუ მოდა პარიზში დაიბადა, მაშინ 

შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ მის დაბადებას წელიწადში 2-ჯერ აღვნიშნავთ: 

იანვრის ბოლოს და ივლისის დასაწყისში. წვეულება 5 დღე გრძელდება 

და ნამდვილად საამაყო სახელს ატარებს. ჩვენ კი წილად გვხვდა პატივი 

დავსწრებოდით მოდის ამ დღესასწაულს და იქ მიღებულ შთაბეჭდილებას ჩვენს 

მკითხველს ვუზიარებთ.

„დიორი“ ყოველთვის ზღაპარია, მნიშვნელობა არ აქვს, რას ვაკეთებ“, – 
განაცხადა დიზაინერმა რაფ საიმონსმა. სწორედ ეს ზღაპარი აქცია რეალობად 

მისმა ჩვენებამ. პალტოები – ასიმეტრიული, სხვადასხვა ზომისა და ფორმის 
სახელოებით, სხვადასხვა სიგრძის, ბეწვითა და პრინტიანი ქსოვილებით. 

საოცრად ქალური იყო შიფონისა და ხავერდის კაბები. 70-იანების სტილში იყო 
გადაწყვეტილი ფეხსაცმელი, რომელსაც ფერადი პლატფორმა ჰქონდა.  

CHRISTIAN DIOR



კარლ ლაგერფელდმა პოდიუმი ამჯერად კაზინოდ გადააქცია. 
სათამაშო მაგიდებთან მისი მუზები ისხდნენ: კრისტენ 
სტიუარტი, ჯულიანა მური, ჯერალდინა ჩაპლინი, ლარა 
სტოუნი, რინკო კიკუჩი, რიტა ორა, ვანესა პარადი და სტელა 
ტენანტი. ყოველ მათგანს კარლის მიერ სპეციალურად 
მათთვის შექმნილი სამოსი ეცვა.  ლაგერფელდმა ჩვენებით 
ცინიკურად გაუსვა ხაზი იმას, რომ მსოფლიო დღეს ერთი 
დიდი კაზინოა, აზარტული ადამიანებით სავსე. 

დიზაინერმა საკუთარი კოლექცია
საოცრად ორიგინალური ფორმით
წარმოადგინა. დათოვლილი ტყის
პეიზაჟის ფონზე რიგრიგობით 
გამოდიოდნენ კოსტიუმებში გამოწყობილი 
ბალერინები და ცეკვავდნენ. 
კოლექციის შესაქმნელად გამოყენებულია 
ულამაზესი მაქმანები, 
შიფონი, ატლასი. კოლექციაში
ყველა კაბა თეთრი ფერის იყო. 

FRANCK SORBIER 

CHANEL
ამჯერად ჯამბატისტა ვალის  მუზა ახირებული, თამამი და ფერების 
მოყვარული ქალია. კოლექცია, შეიძლება ითქვას, ორ ნაწილად 
იყო დაყოფილი: პირველ ნაწილში მოდელებმა, ძირითადად, შავი 
და ნაცრისფერი კოსტიუმები წარმოადგინეს, შემდეგ კი აჩვენეს 
გადაჭარბებული მოცულობის, მკვეთრი ფერების, ყვავილების პრინტიანი 
ჰაეროვანი, ფუშფუშა ქსოვილებითა და თვლებით შექმნილი კაბები. 

GIAMBATTISTA VALLI 

jambatis
ta vali

m 
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ze 2011 wels 

waradgin
a koleq

cia

ასიმეტრიული ქვედაბოლოები, ორიგინალური პიჯაკები, 
მაღალწელიანი შარვლები და გრძელი საღამოს კაბები წარმოადგინა 
დიზაინერმა თავის ახალ კოლექციაში. ქსოვილები  დატვირთულია 
სხვადასხვა ორნამენტით, მაქმანებითა და მძივებით. გამოყენებულია 
შიფონი, ხავერდი, ტყავი, ორგანზა. კოლექციის განსაკუთრებით 
საინტერესო ნაწილი იყო თავსამკაულები და ყელსაბამები.

JULIEN FOURNIE 

 45 
Semodgoma

 44 
Semodgoma

moda, rogorc xelovneba



მარია გრაცია კიურის და პიერპაოლო 
პიჩიოლის თვალით დანახული
რომი – სწორედ ეს იყო ჩვენების 
მთავარი თემა. მოდელები გრძელ, 
მდიდრულ კაბებში არიან გამოწყობილები, 
ფეხზე კი „გლადიატორები“ 
აცვიათ. ყველა მათგანს რომის იმპერიის 
სიმბოლოებით გაფორმებული 
თავსამკაული და ყელსაბამი უკეთია.
კოლექცია, ძირითადად, შავ ფერშია 
გადაწყვეტილი, მხოლოდ  რამდენიმე 
კოსტიუმია ოქროსფერი და წითელი.

VALENTINO

ჩვენების მთავარი თემა კოსმოსი და ვარსკვლავები იყო. გალაქტიკა
 ზუჰაირ მურადის ინსპირაციის წყარო ჯერ კიდევ 1999 წელს, მისი
სადებიუტო კოლექციის შექმნისას გახდა. 15 წლის შემდეგ იგი კვლავ 
უბრუნდება ამ თემას და ამჯერად განსხვავებულ ფორმებს, ფერებსა 
და ქსოვილებს გვთავაზობს. „მომწონს ცაში მოგზაურობის იდეა. 
ეს ისაა, რასაც ყოველღამე ვხედავთ“, – განაცხადა დიზაინერმა.

ZUHAIR MURAD

კოლექციის შექმნისას რამი ალ ალის 
ინსპირაციის წყარო 40-50-იანი 
წლები გახდა. ფუშფუშა ქსოვილებისგან 
შეკერილი კაბები და მდიდრული 
ქსოვილებისგან შეკერილი გრძელი, ქალური სილუეტის კოსტიუმები 
ერთ ჩვენებაში იყო გაერთიანებული. კოსტიუმებში ვინტაჟური და 
თანამედროვე ელემენტები ჰარმონიულად ერწყმოდა ერთმანეთს. 

RAMI AL ALI

გრძელი საღამოს კაბები და კომბინეზონები, ძირითადად, კრემისფერ, 
ოქროსფერ, თეთრ და შავ ფერებში იყო გადაწყვეტილი. ქსოვილები 
გაფორმებულია ასიმეტრიული ორნამენტებითა და გეომეტრიული ფიგურებით. 
საოცრად შთამბეჭდავი აღმოჩნდა კოსტიუმები ორიგინალური მხრებით.

STEPHANE ROLLAND

stefan rolani miiCnevs, 
rom maRali moda tyuils 

ver itans
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romantikuli 
avangardi

დ
ასავლურ street-fashion-ის ბლოგებში იგი გამოდის, როგორც Russian Lady. მისი 

კოლექციის რთული სტილი, რომელშიც ერთმანეთშია ჩაწნული სტალინური რეტრო, 

მე-20 საუკუნის დასაწყისის მოდა და ბურლესკური ეროტიზმი, საყოველთაო 

ყურადღებას იპყრობს. ულიანა სერგეენკოს ბრენდის პირველმა  ჩვენებამ სერიოზული აჟიოტაჟი 

გამოიწვია. პარიზში მაღალი მოდის კვირეულის ფარგლებში გამართული შოუს შემდეგ 

ულიანა ნამდვილ რუსულ სენსაციად იქცა. ახლა იგი წამყვანი პრიალა ჟურნალების გვერდებს 

ამშვენებს, მასზე წერენ ბლოგერები და ჟურნალისტები იაპონიიდან არგენტინამდე, მის სამოსს 

იცვამენ მთავარი ცერემონიების წითელ ხალიჩაზე, კინოფესტივალების და მიღებების დროს.

 ინტერვიუნიგიარ გახრამანოვა   ფოტო  პრეს მასალა
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ულიანა სერგეენკო
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რო  გორ და  უ  ჭი  რეს მხა  რი მი  როს   ლა 
ვა დუ  მამ  და ბი  უ  რო 24/7მა თქვენს 
ბრენდს?
მი  როს   ლა  ვა ჩე  მი დი  დი ხნის მე  გო  ბა  რი  ა. 
ჯერ კი  დევ ბი  უ  როს გა  მო  ჩე  ნამ   დე ვურ   თი -
ერ   თობ   დით და ვმე  გობ   რობ   დით, ვუ  ზი  ა -
რებ   დით ერ   თ   მა  ნეთს იდე  ებს იმა  ზე, თუ რას 
გვინ   და ხორ   ცი შე  ვას   ხათ ცხოვ   რე  ბა  ში. უკ   ვე 
მოგ   ვი  ა  ნე  ბით იყო რუ  სუ  ლი მო  დის დე  სან   ტი 
ამე  რი  კა  სა და ევ   რო  პა  ში. მი  რას უსაზღ   ვ   რო 
ენ   თუ  ზი  აზ   მ   მა და სა  კუ  თა  რი საქ   მის სიყ   ვა -
რულ   მა Buro ერ   თ   -ერთ ყვე  ლა  ზე წარ   მა  ტე -
ბულ ინ   ტერ   ნეტ პრო  ექ   ტად აქ   ცია რუ  სეთ   ში 
მო  დის და კულ   ტუ  რის სფე  რო  ში, ხო  ლო 
მი  როს   ლა  ვა სა  კულ   ტო პერ   სო  ნა  ჟი და მი  სა -
ბა  ძი მო  დე  ლი გახ   და.

რო  გორ გა  მო  ი  ყუ  რე  ბა თქვენ   თ   ვის ქა  ლი, 
რო  მელ   საც ული  ა  ნა სერ   გე  ენ   კო აც   მევს?
კლი  ენ   ტე  ბი გვყავს სხვა  დას   ხ   ვა ქვეყ   ნი  დან, 
ესე  ნი  ა: ყა  ზა  ხე  თი, ბაჰ   რე  ი  ნი, ინ   დო  ნე  ზი  ა, 
ამე  რი  კა, სა  უ  დის არა  ბე  თი, შვე  ი  ცა  რი  ა. ისი -
ნი წარ   მო  უდ   გე  ნე  ლი ოს   ტა  ტო  ბით ახ   დე  ნენ 
ული  ა  ნა სერ   გე  ენ   კოს ნივ   თე  ბის ადაპ   ტი  რე -
ბას თა  ვი  ან   თი კულ   ტუ  რის თა  ვი  სე  ბუ  რე  ბებ  -
თან და, ასე  ვე, ცალ   კე  ულ სა  განს თა  ვი  სე  ბუ -
რად ატა  რე  ბენ. სა  სი  ა  მოვ   ნოა იმის შეც   ნო  ბა, 
რომ ჩვენს სა  მოს   ში თი  თო  ე  ულ ქალს რა  ღაც 
გან   სა  კუთ   რე  ბუ  ლი ხიბ   ლავს.

თქვე  ნი მო  რი  დე  ბუ  ლო  ბის მი  უ  ხე  და  ვად 
რო  გორ ახერ   ხებთ, რომ მთე  ლი მსოფ  
ლი  ოს  ყუ  რადღე  ბის ცენ   ტ   რ   ში მოხ   ვ   დეთ?
მსოფ   ლი  ოს ყუ  რადღე  ბის ცენ   ტ   რ   ში ყოფ   ნი  სა 
რა გითხ   რათ, მაგ   რამ, ჩემ   და სა  ბედ   ნი  ე -
როდ, ბევ   რი ადა  მი  ა  ნი ისე სულ   გ   რ   ძე  ლი 
აღ   მოჩ   ნ   და, რომ თვი  თონ გად   მოდ   გეს პირ  -
ვე  ლი ნა  ბი  ჯი.

ვინ მო  ახ   დი  ნა თქვენ   ზე  გავ   ლე  ნა პრო 
ფე  სი  ის არ   ჩე  ვი  სას?
პრო  ფე  სი  ას არ და  ვარ   ქ   მევ   დი ‒ ეს უფ   რო 
ბე  დი  ა. მთე  ლი ცხოვ   რე  ბის მან   ძილ   ზე 
ყვე  ლა  ფერს იქით მივ   ყავ   დი, რაც ახ   ლა 
მაქვს. უფ   რო სწო  რად, ეს არის სხვა  დას   ხ   ვა 
წვრილ   მან ამ   ბავ   თა ჯაჭ   ვი და აქ არ არის 
მე  ტად ან ნაკ   ლე  ბად მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნი... თი -
თო  ე  ულ   მა თა  ვი  სი რო  ლი შე  ას   რუ  ლა.

თი  თო  ე  უ  ლი ჩვე  ნე  ბა თა  ვი  სე  ბუ  რი გა 
მოც   დი  ლე  ბა  ა. რას გრძნობთ ჩვე  ნე  ბის 
მომ   ზა  დე  ბი  სას?

«ჩემმა ქალიშვილმა 
ვასილისამ 
მოსკოვში 

გამართული 
პირველი ჩვენების 

შემდეგ თავისი 
საკუთარი მინი 

ჩვენება მოგვიწყო» 

ამ პრო  ცესს ახ   ლავს დი  დი პა  სუ  ხის   მ   გებ   ლო -
ბა და ნერ   ვი  უ  ლო  ბა, რო  მე  ლიც, სამ   წუ  ხა -
როდ, ზოგ   ჯერ ჩვე  ნე  ბის შემ   დე  გაც რჩე  ბა და  
მხო  ლოდ  მო  მა  ვა  ლი სე  ზო  ნის კო  ლექ   ცი  ა  ზე 
მუ  შა  ო  ბის დაწყე  ბის წინ გა  ივ   ლის ხოლ   მე.

რა ურ   თი  ერ   თო  ბა გაქვთ შვი  ლებ   თან? 
გინ   დათ, რომ თქვე  ნი ქა  ლიშ   ვი  ლი თქვენ 
მი  ერ და  ფუძ   ნე  ბუ  ლი ბრენ   დის გამ   გ   რ   ძე 
ლებ   ლად იხი  ლოთ?
ყვე  ლა  ფე  რი ისე გვაქვს, რო  გორც ჩვე  უ -
ლებ   რივ ოჯახ   ში: სკო  ლა, სა  ღა  მოს ერ   თად 
თავ   შეყ   რა, ერ   თობ   ლი  ვი არ   და  დე  გე  ბი და 
მოგ   ზა  უ  რო  ბე  ბი. ჩემ   მა ქა  ლიშ   ვილ   მა ვა  სი -
ლი  სამ მოს   კოვ   ში გა  მარ   თუ  ლი პირ   ვე  ლი 
ჩვე  ნე  ბის შემ   დეგ თა  ვი  სი სა  კუ  თა  რი მი  ნი 
ჩვე  ნე  ბა მოგ   ვიწყო.
და აქე  დან მო  ყო  ლე  ბუ  ლი, იგი მუ  დამ მაძ  -
ლევს ეს   კი  ზებს, ნა  ხა  ზებს დე  ფი  ლეს   თ   ვის, 
ახალ იდე  ებს. იგი ბრენ   დის ძა  ლი  ან მნიშ   ვ  -
ნე  ლო  ვა  ნი ნა  წი  ლი გახ   და და, უდა  ვოდ, ჩემს 
მთა  ვარ შთა  გო  ნე  ბად იქ   ცა.

პრე  სა თქვენს კო  ლექ   ცი  ებს კარგ შე 
ფა  სე  ბას აძ   ლევს, ვარ   ს   კ   ვ   ლა  ვე  ბი სულ 
უფ   რო ხში  რად ირ   ჩე  ვენ თქვენს ტან  
საც   მელს. და თქვენ რო  გორ აფა  სებთ 
სა  კუ  თარ თავს?
ჩვე  ნი სი  ხა  რუ  ლი უსაზღ   ვ   რო  ა, რო  დე  საც ვი -
გებთ, რომ რი  ა  ნა და ბი  ონ   სე ჩვენს სა  მოს   ში 
გა  მოჩ   ნ   დ   ნენ. რო  დე  საც ასე  თი ცნო  ბი  ლი 
ადა  მი  ა  ნე  ბი უპი  რა  ტე  სო  ბას ანი  ჭე  ბენ პა  ტა  რა 
ბრენდს რუ  სე  თი  დან, ეს ძა  ლი  ან ბევრს ნიშ  -
ნავს მთლი  ა  ნად ჩვე  ნი გუნ   დის   თ   ვის.

რო  გორ რე  ა  გი  რებთ კრი  ტი  კა  ზე? 
ავად   მ   ყო  ფუ  რად. ყვე  ლა  ზე უფ   რო საწყე  ნი  ა, 
რო  დე  საც ადა  მი  ა  ნე  ბი ყუ  რადღე  ბას აქ   ცე  ვენ 
ზუს   ტად იმ შეც   დო  მებს, რომ   ლე  ბიც თა  ვად 
აღ   მო  ა  ჩი  ნე და ფიქ   რობ   დი, რომ სხვე  ბის   თ  -
ვის შე  უმ   ჩ   ნე  ვე  ლი დარ   ჩე  ბო  და.
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ცნობა

ულიანა სერგეენკო დაიბადა ყაზახეთში,  
ქალაქ უსტ-კამენაგორსკში 1981 წელს.

ზოდიაქოს ნიშანი – ქალწული.

სტილის ხატად ბავშვობაში საკუთარი ბებია ჰყავდა, რომლის სახეს 
ულიანა შეუცვლელად იყენებს თავის კოლექციებში.

15 წლის ასაკში სერგეენკო მშობლებთან ერთად სანკტ-
პეტერბურგში გადავიდა, სადაც ერთი წლის შემდეგ ლამის 
მოდელი გახდა: იგი სამოდელო სააგენტო Modus Vivendis-ში 
მიიწვიეს, მაგრამ მშობლებმა გადაჭრით უარი თქვეს.

ულიანამ სანკტ-პეტერბურგის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
დაამთავრა ფილოლოგის სპეციალობით.

ულიანა სერგეენკო პირველად ქალაქის საზოგადოების წინაშე 
მისი მომავალი (იმ მომენტისათვის) ქმრის  35 წლის იუბილეს 
აღნიშვნაზე წარდგა.

რამდენიმე წლის შემდეგ იმ პერიოდიდან, რაც სერგეენკომ 
მაღალი წრის ქრონიკებში გამოჩენა დაიწყო, მასზე მოდის მთელი 
სამყარო ალაპარაკდა. პროფესიონალებმა მისი კოლექციების 
განხილვა დაიწყეს, ხოლო პარიზში გამართულ მის ჩვენებებზე 
პირველი რიგები პატრიკ დემარშელემ, ანა დელო რუსომ, კორინ 
როიტფელდმა, სიუზი მენკესმა და სხვა VIP-პერსონებმა დაიკავეს.  

ულიანა სერგეენკოს ჰყავს ორი შვილი – ქალ-ვაჟი.
თბილისი, ბაქრაძის ქ. 6

ტელ/ფაქსი: 
(+995 32)  262 03 03

ბათუმი, ბაგრატიონის ქ. 109
ტელ/ფაქსი: 

(+995 32)  262 03 03

E-mail: info@papillon.ge
www.papillon.ge

როგორ ავეჯსაც ეძებ, პაპილონში იპოვი
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TBILISI 
FASHION 
WEEK

 SPRING/SUMMER 2016

ირმა შარიქაძის პერფორმანსი
ფოტო: ანა კოსტამაროვა

ოქტომბრის დასაწყისში თბილისში მოდის სურნელი ტრიალებდა. 

8-იდან 11 ოქტომბრის ჩათვლით თბილისის მოდის კვირეულის  

რიგით მე-12 სეზონი ჩატარდა. ქართველმა დიზაინერებმა 

გაზაფხული/ზაფხული 2016 წლის კოლექციები წარმოადგინეს და 

ძალიან კარგი შეფასებები დაიმსახურეს საერთაშორისო დონის 

პრესისა და მოწვეული სტუმრებისგან.

mimoxilva
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GEORGE SHAGHASHVILI
NATALIE CANTELL (CONTRIBUTOR,VOGUE AUSTRALIA):
 ეს პირველი ჩვენებაა, რომელიც თბილისში 
ვნახე და ძალიან მომეწონა. მიმაჩნია, რომ ქართველი 
დიზაინერები ნიჭიერები არიან. შავი ფერი მიყვარს 
და ამ დიზაინერის ტანსაცმელს სიამოვნებით ვატარებდი. 
გამოვარჩევდი კულმინაციას, შოუს დადგმითა და კოსტიუმებით.

SO YOU BRAND
RYAN KOOPMANS (DOCUMENTARY PHOTOGRAPHER):
ძალიან საინტერესო ჩვენება იყო. 
მომეწონა გარემო, რომელშიც დიზაინერებმა კოლექცია 
წარმოადგინეს. მათ ძალიან საინტერესოდ გამოიყენეს, 
აგრეთვე, ქართული ტრადიციული დეტალები და ეს 
ყველაფერი კომერციულ ტანსაცმელს შეუსაბამეს. 
ვულოცავ დიზაინერებს წარმატებულ დებიუტს.

MARIAM GVASALIA
ELENA BARA ( EDITOR, VOGUE ITALIA): 
ვფიქ რობ, მა რი ამ გვა სა ლი ას კო ლექ ცია ახა ლი ხედ ვი თაა შექ მ ნი ლი. ეს 
დი ზა ი ნე რი ჩე მი ერ თ -ერ თი ფა ვო რი ტი ა. მომ წონს მი სი მუ შა ო ბის სტი ლი, ქსო ვი ლე ბის 
კომ ბი ნი რე ბა და გა და ნა წი ლე ბა სა მოს ში. ძა ლი ან მო მე წო ნა, რომ გა მო ყე ნე ბუ ლი ჰქონ და 
ხა ვერ დი და ბა დე. მი სი ფეხ საც მე ლე ბი კი, უბ რა ლოდ, მიყ ვარს. აუცი ლებ ლად უნ და ვთქვა ისიც, 
რომ მო დე ლე ბი იდე ა ლუ რად ჰყავ და შერ ჩე უ ლი. შოუ მარ თ ლაც სრულ ყო ფი ლი იყო. 

MATÉRIEL BY ALEKSANDRE AKHALKATSISHVILI
DARIA SHAPOVALOVA ( FOUNDER KIEV FASHION DAYS):
 საოცარი შოუ იყო, იმიტომ რომ კონცეფცია ჰქონდა. 
დიზაინერს ბევრი უმუშავია ჩვენების ყველა დეტალზე: სამოსზე, მოდელებზე, 
აქსესუარებზე, მაკიაჟსა და ვარცხნილობაზე. ძალიან მომეწონა საყურეები. 
ჩემი ფავორიტი კოსტიუმი კი გრძელი ტყავის კაბა გახდა.
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IRMA SHARIKADZE
IRMA DE FLORE

NICKQUE PATTERSON (CONTRIBUTOR, 
I-D MAGAZINE):
 საოცარი პერფორმანსი იყო. სიტყვები არ მყოფნის. 
აღფრთოვანებული ვარ იდეით, სამოსით, შესრულებით, 
ადგილმდებარეობით. ძალიან ლამაზი იყო ყველაფერი 
და, რაც მთავარია, იდეა ზუსტად მოვიდა მაყურებლამდე. 

MACH & MACH
ADRIANO CISANI (PHOTOGRAPHER, VOGUE ITALIA):  
ძალიან ახალგაზრდული, საინტერესო 
კოლექცია იყო. მომეწონა, რომ ტანსაცმელთან ერთად 
დიზაინერებმა აქცენტი აქსესუარებსა და ფეხსაცმელზე 
გააკეთეს. მათ საინტერესოდ შეუხამეს ერთმანეთს 
განსხვავებული ფაქტურები და ქსოვილები. 

FAROUK CHEKOUFI (JOURNALIST, PLANET FASHION): 
ძალიან ლამაზი, ჰაეროვანი, 
დახვეწილი კოლექცია იყო. ვულოცავ დიზაინერს 
წარმატებულ ჩვენებას, ძალიან მომეწონა. 

LAKO BUKIA
GEMMA WILLIAMS ( FASHION CONSULTANT): 
ძალიან მომეწონა ის, რომ ძირითადი აქცენტი 
ყვავილების პრინტზე იყო გადატანილი. კოლექცია მართლაც 
გაზაფხული-ზაფხულისთვისაა შექმნილი. მომეწონა ჰაეროვანი 
ქსოვილების გამოყენებაც. განსაკუთრებით მოვიხიბლე 
რამდენიმე მოსაცმელითა და ფეხსაცმლის ქუსლით.
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CHUBIKA
KRISTI VELIAJ ( JOURNALIST, GRAZIA ITALIA)

თეატრალური, დრამატული და მგზნებარე შოუ იყო. 
მომეწონა, რომ ეს არ იყო უბრალოდ ჩვენება და მასში ბევრად მეტი 
რამ იყო ჩადებული. აქამდე ჩუბიკას შესახებ ბევრი  არაფერი ვიცოდი, 
თუმცა აღმოვაჩინე, რომ ძალიან საინტერესო დიზაინერია. სიამოვნებით 
შევავსებდი ჩემს გარდერობს მისი რამდენიმე კოსტიუმით. 

ELISABETA TUDOR ( JOURNALIST, NOWFASHION): 

ეს კოლექცია, ვფიქრობ, ახალი მუხტის შემომტანია. 
გიორგი ქებურიამ, თავისი ძლიერი სტილით, წარმოგვიდგინა 
ორიგინალური ელემენტებით გაფორმებული სამოსი. 
ჩემი აზრით, ესაა მისი ხედვა თავისუფლების იდეის გადმოსაცემად. 
ის ერთ-ერთი ყველაზე ახალგაზრდა, ძალიან ნიჭიერი და 
პერსპექტიული დიზაინერია. განსაკუთრებით შთამბეჭდავი იყო საყურეები.

GEORGE KEBURIA

LIKA FOR LIKA
ADAM KATZ SINDING (PHOTOGRAPHER, W MAGAZINE):

მიყვარს ძლიერი ქალი და ვფიქრობ, დიზაინერის 
ინსპირაციაც სწორედ ეს იყო. მომეწონა ჯინსები და 
 ტყავის ქურთუკები. საკმაოდ შეკრული კოლექცია იყო.

DALOOD

mimoxilva

LILITH ALICE BUßFEL ( JOURNALIST, 55 PAGES ): 

ერთ-ერთი ჩემი ფავორიტი კოლექცია სწორედ „დალოოდის“ იყო - კარგად შეკრული იდეით, 
კონცეფციით, დეტალებით. მინდა აღვნიშნო, რომ ჩემი  აღფრთოვანება გამოიწვია ქართულ 
ენაზე დაპრინტულმა  ქსოვილმა, იყო ძალიან ტენდენციური  და, ასევე, საკმაოდ კომერციულიც. 
ვფიქრობ, ეს ბრენდი მარტივად შეძლებს დაიმკვიდროს ადგილი საერთაშორისო ბრენდებს შორის.
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REGIS COLLIN (JOURNALIST, NOWFASHION): 
ძალიან საინტერესო კოლექცია იყო. მომეწონა კონცეფცია და დიზაინერის 
მიერ გამოყენებული გეომეტრიული ფორმები. კოსტიუმებს ეტყობოდა, 
რომ დიზაინერმა საკმაოდ ბევრი იმუშავა თითოეულ დეტალზე. 

ATELIER 27

mimoxilva

BULLI
ROZA SYNAYSKI (CONTRIBUTOR, ELLE RUSSIA): 
მიყვარს ფერები და ეს კოლექციაც ძალიან ლამაზი იყო. საინტერესოდ 
ჰქონდა დიზაინერს პრინტები, ფერები და სხვადასხვანაირი ქსოვილები 
შეხამებული. სიამოვნებით მოვირგებდი მის რომელიმე სამოსს.

NEW TALENTS

ELVIS JAMES

TEKLA RAZMADZE

NINI CHELIDZE

ANA GOGUADZE

NUTSA JANELIDZE

თბილისის მოდის კვირეულის ფარგლებში გაიმართა ახალბედა 
დიზაინერების კონკურსი. 6-მა დამწყებმა დიზაინერმა 
წარმოადგინა 5 კოსტიუმისგან შემდგარი კოლექცია. 
თავისი ფავორიტი დაასახელა მოდის სახლმა "Dalood", 
იტალიურმა "Vogue"-მა, ქართულ-ამერიკულმა 
უნივერსიტეტმა და ჟურნალმა „ნარგის საქართველომ“. 

NINI DONADZE
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კაბა CHANEL

uzadoobis 
formula

ჟურნალ NARGIS-ის ფურცლებზე 
წარმოგიდგენთ აზერბაიჯანის პირველ ლედის 

მეჰრიბან ალიევას, როგორც პიროვნებას, 
რომელმაც თავისი ინდივიდუალური და 

განუმეორებელი სტილი შექმნა.
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იგი არის მაგალითი სტილის 
თანდაყოლილი გრძნობისა 
და დახვეწილი გემოვნებისა, 

რომელიც უკვე იქცა სულიერი 
სიძლიერისა და  სისათუთის 

შერწყმის სიმბოლოდ.

S T Y L E  I C O N

კაბა HERMÈS 66 
Semodgoma



S T Y L E  I C O N

კაბა FENDI

მეჰრიბანის სტილი -  
ეს არის ერთგულება 

კლასიკისადმი, 
ქალურობა და 

მომხიბვლელობა.

კაბა DOLCE & GABBANA



ხაზების უბრალოება და 
სადა ელეგანტურობა ხაზს 
უსვამს ბუნებრივ ქარიზმას, 

კულტურას და შინაგანი 
სამყაროს სიმდიდრეს. 

კაბა ALEXSANDER TEREKHOV 70 
Semodgoma

 71 
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VISUAL 
OPTIMISM

Shirt - LAKO BUKIA

ფოტო ადამ კაც სინდინგი   სტილიანანო დოლაბერიძე

ცნობილი ბლოგერი, IT GIRL და მოდელი ნატალი კანტელი 

თბილისის მოდის კვირეულის ერთ-ერთი მთავარი სტუმარი 

გახლდათ. მან ქართველი დიზაინერების სამოსი მოირგო, ფოტოები 

კი ექსკლუზიურად „ნარგის საქართველოსთვის“  ცნობილმა 

ფოტოგრაფმა ადამ კაც სინდინგმა გადაიღო. 



Earrings, coat, pants - MATÉRIEL BY ALEKSANDRE AKHALKATSISHVILI Earrings, top, pants - GEORGE KEBURIA



Jacket, brooch, skirt - DALOOD



Over-knee boots, dress -  MARIAM GVASALIA

STARRING: Natalie Cantell
MAKE-UP: Teko Shenken
HAIRSTYLE: Giorgi 4U
RETOUCHING: David Eristavi
ASSISTANT: Maya Chanturidze
LOCATION: Rooms Hotel Tbilisi



DATING 
WITH      

THE 90'S

Jacket  VINTAGE
Pants MATÉRIEL BY TIKO PAKSASHVILI
Boots DALOOD

თუ გსურთ ამ სეზონზე "COOL" გოგოს სტატუსი მოირგოთ, ამას ქართველი 

დიზაინერების სამოსის გამოყენებით მარტივად შეძლებთ. 90-იანების სტილი 

კვლავ აქტუალურია. განიერი მხრები, ვინტაჟი ჯინსი, მბზინავი ქსოვილები და, 

რაც მთავარია, დიდი საყურეები – ეს ყველაფერი აუცილებელია იმისთვის, 

რომ მოდურად გამოიყურებოდეთ.

ფოტო რაიან კუპმანსი   სტილიანანო დოლაბერიძე



Jacket DALOOD
Pants MATÉRIEL BY TIKO PAKSASHVILI
Boots DALOOD Coat MATÉRIEL by LADO BOKUCHAVA



Sweater, pants, boots - DALOOD



Pants MATÉRIEL BY TIKO PAKSASHVILI
Boots DALOOD

Turtleneck MATÉRIEL by ALEKSANDRE AKHALKATSISHVILI
Pants MATÉRIEL by TIKO PAKSASHVILI



Shirt DALOOD
Jeans VINTAGE

Shirt, boots - DALOOD
Jeans VINTAGE

RETOUCHING  David Eristavi
MODEL  Marita Janashia / Geomodels Agency
MAKE-UP  Teko Shenken
HAIRSTYLE Giorgi 4U
ASSISTANT  Maya Chanturidze



მო და, რო გორც ბიზ ნე სი – ამა ზე რა აზ რის ხართ?
მო და ნამ დ ვი ლად ბიზ ნე სია და თქვენს ახალ გაზ რ და დი ზა ი ნე რებს 
მო უ წევთ ამ ფაქ ტ თან შე გუ ე ბა. თუ ისი ნი ამას ვერ აც ნო ბი ე რე ბენ 
და სურთ მხო ლოდ ხე ლო ვან ადა მი ა ნე ბად დარ ჩე ნა, მა შინ მათ ბაზ-
რის კენ გზე ბი სის ტე მის გა რეთ უნ და  ეძი ონ.

დღეს კო მერ ცი ულ მხა რეს მე ტი მნიშ ვ ნე ლო ბა ენი ჭე ბა, ვიდ რე 
შე მოქ მე დე ბითს. რას ფიქ რობთ ამა ზე?

ჯემა უილიამსი

ხე ლოვ ნე ბა და კო მერ ცია 
სრუ ლად შე თავ სე ბა დი  

ცნე ბე ბი ა. იყო კო მერ ცი უ ლი – 
სა მარ ცხ ვი ნო არ არის,  

მთა ვა რი ა, ამას თან ერ თად, 
შე ნი სუ ლი და ღირ სე ბა  

შე ი ნარ ჩუ ნო.ლ
ონდონის  მო დის ბა ზის შემ ქ მ ნე ლი ჯე მა უილი ამ სის პრო ფი ლი ფილ მე ბი და ტე ლე ვი ზი ა ა, 
ამ გან ხ რით ვი ზუ ალ ზე ზრუნ ვა.  მი სი მი ზა ნი – ახალ ბე და დი ზა ი ნე რე ბი სა და ახა ლი ბაზ რის 
ხელ შეწყო ბა ა.  საქ მეს დი დი პა სუ ხის მ გებ ლო ბით უდ გე ბა, გა მო ფე ნის კუ რი რე ბის დროს, 

ძი რი თად საქ მი ა ნო ბას თან ერ თად, ხში რად წერს და კონ სულ ტა ცი ებ საც იძ ლე ვა. ერ თ დ რო უ ლად ბევრ 
საქ მეს აკე თებს და ეს სი ა მოვ ნე ბას ჰგვრის. მის კლი ენ ტებს შო რის არიან სა ერ თა შო რი სო დო ნის დი ზა ი-
ნე რე ბი, კომ პა ნი ე ბი და ინ ს ტი ტუ ტე ბი, მათ შო რის, ალექ სან დერ მაქ ქუ ი ნი, ან ტ ვერ პე ნის მო დის მუ ზე უ მი, 
მეტ რო პო ლი ტე ნის მუ ზე უ მის კოს ტი უ მე ბის ინ ს ტი ტუ ტი, ბრი ტა ნე თის საბ ჭო, ლი მე რი კის ხე ლოვ ნე ბი სა და 
დი ზა ი ნის სკო ლა, ირ ლან დი უ რი დი ზა ი ნი 2015, შან ხა ის მო დის კვი რე უ ლი და M Project.

ჯემა უილიამსის წიგნი

რო დის და ინ ტე რეს დით მო დით?
იმ პე რი ოდ ში, რო დე საც  ინ ტერ ნე ტი ჯერ არ არ სე ბობ და და მო-
დის სამ ყა როს თან  წვდო მა უფ რო რთუ ლი იყო, მე  ვაღ მერ თებ დი  
ირ ლან დი ელ დი ზა ი ნე რებს – ფი ლიპ თრი სი სა და ჯონ რო შას. 
მა შინ დე ლი ირ ლან დია არ იყო მო დის სი ნო ნი მი, თუმ ცა ეს დი ზა ი ნე-
რე ბი მო დის მა ღალ ეშე ლო ნებს მი ე კუთ ვ ნე ბოდ ნენ. ეს ის მა გი უ რი 
სამ ყა რო იყო, რო მე ლიც რე ა ლო ბი დან გაქ ცე ვის სა შუ ა ლე ბას გაძ-
ლევ და და მო დის სა ო ცარ სამ ყა რო ში გამ ყო ფებ და;  მიყ ვარ და მა თი 
ინ ტერ ვი უ ე ბის მოს მე ნა და გი ჟუ რი კო ლექ ცი ე ბის ყუ რე ბა ეკ რა ნზე.
გა დავ წყ ვი ტე, უნი ვერ სი ტეტ ში ფილ მე ბი სა და ტე ლე ვი ზი ის გან ხ რით 
მეს წავ ლა და ცე ლუ ლო ი დის სამ ყა რო ში ჩა ვეფ ლე. ფილ მე ბი ახ ლაც 
ჩე მი დი დი სიყ ვა რუ ლი ა. რად გან წე რა მიყ ვარ და, ამ ინ დუს ტ რი ა ში, 
ძი რი თა დად, წარ მო ე ბის დი ზა ი ნურ მხა რე ზე ვმუ შა ობ დი ხოლ-
მე, მაგ რამ უნი ვერ სი ტე ტის დამ თავ რე ბის შემ დეგ გულ წ რ ფე ლად 
შეშ ფო თე ბუ ლი ვი ყა ვი ინ დუს ტ რი ის გა მო და მის ნაც ვ ლად მუ სი კის 
სფე რო ში ავირ ჩიე მუ შა ო ბა. ვი მოგ ზა უ რე ბერ ლინ სა და ტე ხას ში, 
სა ბო ლო ოდ კი ლონ დონ ში ჩა მო ვე დი. ლონ დონ ში მო დის კუ რი რე-
ბის სა მა გის ტ რო პროგ რა მა  გა ვი ა რე და თა ვით გა და ვეშ ვი მო დის 
ინ დუს ტ რი ა ში. ბო ლომ დე დარ წ მუ ნე ბით ვერ ვიტყ ვი, რო გორ 
აღ მოვ ჩ ნ დი სა ბო ლო ოდ აქ, მაგ რამ, სა ვა რა უ დოდ, ამის მი ზე ზი 
ფან ტა ზი ის მიმ ზიდ ვე ლო ბა და ამ ბის თხრო ბის შე საძ ლებ ლო ბა იყო. 
ახ ლა და მო უ კი დე ბე ლი სპე ცი ა ლის ტი ვარ და ჩე მი ყო ვე ლი დღე 
გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ა, რაც  თა ვის თა ვად და მა ინ ტ რი გე ბე ლი ა.
 
თქვენ ხართ ავ ტო რი წიგ ნი სა „Fashion China“. სა ი დან და ი ბა
და ამ წიგ ნის შექ მ ნის იდე ა?
ჩი ნე თის მო დის ინ დუს ტ რია შე და რე ბით ახალ ბე და ა, ამი ტომ, მის 
შე სა ხებ საკ მა ოდ მწი რი ინ ფორ მა ცია მო ი პო ვე ბა, თუმ ცა ლონ-
დონ ში დარ წ მუ ნე ბუ ლე ბი ვართ, რომ არ სე ბობს „ჩინური ტალ ღა“. 
მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ აქ სტუ დი ის გახ ს ნა ბევრ სირ თუ ლეს თან 
არის და კავ ში რე ბუ ლი, ჩი ნე თი დან სას წავ ლებ ლად ჩა მო სუ ლი 
სტუ დენ ტე ბი  ამას მა ინც ახერ ხე ბენ. მინ დო და თა ნა მედ რო ვე ჩი ნე-
თის მო და მსოფ ლი ოს გა ეც ნო. ძა ლი ან მი ხა რი ა, რო დე საც ვხე დავ  
ახალ ბე და დი ზა ი ნე რებს, რომ ლებ მაც დრო ის საკ მა ოდ მცი რე 
მო ნაკ ვეთ ში აღი ა რე ბას მი აღ წი ეს და ეს ასეც უნ და იყოს. ჩი ნუ რი 
მო დის ინ დუს ტ რია დი ნა მი კუ რი და სწრა ფი ა, თუმ ცა ჯერ კი დევ 
მომ წი ფე ბა სჭირ დე ბა; დარ წ მუ ნე ბუ ლი ვარ, შემ დ გომ წლებ ში ეს 
პრო ცე სი გან ხილ ვის თე მა და მღელ ვა რე ბის მი ზე ზი იქ ნე ბა.  დი დი 
ინ ტე რე სით ვაკ ვირ დე ბი, თუ რო გო რი იქ ნე ბა ამ ინ დუს ტ რი ის მო მა-
ვა ლი. დღეს ძნე ლია რა ი მეს  პროგ ნო ზი რე ბა, თუმ ცა ში და ბა ზარ ზე 
ჩი ნე თის მო და მყარ პო ზი ცი ებს იმ კ ვიდ რებს და ეს გან სა კუთ რე ბით 
და მო უ კი დე ბელ დი ზა ი ნე რებს ეხე ბა. 

მო დით, უფ რო გლო ბა ლუ რად ვი სა უბ როთ მო და ზე. რო გორ 
შე ა ფა სებ დით დღე ვან დელ სი ტუ ა ცი ას?
ეს საკ მა ოდ სა ინ ტე რე სო პრო ცე სი ა, ჩნდე ბა ახა ლი ბაზ რე ბი, ისე 
რომ სის ტე მას მთლი ა ნო ბა ში საფ რ თხეს არ უქ მ ნის, თუმ ცა გავ-
ლე ნას ახ დენს მას ზე. ვინ იფიქ რებ და ერ თი დღის წინ, თბი ლის-
ში ჩა მოფ რე ნამ დე, რომ ქარ თ ვე ლი დი ზა ი ნე რი და ი ნიშ ნე ბო და 
„ბალენსიაგაში“? რა ო დენ სა ო ცა რიც არ უნ და იყოს, ასე თი სა ხით 
გან ვი თა რე ბა მარ თ ლაც ამა ღელ ვე ბე ლი ა. ასე ვე, ვფიქ რობ, რომ 
ციფ რუ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბი სწრა ფი ტემ პით ცვლის მო დის სის ტე მას 
და ეს იყო სწო რედ ჩე მი სა უბ რის მთა ვა რი თე მა თბი ლი სის მო დის 
კვი რე ულ ზე. 

gzamkvlevi 
modur 

labirinTebSi
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რო მე ლიც და ა არ სებ და „საერთაშორისო ნი ჭის“ მხარ და ჭე რის 
საბ ჭოს და დი ზა ი ნე რებს რჩე ვე ბით უზ რუნ ველ ყოფ და. ასე ვე, მინ და 
ვი ცო დე, არის თუ არა რა ი მე ოფი ცი ა ლუ რი საყ რ დე ნი, რო მე ლიც 
ახალ ბრენ დებს ბა ზარ ზე გა სას ვ ლე ლად ეხ მა რე ბა, რო გორც, მა გა-
ლი თად, ლონ დონ ში გვაქვს  „ახალი გე ნი“. 

ელო დით იმას, რაც თბი ლი სის მო დის კვი რე ულ ზე ნა ხეთ?
ვფიქ რობ, ვე ლო დი უფ რო მე ტი მემ კ ვიდ რე ო ბი თი ბრენ დის ხილ ვას. 
მო უ ლოდ ნე ლი იყო კო ლექ ცი ებ ში ნა ტუ რა ლუ რი მა სა ლის ხილ ვა. 
დი ზა ი ნე რე ბი სა და ბრენ დე ბის დო ნე ე ბი იმა ზე მე ტად იყო გან ს ხ ვა-
ვე ბუ ლი, ვიდ რე ვე ლო დი და ამან კვი რე უ ლი უფ რო სა ინ ტე რე სო გა-
ხა და, უკეთ შე მაძ ლე ბი ნა მო დის ად გი ლობ რი ვი ინ დუს ტ რი ის აღ ქ მა. 

რო გორ ფიქ რობთ, შე გიძ ლი ათ მო მა ვალ ში რა ი მე პრო ექ ტის 
გან ხორ ცი ე ლე ბა ქარ თ ველ დი ზა ი ნე რებ თან ერ თად?
რა თქმა უნ და. დი დი სი ა მოვ ნე ბით. უკ ვე ვფიქ რობ იმა ზე, თუ რი სი 
გა კე თე ბა შე იძ ლე ბა. 

რო გო რია თქვე ნი სა მო მავ ლო გეგ მე ბი?
ამ ჟა მად ვეხ მა რე ბი ბრენ დებს ლონ დო ნის მო დის კვი რე ულ ში 
მო ნა წი ლე ო ბის მი სა ღე ბად, ვმუ შა ობ ფო ტო შო უ ზე შან ხა ის მო დის 
კვი რე უ ლის თ ვის და კონ სულ ტა ცი ას ვუ წევ უნი ვერ სი ტე ტებს. გა ვაგ-
რ ძე ლებ კუ რი რე ბას და იმე დი მაქვს, რომ ჩა ვერ თ ვე ბი სხვა დას ხ ვა 
ღო ნის ძი ე ბა ში და ვი თა ნამ შ რომ ლებ ბევრ სა ინ ტე რე სო კომ პა ნი ას-
თან, რა თა მო დის ინ დუს ტ რი ის საზღ ვ რე ბი მე ტად გა ფარ თოვ დეს. 

აღ მო ა ჩი ნეთ რა ი მე ახა ლი ქარ თ ვე ლი დი ზა ი
ნე რე ბის კო ლექ ცი ებ ში?

მო მე წო ნა მრა ვალ ფე როვ ნე ბა.  რამ დე ნი მე გა-
მორ ჩე უ ლი ჩვე ნე ბა იყო „მატერიელის“ ბრენ დ- 
ისგან. ლა კო ბუ კია ახა ლი ტა ლან ტი ა. ყვე ლა ამ 
ბრენდს თა ვი სი იდენ ტუ რო ბა ახა სი ა თებს, რაც 
მთა ვა რი ფაქ ტო რი ა. ძა ლი ან მო მე წო ნა ირ მა 
შა რი ქა ძის ჩვე ნე ბა. ძლი ე რი პერ ფორ მან სის 
ელე მენ ტე ბი უფ რო ეფექ ტუ რი იყო, ვიდ რე სა მო-
სი, ამას სხვა მო დის კვი რე უ ლებ ზე ვერ ნა ხავ თ . . .  
მომ წონს ასე თი ჩარ თ ვე ბი ჩვე ნე ბებ ში.
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თა ვის მოვ ლა ჩვე ნი ცხოვ რე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
და სა სი ა მოვ ნო ნა წი ლი ა. მოვ ლი ლი თმა, სა ხის 
კა ნი, სწო რად შერ ჩე უ ლი სუ ნა მო თუ მა კი ა ჟი – 
ყო ველ ჩვენ განს თავ და ჯე რე ბუ ლო ბას მა ტებს, ეს 
უკა ნას კ ნე ლი კი ჩვე ნი პი რა დი თუ სამ სა ხუ რე ბ რი ვი 
წარ მა ტე ბის აუცი ლე ბე ლი პი რო ბა ა. 
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ვფიქ რობ, ეს ყო ველ თ ვის ასე იყო, თუმ ცა დღეს მო დას უფ რო მე ტი 
კო მერ ცი უ ლი დატ ვირ თ ვა აქვს. ჩემ თ ვის მო და ნიშ ნავს კრე ა ტი უ-
ლო ბა სა და ინო ვა ცი ას კონ ცეფ ცი ა სა თუ გა სა ღე ბის მე თო დებ ში. 
აღი ა რე ბუ ლი ბრენ დე ბიც კი, ბაზ რი სკენ მი მა ვალ ახალ გზებს ეძე-
ბენ. პა ტივს ვცემ და ვა ფა სებ ხე ლო ბას და ახალ ბე და დი ზა ი ნე რებს, 
მაგ რამ რო გორც ყო ველ თ ვის, ნე ბის მი ერ საქ მი ა ნო ბა ში, კა რი ე რის 
შე საქ მ ნე ლად შრო მა და სა კუ თა რი თა ვის წა რმო ჩე ნაა სა ჭი რო. 
ამ რე ა ლო ბას უნ და მო ერ გო, ხე ლოვ ნე ბა და კო მერ ცია სრუ ლად 
შე თავ სე ბა დი ცნე ბე ბი ა. იყო კო მერ ცი უ ლი – სა მარ ცხ ვი ნო არ არის, 
მთა ვა რი ა, ამას თან ერ თად, შე ნი სუ ლი და ღირ სე ბა შე ი ნარ ჩუ ნო. 

რო გორ ფიქ რობთ, ვინ არის ბო ლო ათ წ ლე უ ლის ყვე ლა ზე გე
ნი ა ლუ რი დი ზა ი ნე რი?
ძნე ლი სათ ქ მე ლი ა! ეს საკ მა ოდ რთუ ლი შე კითხ ვა ა. იქ ნებ პრო ენ-
ზა შუ ლე რი? შე იძ ლე ბა და ვა სა ხე ლო ტომ ბრა უ ნი... სი მონ რო შა 
ძა ლი ან კარ გი ნი მუ შია კო მერ ცი ი სა და კრე ა ტი უ ლო ბის ეფექ ტუ რი 
კომ ბი ნა ცი ის საჩ ვე ნებ ლად. აგა ნო ვი ჩი კარ გი კონ ცეპ ტუ ა ლუ რი 
ბრენ დი ა. იქ ნებ ჯობს ვთქვა, რომ დღეს ბევ რი ნი ჭი ე რი დი ზა ი ნე რი ა, 
რომ ლე ბიც შემ დ გომ წლებ ში დიდ გავ ლე ნას მო ახ დე ნენ მსოფ ლიო 
მას შ ტა ბით, მა გა ლი თად, უმა უან გი. სა ინ ტე რე სოდ მი მაჩ ნი ა, თუ 
რო გორ ჩნდე ბა მო დის ინ დუს ტ რი ა ში ისე თი ბრენ დი, რო გო რი ცაა 
ჟა კე მუ სი. ძა ლი ან სა ინ ტე რე სოა კონ ცეპ ტუ ა ლუ რად და ი ჯესტ დი ზა-
ი ნი ჩი ნეთ ში. ლონ დო ნი, რა თქმა უნ და, სავ სეა ტა ლან ტე ბით, და მე 
მიყ ვარს ის მიდ გო მა, რო მელ საც ქსიაო ლი და და ნი ელ რო მე რი ლი 
გვთა ვა ზო ბენ. ასე ვე, მომ წონს ფი ო დორ გო ლა ნი და პი ტერ პი ლა-
ტო, რომ ლე ბიც გან ვი თარ დ ნენ და თა ვი ან თი ად გი ლი და იმ კ ვიდ რეს 
კო მერ ცი უ ლი კუთხი თ. ასე ვე, აღ ვ ნიშ ნავ დი CSM-ის ახალ გაზ-
რ და კურ ს დამ თავ რე ბულს, რი ჩარდ მე ლო უნს, რო გორც ძლი ერ 
დი ზა ი ნერს, რო მე ლიც უახ ლო ეს წლებ ში თა ვის სათ ქ მელს იტყ ვის, 
რად გან ის სა კუ თა რი წე სე ბით თა მა შობს. 

რა არის ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მო დის სფე რო ში წარ მა ტე
ბის მი საღ წე ვად? 
უნ და გიყ ვარ დეს საქ მე და ეცა დო თა ვის დამ კ ვიდ რე ბას. 

მო დით, ვი სა უბ როთ ქარ თულ მო და ზე. რას ფიქ რობთ მას ზე?
მარ თ ლაც პა ტი ვი მხვდა, დავ ს წ რე ბო დი თბი ლი სის მო დის კვი რე-
ულს. ამ დე ნი ნი ჭი ე რი ადა მი ა ნის ნახ ვამ ჩემ ზე დი დი შთა ბეჭ დი ლე ბა 
მო ახ დი ნა. მათ ზე ბევ რი არა ფე რი ვი ცო დი. ვიც ნობ დი მხო ლოდ იმ 
ნი ჭი ერ დი ზა ი ნე რებს, რომ ლე ბიც ლონ დო ნის პო დი უმ ზე ჩან დ ნენ.

რამ დე ნად აქვთ ქარ თ ველ დი ზა ი ნე რებს პო ტენ ცი ა ლი, რომ 
წარ მა ტე ბას მი აღ წი ონ მსოფ ლიო დო ნის ბრენ დებს შო რის? 
ვფიქ რობ, რომ ზე მოთ ნახ სე ნებ დი ზა ი ნე რებს აქვთ მსოფ ლიო ბა-
ზარ ზე გაჭ რის პო ტენ ცი ა ლი; ისი ნი უკ ვე წარ მა ტე ბით მუ შა ო ბენ კავ-
კა სი ის რე გი ონ ში, თუმ ცა ეს წარ მო ად გენს ისეთ ბა ზარს, რო მელ საც 
ევ რო პას თან ნაკ ლე ბად ვა ი გი ვებთ. ვფიქ რობ, „მატერიელს“ აქვს 
ძლი ე რი სა ერ თა შო რი სო ხედ ვა და შე უძ ლია საზღ ვარ გა რეთ ად ვი-
ლად გას ვ ლა. 

რას ურ ჩევ დით მათ?
მა ინ ტე რესებს, შე უძ ლი ათ თუ არა მათ გა რე მენ ტო რო ბის მი ღე-
ბა, ან არ სე ბობს თუ არა მხარ დამ ჭე რი სამ თავ რო ბო სტრუქ ტუ რა, 
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si la ma zis 
xe lov ne ba

ალ ბი ნა ქა ჯაია

ტექსტი ნა ნა კო ბა ი ძე    ფოტო  საშა პრიშვინი 

ე
ს თე ტი კუ რი მე დი ცი ნა ყვე ლა დრო ში იყო პო პუ ლა რუ ლი. გა ა ხალ გაზ რ და ვე ბის პრო ცე დუ რებს 
ჯერ კი დევ ძველ ეგ ვ პი ტე ში მი მარ თავ დ ნენ. ყვე ლას თ ვის ცნო ბი ლია კლე ო პატ რას რძის აბა
ზა ნე ბი, დაფხ ვ ნი ლი მარ გა ლი ტის ნიღ ბე ბი და თა ვის მოვ ლის უამ რა ვი სხვა სა შუ ა ლე ბა. ძველ 

ეგ ვიპ ტე სა და ჩი ნეთ ში პლას ტი კურ ოპე რა ცი ებ საც  აკე თებ დ ნენ – რი ნოპ ლას ტი კას, ლი პო საქ ცი ას, 
თუმ ცა შემ დ გომ ეს ყვე ლა ფე რი და ვიწყე ბას მი ე ცა. ეს თე ტი კუ რი მე დი ცი ნის აღორ ძი ნე ბის ხა ნად XX 
სა უ კუ ნე ით ვ ლე ბა. გან სა კუთ რე ბით თვალ ში სა ცე მია ბო ლო ორი ათ წ ლე უ ლის მან ძილ ზე მომ ხ და რი 
ცვლი ლე ბე ბი. ეს სფე რო გა მუდ მე ბით ვი თარ დე ბა, ამი ტომ აუცი ლე ბე ლია ეს თე ტი კურ მე დი ცი ნა ში 
მოღ ვა წე ან, უბ რა ლოდ, ამ თე მე ბით და ინ ტე რე სე ბულ ადა მი ა ნებს მის პულ ს ზე ეჭი როთ ხე ლი, რა თა 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სი ახ ლე ე ბი არ გა მორ ჩეთ. დღე ი სათ ვის ყვე ლა ზე აქ ტუ ა ლურ ტრენ დებს და ტენ დენ
ცი ებს კლი ნი კა „ტოტალ შარ მის“ მთა ვა რი დერ მა ტო კოს მე ტო ლო გი ალ ბი ნა ქა ჯაია წარ მოგ ვიდ
გენს, რო მე ლიც ცო ტა ხნის წინ ბა ქო ში მიმ დი ნა რე ეს თე ტი კუ რი მე დი ცი ნის სა ერ თა შო რი სო კონ გ
რეს ში მო ნა წი ლე ობ და და მი სი ერ თ ერ თი გა მარ ჯ ვე ბუ ლიც გახ და.

ბუ ნებ რივო ბის 
კვალ დაკ ვალ

ორი წე ლია ყვე ლა ზე პო პუ ლა რულ ტრენ დად ე.წ. NUDE ანუ 

„ბუნებრივობის ეფექ ტი“ რჩე ბა. ამ თვალ საზ რი სით მა კი ა ჟი და 

ეს თე ტი კუ რი მე დი ცი ნა ერ თ მა ნეთს და უ ახ ლოვ და. გუ ლი ან ამობ-

რუ ნე ბუ ლი სამ კუთხე დი – სა ხის ბუ ნებ რი ვი ფორ მა ა, რომ ლის კე ნაც 

დღეს კოს მე ტო ლო გე ბი, ვი ზა ჟის ტე ბი და პლას ტი კუ რი ქი რურ გე ბი 

ის წ რაფ ვი ან. სწო რედ ამ მე თო დით მუ შა ობ და „ბოტოქსის მე ფედ“ 

წო დე ბუ ლი ექი მი- კოს მე ტო ლო გი ფრე დე რიკ ბრან დ ტი, რომ-

ლის სა ხელ საც მა დო ნას, გვი ნეტ პელ ტ რო უს, ჰო ლი ბე რის, დო ნა 

კა რა ნი სა და სხვა უამ რა ვი ცნო ბი ლი პერ სო ნის ახალ გაზ რ დო ბის 

სა ი დუმ ლო უკავ შირ დე ბა. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ პლას ტი კუ რი 

ქი რურ გია სა სურ ვე ლი ეფექ ტის მი საღ წე ვად ბევ რად უფ რო თვალ-

ში სა ცემ შე დე გებს იძლევა, კოს მე ტო ლო გია ამ ეტაპ ზე გა ცი ლე ბით 

პო პუ ლა რუ ლი ა. სა ხის ოვა ლის შეც ვ ლა, ტუ ჩის გა დი დე ბა, თვა ლის 

ფორ მის კო რექ ტი რე ბა სწო რი მა კი ა ჟის სა შუ ა ლე ბით არა ნაკ ლებ 

ეფექ ტუ რია და არც ინ ვა ზი ურ ჩა რე ვას სა ჭი რო ებს, ამი ტო მაც ლი-

დერ პო ზი ცი ებს ინარ ჩუ ნებს.  

 

გა და ვა დე ბუ ლი 
სი ბე რე

ბო ლო დროს ადა მი ა ნე ბი სულ უფ რო მე ტად აც ნო ბი ე რე ბენ, რომ 

და ბე რე ბის პრო ცე სი სწო რედ კა ნი დან იწყე ბა და ცდი ლო ბენ, რაც 

შე იძ ლე ბა ად რე უ ლი ასა კი დან შე უდ გ ნენ სი ბე რის გა და ვა დე ბა ზე 

ზრუნ ვას. სხე უ ლის სა ფარ ვე ლის ჭკნო ბა ზე უამ რა ვი ფაქ ტო რი მოქ-

მე დებს – მზის სხი ვე ბი, თამ ბა ქო, სტრე სი, არას წო რი ცხოვ რე ბის 

წე სი. საწყის ეტაპ ზე მი მი კუ რი ნა ო ჭე ბი ჩნდე ბა, შემ დეგ იწყე ბა კან ქ-

ვე შა ცხი მის ატ რო ფი ა, რაც ცხვი რი სა და ტუ ჩის ირ გ ვ ლივ ნა ო ჭე ბით 

ვლინ დე ბა. და ბე რე ბის ყვე ლა ზე აშ კა რა სიმ პ ტო მია სა ხის ქვე და 

მე სა მე დის ფტო ზი, ე.წ. „ანგელა მერ კე ლის ნა ო ჭე ბი“, რო გორც 

მას ევ რო პე ლე ბი ეძა ხი ან. ეს ყვე ლა ფე რი ჩვე ნამ დე რაც შე იძ ლე-

ბა გვი ან რომ მო ვი დეს, კა ნის მოვ ლა ად რე უ ლი ასა კი დან უნ და 

და ვიწყოთ, კარ გი საცხე ბით დაწყე ბუ ლი – მე ზო თე რა პი ი სა და ბი ო-

რე ვი ტა ლი ზა ცი ის ჩათ ვ ლით. ყვე ლა ასაკს შე სა ბა მი სი პრო ცე დუ რა 

ახ ლავს. სა ბედ ნი ე როდ, არ ჩე ვა ნი დი დი ა, თუმ ცა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, 

რომ ლა მაზ სი ბე რე ზე ახალ გა ზ რ დო ბი დან ვიზ რუ ნოთ.  

დღეს დღე ო ბით ევ რო პა სა და ამე რი კა ში ძალ-
ზე მო დუ რია საცხე ბი პეპ ტი დე ბის შემ ც ვე ლო ბით. 
ეს არის ხე ლოვ ნუ რი გზით მი ღე ბუ ლი ცი ლო ვა ნი 
ნივ თი ე რე ბა, რომ ე ლიც ადა მი ა ნის ორ გა ნიზ მ ზე 
ჯა დოს ნუ რად მოქ მე დებს – აქვს კარ გი გა მა ა ხალ-
გაზ რ და ვე ბე ლი ეფექ ტი, აუმ ჯო ბე სებს სა ხის ფერს, 
თვა ლის კონ ტურს. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ პეპ-
ტი დე ბი საცხე ბის შე მად გენ ლო ბა შიც შე დის, გა ცი-
ლე ბით ეფექ ტუ რია ინექ ცი ის ფორ მით, რად გან ამ 
დროს უშუ ა ლოდ უჯ რედს მი ე წო დე ბა. 

ჯა დოს ნუ რი 
შე მად გენ ლო ბა

კი დევ ერ თი სა ინ ტე რე სო ტენ დენ ციაა ის, რომ პა ცი ენ ტებ მა ძალ ზე 

ყუ რადღე ბით და იწყეს საცხე ბის შე მად გენ ლო ბის შეს წავ ლა. აკ-

ვირ დე ბი ან ყვე ლა ფერს და ცდი ლო ბენ, არ ჩე ვა ნი სა უ კე თე სო და 

ეფექ ტურ სა შუ ა ლე ბებ ზე გა ა კე თონ. დღეს დღე ო ბით ევ რო პა სა და 

ამე რი კა ში ძალ ზე მო დუ რია საცხე ბი პეპ ტი დე ბის შემ ც ვე ლო ბით. 

ეს არის ხე ლოვ ნუ რი გზით მი ღე ბუ ლი ცი ლო ვა ნი ნივ თი ე რე ბა, 

რომ ელიც ადა მი ა ნის ორ გა ნიზ მ ზე ჯა დოს ნუ რად მოქ მე დებს – აქვს 

კარ გი გა მა ა ხალ გაზ რ და ვე ბე ლი ეფექ ტი, აუმ ჯო ბე სებს სა ხის ფერს, 

თვა ლის კონ ტურს. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ პეპ ტი დე ბი საცხე-

ბის შე მად გენ ლო ბა შიც შე დის, გა ცი ლე ბით ეფექ ტუ რია ინექ ცი ის 

ფორ მით, რად გან ამ დროს უშუ ა ლოდ უჯ რედს მი ე წო დე ბა. რაც 

შე ე ხე ბა საცხებს, მა თი გა მო ყე ნე ბა ერ თ გ ვა რი სა ში ნაო და ვა ლე ბა ა, 

რო მე ლიც პა ცი ენტს პრო ცე დუ რის შემ დ გო მი ეფექ ტის გან მ ტ კი ცე ბი-

სა და შე ნარ ჩუ ნე ბის თ ვის ეძ ლე ვა. მი სი რე გუ ლა რუ ლად შეს რუ ლე ბა 

თა ვად პრო ცე დუ რა ზე არა ნაკ ლებ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა.  
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დე ტოქ სის ეფექ ტი

შემ დე გი ტრენ დია ცხოვ რე ბის ჯან სა ღი წე სი – სწო რი კვე ბა, ფიტ-

ნე სი, იოგა და, რა საკ ვირ ვე ლია,  დე ტოქ სი კა ცი ა. დღეს ამ „სენით“ 

მთე ლი მსოფ ლიოა შეპყ რო ბი ლი – დე ტოქ ს - საცხე ბი, დე ტოქ ს - კოქ-

ტე ი ლე ბი, დე ტოქ ს - წ ვე თო ვა ნე ბი, რო მელ თა მი ზა ნი ორ გა ნიზ მი დან 

მავ ნე ნივ თი ე რე ბე ბის – წიდებისა და ტოქ სი ნე ბის გა მო დევ ნა ა. 

ჰო ლი ვუ დის ვარ ს კ ვ ლა ვებ ში ეს პრო ცე დუ რე ბი ძალ ზე პო პუ ლა რუ-

ლი ა, რად გან მათ კარ გად ეს მით Anti-age თე რა პი ის მნიშ ვ ნე ლო ბა 

სწო რი კვე ბის დო ნე ზე, რომ ლის ეფექ ტიც მყი სი ე რად არ ჩანს, 

თუმ ცა გა ცი ლე ბით შორ ს მი მა ვალ შე დე გებს იძ ლე ვა. ამას ემა ტე ბა 

სხვა დას ხ ვაგ ვა რი ვი ტა მი ნე ბი ეფექ ტის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად. სი ახ-

ლეა ჰი ა ლუ რო ნის შემ ც ვე ლი ვი ტა მი ნე ბი, რომ ლე ბიც ორ გა ნიზმს ამ 

ნივ თი ე რე ბის და მა ტე ბი თი დო ზის მი ღე ბა ში ეხ მა რე ბა, რაც სხე უ ლის 

მდგო მა რე ო ბა ზე ასე ვე და დე ბი თად აისა ხე ბა.  

ბა ქო – მო წო დე ბის 
სი მაღ ლე ზე

ტრენ დებ ზე სა უბ რობ დ ნენ სა ერ თა შო რი სო კონ ფე-

რენ ცი ა ზე – Azerbaijan Aestethics and Anti-Age   
Medicine Con g ress, რო მე ლიც მე ო რედ გა ი მარ თა 

ბა ქო ში, სა ო ცა რი ადა მი ა ნე ბით და სახ ლე ბულ სა ო-

ცარ ქა ლაქ ში, სით ბო თი და სტუ მარ თ მოყ ვა რე ო ბით 

რომ გხიბლავს. ეს იყო ძალ ზე მა ღა ლი კლა სის ღო-

ნის ძი ე ბა, რო მელ შიც მსოფ ლი ოს ტოპ - კა ტე გო რი ის სპე-

ცი ა ლის ტე ბი მო ნა წი ლე ობ დ ნენ. სა ქარ თ ვე ლოს სა ხე ლით 

გა მოს ვ ლა ჩემ თ ვის დი დი პა ტი ვი იყო. მე ა მა ყე ბა, რომ 

ამ კონ გ რე სის ფარ გ ლებ ში გა მარ თუ ლი ნა ცი ო ნა ლუ რი 

პრე მი ის – Art of  Beauty Award ერ თ -ერ თი გა მარ ჯ-

ვე ბუ ლი გავ ხ დი („ოსტატობისთვის კოს მე ტო ლო გი ა სა 

და პლას ტი კა ში“). მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ცხოვ რე ბის 

დო ნით ბა ქო ე ლე ბი გა ცი ლე ბით გვის წ რე ბენ, ეს თე ტი კურ 

მე დი ცი ნა სა და კოს მე ტო ლო გი ა ში ჩვენ ბევ რად წინ ვართ. 

მარ თა ლი ა, ქარ თ ვე ლე ბი მი ვეჩ ვი ეთ სა კუ თა რი თა ვის 

მი მართ სკეპ ტი კურ და მო კი დე ბუ ლე ბას, მაგ რამ ფაქ ტი ა, 

რომ ჩვე ნი ეს თე ტი კუ რი მე დი ცი ნა, ქარ თ ვე ლი დი ზა ი ნე რე-

ბის მსგავ სად, მო წო დე ბის სი მაღ ლე ზე დგას. ჩე მი ბო ლო 

ვი ზი ტი ბა ქო ში სწო რედ ამის დას ტუ რი ა. 
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parfiumi

Chanel N5
გამოშვების წელი: 1921 

ეს პარფიუმი, რომელიც  საფრანგეთის ერთ-ერთი 
შეუცვლელი სიმბოლო გახდა, ყველა დროის ბესტსელერად 
რჩება. აბსტრაქტული არომატი 80 წლის წინათ შექმნეს, 
მაგრამ ამ დრომდე წარმოუდგენლად პოპულარულია: 
ყოველ 32 წამში სამყაროში ვიღაც ხდება ამ არომატული 
ლეგენდის ბედნიერი მფლობელი.

Opium Yves Saint Laurent 
გამოშვების წელი: 1977

ამ პარფიუმმა სუფთა აღმოსავლური 
კომპონენტებით, უპირველეს  ყოვლისა, თავისი 
პროვოკაციული სახელით მიიქცია ყურადღება. 
მაგრამ ყველა ხმამაღალი სკანდალი, მათ შორის, 
ჩინელების ცნობილი პროტესტი „ძლიერმოქმედი 
ნარკოტიკის პოპულარიზაციის“ წინააღმდეგ, 
მხოლოდ ხელს უწყობდა მას, გამხდარიყო 
სურვილების ობიექტი.  

Angel by Thierry Mugler 
გამოშვების წელი: 1992

ტერი მიუგლერის ამ ვარსკვლავს პოპულარობა 
მოუტანა შოკოლადის, ვანილის, ბერგამოტის, 
კარამელის მომხიბლავმა ნარევმა და, 
ასევე, 1990-იან წლებში ყვავილოვანი 
კომპონენტების არარსებობამ.  FiFi Award Hall 
of Fame-ის პრემიის მფლობელი 2007 წელს და 
ყველაზე საკულტო მაესტროს არომატი Angel-ი 
13-ჯერ გამოუშვეს.

crumorwmune Sanelma Tavisi axali parfiumi warmoadgina 1921 wels, mexuTe Tvis mexuTe dRes.
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New look Dnopa (1947)-s 

simbolizeb
as axdenen.

FiFi-s ceremoniaze 
2000  wels nominaciaSi 
„saukunis aromati“ Joy-m 
Tavis mudmiv metoqes 
Chanel N5-s mougo.

miiRes Jicky-s 
SuSis flakonSi  
(parfiumi 1889 w.) 
vanilis damatebiT.  

Arpege Lanvin
გამოშვების წელი: 1927

Arpege-ის არომატი ‒ 
სიმბოლოების სრული თამაშია. 
ჟანა ლანვენმა ის მიუძღვნა თავის 
გოგონას - მუსიკოსს, რომელმაც, 
თავისი მხრივ, არომატისთვის 
სახელი შეარჩია.
თავის საწყისი ფორმულირებით 
პარფიუმი სახელწოდებას 
ამართლებს; ცალკეული 
ყვავილოვანი კომპონენტები, 
როგორც მუსიკალურ კონცეფციაში 

- არპეჯიო, არა ერთდროულად, 
არამედ მკაფიოდ ერთიმეორის 
მიყოლებით თამაშობენ.
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1
leila imanovis teqsti; aleqsand cupikovis ilustracia.

dros 
daumorCileblebi

მრავალი ათასწლეულის განმავლობაში  
ეს არომატები ყველა ქალის სურვილის ობიექტი და 
მამაკაცთა გრძნობებზე ზემოქმედების საშუალებაა. 

J’adore Dior 
გამოშვების წელი: 1999 

1999 წელს გამოსული პარფიუმერული 
ქმნილება მომენტალურად გახდა ჰიტი მთელ 
მსოფლიოში. ქალურობის მარადიული  
განსახიერება ყვავილის თაიგულშია 
გამოხატული განსაკუთრებული დიზაინით: 
ამფორის ფორმის ფლაკონი თამამად შეიძლება 
თანამედროვე კლასიკის must-have-ად 
დავასახელოთ.

Shalimar by Guerlain
გამოშვების წელი: 1925

ბევრმა არ იცის, რომ ჟან გერლენმა  Shalimar-ის  
შექმნით სიყვარულის მთელი ისტორია აღბეჭდა. 
მგრძნობიარე და ეგზოტიკური არომატის დიდება დიდი 
ხანია გასცდა პარფიუმერიის ინდუსტრიის საზღვრებს. 
პარფიუმი არაერთხელ არის მოხსენიებული რომანებსა 
და ფილმებში. Shalimar  ‒ „სიყვარულის ტაძრის“ 
იდეალური საჩუქარი. 

L’Air Du Temps  
by Nina Ricci 
გამოშვების წელი: 1948

ომის შემდგომი პერიოდის 
არომატი L’Air Du Temps -
მდიდრული და ელეგანტური 
კლასიკის მაგალითია. 
ნათელი და მორცხვი, 
მგრძნობიარე და მიამიტი, ის 
ნამდვილი ქალებისთვისაა 
შექმნილი. ფლაკონის (შუშის) 
ორიგინალური დიზაინი 
ტყუპი მტრედის სახით L’Air Du 
Temps-ს ყველაზე სასურველ 
საჩუქრად აქცევს.

Joy by Jean Patou
გამოშვების წელი: 1930

Joy, შექმნილი ჟან პატუს 
მიერ, ლუქსის პარფიუმერიის 
ხატად რჩება, ნაწილობრივ, 
ეკონომიკურად უმძიმეს 
1930 წელში წარმოებული 
თავისი საწყისი  სარეკლამო 
კამპანიის გამო. პატუ 
ირწმუნებოდა, რომ ერთ 
წვეთ პარფიუმზე 10 600 
ჟასმინის ყვავილი და 28 
დუჟინი ბულგარული ვარდი 
მოდიოდა.



ა
რა ვის თ ვის არის სა ი დუმ ლო, რომ თვა-
ლე ბი არა ვერ ბა ლუ რი კო მუ ნი კა ცი ის 
უძ ლი ე რე სი სა შუ ა ლე ბა ა, „სულის სარ-

კე“, რო გორც ზოგ ჯერ მათ უწო დე ბენ. ამი ტომ, 
არ სე ბობს შე ხე დუ ლე ბა, რომ რაც უფ რო დი დი 
და ნა თე ლია თვა ლე ბი, მით უფ რო მიმ ზიდ-
ვე ლი ა. Illuminating eye Gel-ზე მუ შა ო ბი სას 
გვინ დო და ზუს ტად ამ თა ვი სე ბუ რე ბა ზე გაგ ვე-
კე თე ბი ნა აქ ცენ ტი და შე ვი მუ შა ვეთ პრო დუქ ტი, 
რო მე ლიც კანს ბზინ ვა რეს გახ დი და, ხო ლო 
მის არას რულ ყო ფი ლე ბას – არც ისე შე სამ ჩ-
ნევს. LA MER-ის არ სე ბულ მა ნე რა ში გა ვა ერ-
თი ა ნეთ ურ თი ერ თ სა პი რის პი რო მოვ ლე ნე ბი 

– გა ნა თე ბი სა  და „რბილი ფო კუ სის“ ეფექ ტე ბი 
– რომ სამ ყა როს გა ნა თე ბუ ლი, ფარ თოდ გა-
ხე ლი ლი თვა ლე ბით უმ ზი როთ.
ტექ ნო ლო გი ე ბი და პრინ ცი პე ბი, რომ ლე ბიც 
დოქ ტორ მა ჰი უ ბერ მა შე ი მუ შა ვა, სა ფუძვ ლად 
უდევს LA MER-ის ნე ბის მი ერ პრო დუქტს – 
ბი ო ფერ მენ ტა ცი ის პრო ცე სი დან დაწყე ბუ ლი, 
რო მე ლიც ინ გ რე დი ენ ტებს მა ღა ლი ეფექ ტუ-
რო ბის კომ პო ნენ ტე ბად გა და აქ ცევს, შუ ქი სა 
და ბგე რის ენერ გი ის ფორ მუ ლით დამ თავ რე-
ბუ ლი. ზუს ტად შუ ქის ენერ გი ამ მი ბიძ გა შე მექ-
მ ნა  Illuminating eye Gel-ი. მას აქვს რბი ლი 
ტექ ს ტუ რა, ამავე დროს  დამ ცა ვი თვი სე ბე ბი, 
ავ სებს კანს ენერ გი ით, არ ბი ლებს და აახ ლებს.  

ახა ლი Illuminating eye Gel-ი კანს თვა ლე-
ბის გარ შე მო თით ქოს რბილ ნა თე ბა ში ახ ვევს, 
რომ თვა ლე ბი უფ რო დი დი და მკა ფიო ჩან დეს. 
არ არ სე ბობს იმის აუცი ლებ ლო ბა, რომ ისი ნი 
მზის გან დამ ცა ვი სათ ვა ლის ქვეშ და მა ლო და 
მუ ქი წრე ე ბი და ფა რო.
ქა ლა ქე ლე ბის ყვე ლა ზე დი დი პრობ ლე მა – ეს 
არის კა ნის გა ღი ზი ა ნე ბა, რო მე ლიც ამ დენ უსი-
ა მოვ ნე ბას იწ ვევს, სიმ შ რა ლი დან და მკრთა ლი 
ფე რი დან დაწყე ბუ ლი, მუქ წრე ე ბამ დე და დაღ-
ლილ გა მო ხედ ვამ დე. Illuminating eye Gel-ის 
შე მად გენ ლო ბა ში შე დის ძლი ე რი ან თე ბის სა-
წი ნა აღ მ დე გო სა შუ ა ლე ბა – ლე გენ და რუ ლი 
სამ კურ ნა ლო ფერ მენ ტი Miracle Broth-ი, 
რო მე ლიც შე სამ ჩ ნე ვად ავ სებს კანს ენერ გი ით, 
აახ ლებს და ატე ნი ა ნებს მას.
Miracle Broth-ის სამ კურ ნა ლო თვი სე ბე ბის 
გაძ ლი ე რე ბის თ ვის და ჭეშ მა რი ტად უნი კა-
ლუ რი ფორ მუ ლის შე საქ მ ნე ლად, რო მელ საც 
დამ სა ხუ რე ბის მი ხედ ვით შე ა ფა სე ბენ ჩვე ნი 
მომ ხ მა რებ ლე ბი, დიდ ხანს ვა ტა რებ დით კვლე-
ვებს, რომ ლის შე დე გი გახ და ორი სრუ ლი ად 
ახა ლი ფერ მენ ტი –  the Illuminating eye Gel 
და the Awakening Ferment. წყალ მ ცე ნა რე ებს 
ამ ფერ მენ ტე ბის შე მად გენ ლო ბა ში უნა რი აქვთ 
კანს ბზინ ვა რე ბა მის ცენ და, ასე ვე, ამა რა გე ბენ 
მას კალ ცი უ მით, რო მე ლიც აუცი ლე ბე ლია ტო-
ნუ სის ასა მაღ ლებ ლად და თვა ლე ბის გარ შე მო 
კა ნის დამ ცა ვი ბა რი ე რის გა საძ ლი ე რებ ლად.  
გე ლი შე იძ ლე ბა გა მო ი ყე ნო, რო გორც ფო ნი 
ჩრდი ლე ბის ქვეშ. ის, ასე ვე, შე სა ნიშ ნა ვად 
ერ წყ მის the Radiant Concealer-ს, რო მე ლიც 
ხელს უწყობს ბუ ნებ რი ვი, უნაკ ლო და მბზი ნა ვი 
კა ნის ეფ ექ ტის მიღ წე ვას.

Illuminating 
Eye Gel

The Radiant Concealer

The Eye Concentrate

გელის დადების 
ტექნიკა

filtris gareSe

LA MER-ის ბრენდისათვის დამახასიათებელი ტრადიციული ზრუნვა 
მომხმარებელზე და,  ამავდროულად, ექსპერიმენტებისადმი მიდრეკილება, 
უკვე დიდი ხანია ხელს უწყობს ამ ბრენდს, შექმნას განსაკუთრებულად 
წარმატებული პროდუქტები. მარტში მათი ჩამონათვალი შეივსება მორიგი 
პროდუქტით, რომელსაც ლეგენდის წოდებაზე ექნება პრეტენზია. ეს არის 

ILLUMINATING EYE GEL ‒ გელი, რომელიც ბზინვარებას აძლევს კანს 
თვალების გარშემო. სიახლის უპირატესობებზე, მის არაჩვეულებრივ 
თვისებებზე გვესაუბრა ლორეტა მირალია,  LA MER-ის უფროსი  ვიცე-
პრეზიდენტი ინოვაციებისა და შემუშავების მიმართულებით. 

1

2

3

4
5
6

იმისათვის, რომ კანს ბზინვარება 

შესძინოთ, არათითით დაიდეთ 

Illuminating eye Gelი თვალის 

კონტურისთვის თვალების 

გარშემო, ხოლო შემდეგ მსუბუქი 

ხელის დაკვრის მოძრაობები 

შეასრულეთ. 

მოუჭირეთ არათითები წარბების 

შიდა  ბოლოებს და შეასრულეთ 

გადაადგილებითი  მოძრაობები 

წარბებიდან საფეთქლებისკენ.

მოუჭირეთ არათითები 

თვალების შიდა კუთხეებს და 

შეასრულეთ გადაადგილებითი 

მოძრაობები თვალების ქვემოდან 

საფეთქლებისკენ.

შეასრულეთ  გადაადგილებითი 

მოძრაობები თვალების გარშემო.

შეასრულეთ წრიული მოძრაობები 

საფეთქლებზე არათითებით.

დაიდეთ ხელისგულებზე 

ცოტაოდენი გელი და დაიფარეთ  

თვალებზე. მსუბუქად დააწექით 

და ხელისგულები გახსენით.
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HAIR 
ACCESSORIES

NATURAL WAVES

1

2

3

5

6

4

1. CHANEL 

2. FENDI

3. PROENZA SCHOULER

4. JASON WU

5. BURBERRY PRORSUM 

6. CALVIN KLEIN 
COLLECTION

თმის აქსესუარი ამ სეზონის 
ერთ-ერთი ყველაზე 
აქტუალური ტენდენციაა; 
შეგიძლიათ გამოიყენოთ 
როგორც აწეულ, ისე 
გაშლილ თმაზე.

ბუნებრივად დახვეული 
თმა თამამად შეგიძლიათ 
შეუხამოთ როგორც 
ყოველდღიურ, ისე საღამოს 
ჩაცმულობას.

1. ERDEM 

2. ROCHAS 

3. NARCISO RODRIGUEZ

4. CHRISTIAN DIOR 

5. BOSS

6. CAROLINA HERRERA 

2

1

3

5

6

4

ONE-SIDE

PONYTAIL

ერთ მხარეს გადაწეული თმა 
მკაცრ გამომეტყველებას 
შესძენს თქვენს სახეს. 
ეცადეთ ასეთი ვარცხნილობა 
კლასიკურ სტილს შეუხამოთ.

ლამაზად შეკრული 
თმა, ბრჭყვიალა თმის 
სამაგრით, თქვენს ნებისმიერ 
ჩაცმულობას მოუხდება.
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angelozi Tu 
demoni? orive!

ფრანსუაზ დონში

უკ ვე მე ოთხედ სა უ კუ ნე ზე მე ტი ა, ოლ ფაკ ტო ლო გი ფრან სუ აზ დონ ში Givenchy-ს ქა-
ლის და მა მა კა ცის არო მა ტე ბის შე მუ შა ვე ბას ხელ მ ძღ ვა ნე ლობს. 2006 წელს გა მო სუ ლი 
Ange ou Demon-ისა და მი სი და ნა მა ტის  (ფლანკერის), Accord illicite-ის წარ მა ტე ბულ მა ხა ზებ მა 
„განსაკუთრებულად მგრძნო ბი ა რე“ არო მა ტე ბის ბა ტო ნო ბა და აბ რუ ნეს. 
ფრან სუ აზ დონ ში ოლ ფაკ ტო ლო გის გა მო უც ნო ბი პრო ფე სი ის სა ი დუმ ლო ე ბებს გვი ზი ა რებს.

ინტერვიუ  კირა ბრენზინგერი   ფოტო  პრეს მასალები



ე  გიძ   ლი  ათ  მოგ   ვიყ   ვეთ 
ოლ   ფაკ   ტო  ლო  გის პრო  ფე  სი 
ა  ზე? რით გან   ს   ხ   ვავ   დე  ბა ის 
პარ   ფი  უ  მე  რის   გან?
ეს პრო  ფე  სია მთლი  ა  ნად ეძღ  -

ვ   ნე  ბა ყნოს   ვის სის   ტე  მას და არო  მა  ტე  ბის 
შე  მად   გენ   ლო  ბის შეც   ნო  ბას. პარ   ფი  უ  მე  რი 
მიბ   მუ  ლია საწყის კომ   პო  ზი  ცი  ა  ზე, ოლ   ფაკ  -
ტო  ლო  გი კი ერ   თ   დ   რო  უ  ლად ხელ   მ   ძღ   ვა -
ნე  ლი  ცაა და კომ   პო  ზი  ცი  ის შექ   მ   ნის სუ  ლის 
ჩამ   დ   გ   მე  ლიც.

ბავ   შ   ვო  ბა საფ   რან   გე  თის ალ   პებ   ში გა  ა 
ტა  რეთ, იმოქ   მე  და თუ არა ამან თქვენ   ზე 
პრო  ფე  სი  ის არ   ჩე  ვი  სას?
ჯერ კი  დევ ბავ   შ   ვო  ბა  ში ძა  ლი  ან მგრძნო  ბი -
ა  რე ვი  ყა  ვი სუ  ნე  ბის მი  მართ, ყო  ველ   თ   ვის 
მა  ინ   ტე  რე  სებ   და ისი  ნი. ალ   პურ ბუ  ნე  ბა  ში 
გა  ვი  ზარ   დე, იქ სულ სხვა  დას   ხ   ვა სურ   ნე  ლი 
ტრი  ა  ლებს. დარ   წ   მუ  ნე  ბუ  ლი ვარ, იქი  დან 
და  ი  ბა  და ჩე  მი ლტოლ   ვა არო  მა  ტე  ბი  სად   მი. 
ალ   ბათ, ამან გა  ნა  პი  რო  ბა  ჩე  მი არ   ჩე  ვა  ნიც – 
მეს   წავ   ლა ISIPC-ს პრეს   ტი  ჟულ აკა  დე  მი  ა  ში, 
ვერ   სალ   ში.

რო  მელ მიღ   წე  ვებს გა  მო  არ   ჩევ   დით 
Givenchyს სახ   ლ   თან თქვე  ნი თა  ნამ   შ  
რომ   ლო  ბის პე  რი  ოდ   ში?
Givenchy-ში მუ  შა  ო  ბა 1987 წელს და -
ვიწყე და ყვე  ლა ქმნი  ლე  ბა გან   სა  კუთ   რე  ბულ 
ყუ  რადღე  ბას იმ   სა  ხუ  რებს; წარ   მო  იდ   გი  ნეთ, 

ყო  ველ ჯერ   ზე  „სუფთა ფურ   ც   ლი  დან“ გი -
წევს დაწყე  ბა!  ჩე  მი პირ   ვე  ლი წარ   მა  ტე  ბა 
Amarige-ის არო  მა  ტი იყო, მას  Organza 
მოჰ   ყ   ვა.

რა  ტომ გა  დაწყ   და Accord Illiciteის გა 
მოშ   ვე  ბა Ange ou Demonის და  ნა  მა  ტად   
(   ფ   ლან   კე  რად)?
დღეს მო  დის სამ   ყა  რო  ში, და ხე  ლოვ   ნე  ბა -
შიც, შე  იმ   ჩ   ნე  ვა ძლი  ე  რი სწრაფ   ვა ფან   ტა  ზი -
ის, ლტოლ   ვის, ფე  ტი  შიზ   მის მო  ტი  ვე  ბი  საკენ. 
Givenchy ამ ტენ   დენ   ცი  ას   Accord illicite-ით 
ეხ   მი  ა  ნე  ბა  და ერ   თ   გ   ვა  რად ხაზს უს   ვამს  
„ჟესტების ენის“  პარ   ფი  უმს.

შე  გიძ   ლი  ათ გაგ   ვიმ   ხი  ლოთ  მი  სი 
„ტრანსგრესიული“ სტრუქ   ტუ  რის  სა  ი 
დუმ   ლო?
ყვე  ლა  ზე მიმ   ზიდ   ვე  ლი  – პა  ჩუ  ლის ხის კომ  -
პო  ნენ   ტი  ა. ეს ინ   დო  ნე  ზი  უ  რი წარ   მო  შო  ბის  
არო  მა  ტი, უმ   თავ   რე  სად, ინ   დურ პარ   ფი  უ -
მე  რი  ა  შია ცნო  ბი  ლი. ის გან   სა  კუთ   რე  ბით 
მგრძნო  ბი  ა  რეა და კომ   პო  ზი  ცი  ას წამ   ყ   ვან, 
არა  ერ   თ   გ   ვა  რო  ვან ხიბლს მა  ტებს. 

Accod illiciteს ასა  ხე  ლებ   თ    ა  რა რო  გორც 
პარ   ფი  უმს, არა  მედ რო  გორც „ახალ 
რი  ტუ  ალს პარ   ფი  უ  მე  რი  ა  ში“, რო  გორ 
ახ   ს   ნით ამას?
ჩვენ გთა  ვა  ზობთ პარ   ფი  უ  მი  სა და მი  სი 
და  ნა  მა  ტე  ბის (ფლანკერების) შერწყმის 

უნი  კა  ლურ შე  საძ   ლებ   ლო  ბას. ეს რთუ  ლი, 
თით   ქ   მის და  კარ   გუ  ლი რი  ტუ  ა  ლი, რო  მელ  -
საც  საფ   რან   გეთ   ში 1910-იანი წლე  ბი  დან 
1980-იანი  წლე  ბის ჩათ   ვ   ლით იყე  ნებ   დ   ნენ, 
ხორ   ცი  ელ   დე  ბო  და არო  მა  ტე  ბის ურ   თი  ერ  -
თ   შერ   წყ   მის შე  დე  გად და არა რო  მე  ლი  მე 
ერ   თის გა  მო  ყე  ნე  ბით. და აი, დღეს Givenshy 
ისევ ამ პრაქ   ტი  კას მი  მარ   თავს, მე  თოდს, 

რო  მელ   საც თა  ვი  სი აშ   კა  რა უპი  რა  ტე  სო -
ბე  ბი ახა  სი  ა  თებს: ყვე  ლა ქალს შე  უძ   ლია 
სა  კუ  თა  რი გე  მოვ   ნე  ბით შე  ად   გი  ნოს კომ  -
ბი  ნა  ცი  ა, რო  მე  ლიც სა  შუ  ა  ლე  ბას აძ   ლევს 
შექ   მ   ნას თა  ვი  სი სა  კუ  თა  რი, გა  ნუ  მე  ო  რე  ბე -
ლი „არომატის შლე  ი  ფი“. ჩვე  ნი რჩე  ვა  ა,  
პარ   ფი  უ  მი იპ   კუ  რონ  კა  ნის გან   საზღ   ვ   რულ 
ნა  წი  ლებ   ზე, ასე მი  სი მდგრა  დო  ბა ორ   -   სამ  -
ჯერ იზ   რ   დე  ბა. ეს ჭეშ   მა  რი  ტად მე  ფუ  რი სა  ჩუ -
ქა  რია ისე  თი ლუქს ბრენ   დი  სა  გან, რო  გორიც 
Ghivenshy-ა!!!

ჩანს, რომ არო  მა  ტი  ნა  წი  ლობ   რივ და 
კავ   ში  რე  ბუ  ლია მო  დის სამ   ყა  როს   თან, 
რი  კარ   დო ტი  შის კო  ლექ   ცი  ებ   თან...
Ghivenshy-ს  სახ   ლი არ არის და  კავ   ში -
რე  ბუ  ლი მო  დას   თან, თუმ   ცა ყო  ველ   თ   ვის 
ით   ვა  ლის   წი  ნებს მო  დის სამ   ყა  როს ახალ 
ტენ   დენ   ცი  ებს. ასე  თი მიდ   გო  მა ქა  ლუ  რი და 
მა  მა  კა  ცუ  რი არო  მა  ტე  ბის შექ   მ   ნას აძ   ლევს 
ბიძგს.

რით გან   ს   ხ   ვავ   დე  ბა Accord illicite 
Givenchy სხვა არო  მა  ტე  ბი  სა  გან?
ეს ხის ყვა  ვი  ლო  ვა  ნი ფე  რა  დი აღ   მო  სავ   ლუ  რი 
კომ   პო  ზი  ცია მგრძნო  ბი  ა  რე და ძა  ლი  ან ელე -
გან   ტუ  რი  ა. ის მიმ   ზიდ   ვე  ლი და მდიდ   რუ  ლი  ა. 
წი  ნა  მორ   ბედ   თან შე  და  რე  ბით ეს არო  მა  ტი 
ძლი  ე  რი, აღ   მ   გ   ზ   ნე  ბი და ხიბ   ლით აღ   სავ   სე 
გა  მოდ   გა.

შე  ი  ძენს თუ არა დრო  თა გან   მავ   ლო  ბა  ში 
Ange ou Demonი ახალ ჟღე  რა  დო  ბას, 
ახალ ნი  უ  ან   სებს?
ეს სე  რია დარ   ჩე  ბა გან   სა  კუთ   რე  ბუ  ლი და 
ამო  უც   ნო  ბი... მას ნამ   დ   ვი  ლად ვერ აუვ   ლით 
გვერდს!

« ეს ხის ყვა ვი ლო ვა ნი 
ფე რა დი აღ მო სავ ლუ რი  
კომ პო ზი ცია მგრძნო ბი
ა რე და ძა ლი ან ელე გან
ტუ რი ა. ის მიმ ზიდ ვე ლი 
და მდიდ რუ ლია»
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1 2

1. FENDI 

2. CHRISTIAN DIOR 

3. CHANEL 

4. RODARTE

5. TEMPERELY LONDON 

თვალის მასიური დატვირთვა, 
ჩრდილითა თუ თვალის 
ფანქრით, ამ სეზონის 
ერთ-ერთი აუცილებელი 
ტენდენციაა.

თუ გსურთ თქვენი მაკიაჟი იყოს 
განსაკუთრებული და, ამავდროულად, 
მოდური, გამოიყენეთ ბრჭყვიალა 
და მბზინავი მასალისგან შექმნილი 
პროდუქცია.

BLACK LINES

HEAVY METALLIC

4

5

romel Cvengans ar unda gaixangrZlivos axalgazrdoba 
da gamoiyurebodes momxibvlelad ara mxolod 25 wlis 
asakSi, aramed “cota merec”. droTa ganmavlobaSi 
Cveni kani da sxeuli icvleba da amis ZiriTadi 
mizezia daJangviTi procesebi, romlebic gamowveulia 
Tavisufali radikalebis - oqsidantebis damangreveli 
moqmedebiT organizmis ujredebze.
 
С vitamini erT-erTi umZlavresi antioqsidanti da 
axalgazrdobis gamaxangrZlivebeli vitaminia. igi 
aZlierebs imunitets, zrdis sisxlZarRvis kedlis 
elastiurobas, aregulirebs kanis pigmentacias, 
xasiaTdeba anTebis sawinaaRmdego da mravali sxva 
sasargeblo TvisebiT. vitamini C xels uwyobs 
kolagenis sinTezs, romelic warmoadgens Cveni 
organizmis TiTqmis yvela qsovilis: kanis, kbilebis, 
saxsrebis, iogebis, sislZarRvebis, gulis sarqvelebis 
da sxva organoebis karkass. igi aniWebs kans 
elastiurobas da simkvrives,  aferxebs naoWebis 
gaCenas, xels uSlis Tmis da frCxilebis  msxvrevadobas, 
aCerebs daberebis process.

rodesac askorbinis mJava organizms ar miewodeba 
sakmarisi raodenobiT, viTardeba kolagenis deficitis 
niSnebi: ferxdeba qsovilebis ganaxleba da zrda, 
xangrZlivdeba Sexorcebis procesebi da, Tu ar moxda 
droulad C vitaminis miwodeba,  viTardeba sisxlZarRvTa 
kedlis dazianeba, wylulebi, kbilebis cvena da a.S. 

gansakuTrebiT SesamCnevia C vitaminis ukmarisoba saxis 
kanze: aRiniSneba naoWebis naadrevi gaCena, simSrale da 
moduneba. 

Tu gindaT gaixangrZlivoT axalgazrdoba - aucileblad 
miiReT C vitamini. dRevandel dRes C vitamins aqtiurad 
iyeneben plastikuri da esTetikuri procedurebis 
dros, implantebis Cadgmisas, liposaqciis, mezoTerapiis 
da sxva kosmetologiuri Carevebis SemTxvevaSi.

statistikuri monacemebis mixedviT,  adamianebs, rom-
lebic Rebuloben C vitamins, siberis niSnebi uviTarde-
baT 10 wliT ufro gvian, im pirebTan SedarebiT, vinc 
ar iRebs vitamins sakmarisi raodenobiT. 

garda  aRniSnulisa, mkvlevarebma daadgines, rom C 
vitaminis gamajansaRebeli zemoqmedeba garkveul 
aspeqtebSi uTanabrdeba fizikur varjiSs, rac gansaku-
TrebiT aqtualuria zedmeti wonis mqone adamianebSi. 
aRmoCnda, rom C vitamini  amcirebs endoTelin 1-is 
dones (cila romelic iwvevs mcire sisxlZarRvebis 
Seviwrovebas, auaresebs sisxlmimoqcevas) da Sesabamisad 
amcirebs gul-sislZarRvTa daavadebebis risks.

kvlevaSi CarTes 35 zedmeti wonis an mjdomare 
cxovrebis wesis mqone adamiani, romelTac hqondaT 
sisxlmimoqcevis daqveiTebuli tonusi. 3 Tvis 

ganmavlobaSi 20 maTgani Rebulobda 500 mg C vitamins 
danamatis saxiT, xolo danarCeni 15 yovedRiurad 
itvirTeboda fizikurad swrafi siauruliT. 

3 Tvis Semdeg orive jgufSi erTnairad Semcirda 
endoTelin 1- damokidebuli sisxlZarRvebis Seviwroveba, 
gaumjobesda sisxlZarRvebis tonusi, riTac damtkicda 
rom C vitamini iseTive efeqturia, rogorc  fizikuri 
datvirTva.

C vitamini amcirebs “cudi” qolesterinis dones da 
aumjobesebs gonebriv funqciebs, rac ara marto sxeuls, 
aramed gonebasac icavs daberebisgan.

imisaTvis, rom airCioT swori mimarTuleba - ivarJiSeT 
da miiReT C vitamini danamatis saxiT, xolo Tu Tqven 
ar gaqvT dro da saSualeba fizikuri varJiSiT SeuwyoT 
xeli organizmis sijansaRes - miiReT iovital C  duo 
- C vitaminis Tanamedrove forma da gaixangrZliveT 
axalgazrdobis lamazi wlebi!

iovital C duo warmoadgens uaxlesi retarduli 
teqnologiiT damzadebul C vitamins.

iovital C duo 1 kafsula dReSi uzrunvelyofs 
askorbinis mJavis uwyvet mowodebas  mTeli dRis 
ganmavlobaSi.

iovital C duo  dagexmarebaT SeinarCunoT  janmrTeloba 
da gaixangrZlivoT sicocxle!

axalgazrdobis  vitamini

gamoyenebisas gaecaniT instruqcias, 
gverdiTi movlenebis Sesaxeb detaluri 
informaciis misRebad mimarTeT eqims.

s.s farmacevtuli qarxana „egisi“ 
(ungreTi) warmomadgenloba saqarTveloSi. 
aRmaSeneblis gamz. 154, tel: 2559906 108 
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ილუსტრაცია ანუ სამარუტელი

111
გვ.

60-იან წლებში, როდესაც ოპტიმისტური 
პათოსი სუფევდა, მოდის ილუსტრაციამ 
ახალი სიტყვა თქვა, ისე რომ ასპარეზი 
არ დაუტოვებია და ხელი შეუწყო ახალი 
ესთეტიკური პათოსის განვითარებას. 
სამწუხაროდ, ამას მოჰყვა გარკვეული 
დოზით ვანდალიზმი და წინა ეპოქების 
უამრავი შედევრი სანაგვეში აღმოჩნდა.            

CULTURE
1

2
3

5

6

1. GUCCI 

2. CHLOÉ

3. NINA RICCI

4. CÉLINE 

5. MSGM 

6. DOLCE & GABBANA 

ბუნებრივი, სადა მაკიაჟი, სახის მარტივი 
დაჩრდილვით, საუკეთესო არჩევანია 
დღის ნებისმიერ მონაკვეთში.

წითელი პომადა ყოველთვის 
იყო, არის და იქნება კლასიკა. 
შეგიძლიათ გამოიყენოთ 
როგორც დღის პირველ 
ნახევარში ყოველდღიურ 
სამოსთან ერთად, ისე 
საღამოს.

NUDE & 
NATURAL

RED HOT
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ტექსტი არჩილ ბეჟანიშვილი

ვიდ რე დაწ ვ რი ლე ბით გი ამ ბობ დეთ სა ქარ თ ვე ლო სა და 
აზერ ბა ი ჯა ნის ტრა დი ცი ე ბის გა მა ერ თი ა ნე ბე ლი ამ უნი კა ლუ რი 
ცენ ტ რის შე სა ხებ, გვინ და, შე ვე ხოთ იმ ადა მი ა ნის პი როვ ნე ბას, 
რომ ლის სა ხელ საც ატა რებს ეს ობი ექ ტი. მწე რა ლი, გან მა ნათ-
ლე ბე ლი, ფარ თო შე ხე დუ ლე ბე ბი სა და პროგ რე სუ ლი აზ როვ ნე-
ბის ადა მი ა ნი ‒ მირ ზა ფა თა ლი ახუნ დო ვი უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი 
ფი გუ რაა აზერ ბა ი ჯა ნის კულ ტუ რა ში. მის ხსოვ ნას მო წი წე ბით 
ინა ხა ვენ მის სამ შობ ლო შიც და თბი ლის შიც, სა დაც იგი მთე ლი 
თა ვი სი შეგ ნე ბუ ლი ცხოვ რე ბის მან ძილ ზე ცხოვ რობ და და სა დაც 
და წე რა ნა წარ მო ე ბე ბი, რომ ლებ მაც უკ ვ დავ ყო მი სი სა ხე ლი.

მირ ზა ფა თა ლი 1812 წლის 12 ივ ლისს და ი ბა და ნუ ხა ში 
(ამჟამად ‒ შე ქი) ვაჭ რის ოჯახ ში. მას დე დის ალა ლი ბი ძა ახუნდ 
ალი ას გე რი ზრდი და, რო მელ მაც ბი ჭუ ნა იშ ვი ლა და თა ვი სი 
გვა რიც მის ცა. მირ ზა ჯერ სახ ლ ში სწავ ლობ და, მე რე კი ‒ გან ჯა-
ში, მედ რე სე ში, სა დაც მი სი იშ ვი ა თი ნი ჭი ე რე ბა გა მომ ჟ ღავ ნ და. 
ყმაწ ვილ მა მირ ზამ გან სა კუთ რე ბუ ლი ნი ჭი ენე ბის სწავ ლა ში 
გა მო ი ჩი ნა და წარ მა ტე ბით აით ვი სა არა ბუ ლი, ფარ სი, იგი რუ-
სუ ლა დაც ლა პა რა კობ და. იქ ვე, მედ რე სე ში გა იც ნო ფა თა ლიმ 
პო ე ტი მირ ზა შა ფი ვა ზე ჰი, რო მე ლიც მი სი ერ თ -ერ თი მას წავ-
ლე ბე ლი იყო და რო მელ მაც ძლი ე რი ზე გავ ლე ნა იქო ნია მას ზე.

ალი ას გე რის რჩე ვი თა და დახ მა რე ბით ახუნ დო ვი გა ემ გ ზავ-
რა ტფი ლის ში ‒ ამი ერ კავ კა სი ის მა შინ დელ ად მი ნის ტ რა ცი ულ 
და კულ ტუ რულ ცენ ტ რ ში. იგი 1834 წელს ჩა მო ვი და სა ქარ თ ვე-
ლოს დე და ქა ლაქ ში, სა დაც 44 წე ლი იცხოვ რა და აქ ვე აღეს რუ-
ლა. ნი ჭი ე რი ახალ გაზ რ და კავ კა სი ა ში რუ სე თის მე ფის ნაც ვ ლის 
კან ცე ლა რი ა ში მი ი ღეს აღ მო სავ ლუ რი ენე ბის თარ ჯიმ ნის თა ნა-
შემ წედ, ორი წლის შემ დეგ კი თარ ჯიმ ნა დაც და ნიშ ნეს. ჭა ბუ კი 
ახუნ დო ვი წარ მა ტე ბით მი ი წევ და მაღ ლა კა რი ე რულ კი ბე ზე, 

თბი ლი სის ერ თ ერთ უძ ვე ლეს უბან ში ‒ ორ თა ჭა ლა ში, მე იდ ნი დან და სა ხელ გან თ ქ მუ ლი 
გო გირ დის აბა ნო ე ბი დან ორა სი ო დე მეტ რ ში აგუ რით მო პირ კე თე ბუ ლი სიმ პა თი უ რი სამ

სარ თუ ლი ა ნი შე ნო ბა დგას. სა მი ო დე წლის წინ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი რე კონ ს ტ რუქ ცი ი სა და კა
პი ტა ლუ რი რე მონ ტის შემ დეგ ძნე ლად თუ შე იც ნობთ მას ში XIX სა უ კუ ნის შე ნო ბას, რო მელ შიც 
იმ შო რე ულ დრო ში ოთხი ათე უ ლი წლის გან მავ ლო ბა ში ცხოვ რობ და დი დი აზერ ბა ი ჯა ნე ლი 
მწე რა ლი და გან მა ნათ ლე ბე ლი, ეროვ ნუ ლი დრა მა ტურ გი ის ფუ ძემ დე ბე ლი მირ ზა ფა თა ლი 
ახუნ დო ვი (ახუნდზადე). ამ ჟა მად მას ასეც ჰქვია ‒ „Akhundov House“(„ახუნდოვის სახ ლი“). 
2013 წლის მა ი სი დან მო ყო ლე ბუ ლი, აქა უ რო ბა წარ მო ად გენს თა ვი სე ბურ კულ ტუ რის ცენტრს, 
რო მელ შიც გან თავ სე ბუ ლია თა ნა მედ რო ვე ხე ლოვ ნე ბის გა ლე რეა „Akhundov House“, აზერ
ბა ი ჯა ნუ ლი კულ ტუ რის მუ ზე უ მი, ლი ტე რა ტუ რუ ლი კა ფე „Monsieur Jor dan“, ბიბ ლი ო თე კა და 
ღვი ნის მა რა ნი. 
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სამ ხედ რო წო დე ბებ საც იღებ და და პოლ კოვ ნი კის წო დე ბამ დე 
მი აღ წი ა. იგი, რო გორც თარ ჯი მა ნი, მუდ მი ვად ახ ლ და თან სხვა-
დას ხ ვა დიპ ლო მა ტი ურ და სამ ხედ რო მი სი ას, იყო სპარ სეთ ში, 
ოს მა ლე თის იმ პე რი ა ში და სხვა ქვეყ ნებ ში, და ჯილ დო ე ბუ ლი 
იყო რამ დე ნი მე ორ დე ნი თა და მედ ლით.

სამ სა ხუ რის პა რა ლე ლუ რად, თუმ ცა კი ცო ტა ხანს, იგი 
ტფი ლი სის მაზ რის სას წავ ლე ბელ ში ას წავ ლი და. მან გა იც ნო 
ქარ თუ ლი კულ ტუ რის მოღ ვა წე ე ბი, რუ სე თის პროგ რე სუ ლი 
მწერ ლე ბი, კავ კა სი ა ში გად მო სახ ლე ბუ ლი დე კაბ რის ტე ბი. 
ცხა დი ა, ინ ტე ლექ ტუ ა ლებ მა, რო მელ თა წრე შიც იგი ტრი ა ლებ-
და, გავ ლე ნა იქო ნი ეს ახუნ დო ვის პი როვ ნე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა-
ზე, მას ნი ჭის გან ვი თა რე ბა ში და ეხ მარ ნენ. მირ ზა ფა თა ლი იმ 
დრო ის კავ კა სი ა ში ერ თ -ერთ ყვე ლა ზე პროგ რე სულ ადა მი ა ნად 
იქ ცა.

პირ ვე ლი ნა წარ მო ე ბი, რო მელ მაც სა ხე ლი გა უთ ქ ვა ახუნ-
დოვს, იყო მი სი „აღმოსავლური პო ე მა პუშ კი ნის სიკ ვ დილ ზე“. 

ის ტო რია მირ ზა 
ფა თა ლის ხა ლი ჩა ზე

აზერ ბა ი ჯა ნუ ლი ლი ტე რა ტუ რის კლა სი კო სის პი რა დი ცხოვ-
რე ბის შე სა ხებ და ნამ დ ვი ლე ბით ცო ტა რამ არის ცნო ბი ლი. 
თუმ ცა, ვფიქ რობთ, ახუნ დო ვის ადა მი ა ნურ თვი სე ბებ ზე გარ კ ვე-
უ ლი წარ მოდ გე ნის შე საქ მ ნე ლად ორი მა გა ლი თის მოყ ვა ნაც იკ-
მა რებს. ცნო ბი ლი ფაქ ტი ა, რომ თა ვი სი ყო ფი ლი დამ რი გებ ლის 
და სახ მა რებ ლად მან მირ ზა შა ფი ვა ზეჰს ტფი ლი სის სა მაზ რო 
სას წავ ლე ბელ ში თა ვი სი კუთ ვ ნი ლი მას წავ ლებ ლის ად გი ლი 
და უთ მო, თუმ ცა და მა ტე ბი თი შე მო სა ვა ლი სუ ლაც არ აწყენ და 
თვი თონ მირ ზა ფა თა ლის, რო მე ლიც იმ ხა ნად გარ კ ვე ულ ფი ნან-
სურ სიძ ნე ლე ებს გა ნიც დი და.

მე ო რე ამ ბავს, რო მე ლიც ტფი ლი სურ ფოლ კ ლორს მი ე-
კუთ ვ ნე ბა, გვი ამ ბობს მუ სი კის მას წავ ლე ბე ლი ის მა ილ რზა ე ვი, 
რო მე ლიც სა კუ თა რი პა პის მო ნათხ რობს იშ ვე ლი ებს:

„როგორც პა პა ჩე მი გვიყ ვე ბო და, თურ მე ერთ დღეს მირ ზა 
თა ვის ოთახ ში იჯ და და მუ შა ობ და. მის მე უღ ლეს აივ ნის მო ა ჯირ-
ზე ხა ლი ჩა გა და უ ფე ნია გა სამ ზე უ რებ ლად. უნ და ით ქ ვას, რომ 
 მა თი სახ ლი შა ი თან ბა ზარ თან საკ მა ოდ ახ ლოს მდე ბა რე ობ და. 
ამ ბა ზარს მა შინ ძა ლი ან და სა მახ სოვ რე ბე ლი კო ლო რი ტი ჰქო-
ნი ა. მო დი ოდ ნენ და მო დი ოდ ნენ აქ ლე მე ბი, კა მე ჩებ შებ მუ ლი 
ურ მე ბი და შო რი თუ ახ ლო მან ძი ლი დან ჩა მოჰ ქონ დათ სა ქო-
ნე ლი. ბაზ რის მო ე დან ზე ჩერ დე ბოდ ნენ, სა ქო ნელს ცლიდ ნენ. 
ბაზ რის უბ ნებ ში მა შინ წვრილ მა ნით მო ვაჭ რე კინ ტო ე ბი, ხუ მა რა 
ლო თე ბი, მა წან წა ლე ბი და ჯიბ გი რე ბი ტრი ა ლებ დ ნენ. იყ ვ ნენ 
ხა ლი ჩე ბის ქურ დო ბა ში და ხე ლოვ ნე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბიც. ერ თ მა 
ასეთ მა ქურ დ მა მირ ზას აივ ნი დან ხა ლი ჩა მო ი პა რა. მირ ზამ ეს 
და ი ნა ხა, აუჩ ქა რებ ლად ად გა და გა ე მარ თა შა ი თან ბაზ რის კენ. 
იცო და, რომ ქურ დი იქ წა ი ღებ და ხა ლი ჩას გა სა ყი დად. მი სუ ლა 
და და უ ნა ხავს, რომ ამ ქურდს დი დი ამ ბით გა უშ ლია ხა ლი ჩა და 
მუშ ტარს ელო დე ბა. მირ ზა მი სუ ლა და ხა ლი ჩის ფა სი უკითხავს. 
ქურდს ალა ჰი და უ ფი ცებია, ერ თი ამ ბა ვი აუტე ხი ა: ეს ძა ლი ან 
ძვირ ფა სი ხა ლი ჩა ა, ვხე დავ, რომ კარ გი მუშ ტა რი ხარ და იაფად 
მოგ ყი დი ო. ბო ლოს მო რი გე ბუ ლან, მირ ზას ჯი ბი დან ფუ ლი 
ამო უ ღია და გა და უხ დი ა, თან უთ ქ ვამს, აიღე, ეს ხა ლი ჩა მხარ ზე 
გა ი დე, სახ ლ ში წა მო მი ღე და ამის ფულ საც გა და გიხ დი ო.

ქურ დი და თან ხ მე ბუ ლა, ხა ლი ჩა ზურ გ ზე აუკი დია და მირ ზას 
გაჰ ყო ლი ა. მი დი ან, მი დი ან თურ მე და ქურდს და უ ნა ხავს, რომ 
ზუს ტად იმ სახ ლის ეზო ში მი ვიდ ნენ, სა დაც ეს ხა ლი ჩა მო ი პა-
რა. კი ბე ე ბით მე ო რე სარ თულ ზე ასუ ლან და აქ მირ ზას მის თ ვის 
მი უ მარ თავს: „შვილო, გთხოვ, ეს ხა ლი ჩა თა ვის ად გი ლას, აი 
ამ მო ა ჯირ ზე გა და კი დე“. ქურ დი ყვე ლა ფერს მიმ ხ ვ და რა და 
შე ვედ რე ბი ა: „აღა, შვი ლებს გე ფი ცე ბი, შევ ც დი, ეს შე ნი ფუ-
ლიც აიღე და გა მიშ ვი, წა ვალ“. მირ ზას უთ ქ ვამს, მე ამ ფუ ლის 
ამ ღე ბი არა ვარ, წა დი, ოჯახს და ა ხარ ჯე, მაგ რამ ამის შემ დეგ 
ასე თი შეც დო მა აღარ და უშ ვა, ქურ დო ბა არ არის კარ გი საქ მე, 
ერ თხე ლაც ისე თი ადა მი ა ნის ხელ ში ჩა ვარ დე ბი, რო მე ლიც შენს 
შვი ლებს ობ ლად და ტო ვებ სო. ამის შემ დეგ მწე რალს მო რი გე ბი-
სა მებრ ხა ლი ჩის „ტრანსპორტირების“ გა სამ რ ჯე ლოც და უ მა-
ტე ბია ქურ დ ბა ცა ცას თ ვის და სახ ლ ში მშვი დო ბით გა უშ ვი ა“. აი, 
ასე თია ვიქ ტორ ჰი უ გოს „განკიცხულნის“ ეპი ზო დის ‒ რო დე საც 
მღვდე ლი ჟან ვალ ჟანს ვერ ცხ ლის შან დ ლებს აძ ლევს ‒ კავ კა სი-
უ რი ვა რი ან ტი. 

 ...რამდენიმე წლის წინ ძვე ლი შე ნო ბა გორ გას ლის ქუ ჩა ზე 
აზერ ბა ი ჯა ნის რეს პუბ ლი კის ნავ თო ბის სა ხელ მ წი ფო კომ პა ნი ის 
(SOCAR) სა ქარ თ ვე ლოს წარ მო მად გენ ლო ბამ შე ის ყი და. 2012 
წელს მირ ზა ფა თა ლი ახუნ დო ვის და ბა დე ბი დან 200 წლის თა ვი-
სათ ვის იქ რე კონ ს ტ რუქ ცია და კა პი ტა ლუ რი რე მონ ტი ჩა ტარ და, 
და შენ და მე სა მე სარ თუ ლი. სწო რედ მა შინ და ი ბა და ამ სივ რ ცის 
თა ვი სე ბურ კულ ტუ რის ცენ ტ რად გა დაქ ცე ვის იდე ა. რე კონ ს-
ტ რუქ ცი ის პრო ექ ტის შე მუ შა ვე ბა- გან ხორ ცი ე ლე ბა და ე ვა ლა 
ქალ ბა ტონ მეჰ რი ბან მუ რა დო ვა -ის მა ი ლო ვას, რო მე ლიც ბა ქო ში 
ცნო ბილ არ ქი ტექ ტუ რულ - დი ზა ი ნე რულ კომ პა ნია „M-Studio“-ს 
ხელ მ ძღ ვა ნე ლობს... 

 საკ მა რი სია ერ თხელ მა ინც ეწ ვი ოთ ცენტრს, რა თა დარ წ-
მუნ დეთ, რა მა ღალ დო ნე ზე და რო გო რი სიყ ვა რუ ლით ჩა ტარ და 
„Akhundov House“-ის რე კონ ს ტ რუქ ცი ა. უნ და ით ქ ვას, რომ 
SOCAR-ის წარ მო მად გენ ლო ბა სა ქარ თ ვე ლო ში და ასევე 
აზერბაიჯანის საელჩო დღემ დე დიდ ინ ტე რესს იჩე ნენ და ყვე-
ლა ნა ი რად უჭე რენ მხარს „Akhundov House“-ის თა ნამ შ რომ-
ლე ბის გან წა მო სულ ინი ცი ა ტი ვებს, მათ მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბულ 
სამ ხატ ვ რო და სა გა მომ ცემ ლო პრო ექ ტებს.

ახ ლა კი ჩვენს მკითხ ვე ლებს ვთა ვა ზობთ ვირ ტუ ა ლურ ექ ს-
კურ სი ას კომ პ ლექს „Akhundov House“-ში... 

თა ნა მედ რო ვე 
ხე ლოვ ნე ბის გა ლე რეა 
„AKHUNDOV HOUSE“

სამ ხატ ვ რო გა ლე რეა შე ნო ბის სარ დაფ შია გან თავ სე ბუ ლი 
და 120 მ2 სა ერ თო ფარ თო ბის ორი დარ ბა ზი უკა ვი ა. გა ლე რე ის 
არ სე ბო ბის მან ძილ ზე აქ თხუთ მე ტი ჯგუ ფუ რი და ინ დი ვი დუ ა ლუ-
რი გა მო ფე ნა მო ეწყო. აი, ზო გი ერ თი მათ გა ნი: მე რაბ აბ რა მიშ-
ვი ლის პერ სო ნა ლუ რი გა მო ფე ნა; გა მო ფე ნა სა ხელ წო დე ბით 
„2 მუ ზის 2 მსა ხუ რი“, რო მე ლიც იტა ლი ე ლი სცე ნა რის ტის, 
მწერ ლი სა და მხატ ვ რის, ტო ნი ნო გუ ე რას და კი ნო რე ჟი სო რის, 

პო ე მა 1837 წელს და ი წე რა და იმა ვე წლის ნო ემ ბერ ში გა მოქ-
ვეყ ნ და ჟურ ნალ ში „Московский наблюдатель“. XIX სა უ კუ ნის 
50-იან წლებ ში ერ თი მე ო რის მი ყო ლე ბით გა მოჩ ნ და ახუნ დო ვის 
რამ დე ნი მე ტრა გი კო მე დია ხალ ხის ცხოვ რე ბა ზე: „მოლა იბ რა ჰიმ 
ჰა ლი ლი, ალ ქი მი კო სი“, „ბოტანიკოსი მუ სიე ჟორ და ნი და დერ-
ვი ში მას ტა ლი შა ჰი, ცნო ბი ლი ჯა დო ქა რი“ (ავტორის მი ერ რუ სულ 
ენა ზე თარ გ მ ნი ლი პირ ვე ლად რუ სულ სცე ნა ზე და იდ გა პე ტერ-
ბურ გ ში 1851 წელს, ტფი ლის ში კი – 1852 წელს), „ლენქორანის 
ხა ნის ვე ზი რი“ (1873 წელს ბა ქო ში სა მოყ ვა რუ ლო და სის მი ერ 
ამ პი ე სის დად გ მით და იწყო აზერ ბა ი ჯა ნის დრა მა ტუ ლი ხე ლოვ-
ნე ბის ის ტო რი ა), „ძუნწის თავ გა და სა ვა ლი“ („ჰაჯი ყა რა“) და 
სხვა პი ე სე ბი.

ტყუ ი ლად რო დი უწო დებ დ ნენ მირ ზა ფა თა ლი ახუნ დოვს მი სი  
თა ნა მედ რო ვე ე ბი „აღმოსავლეთის მო ლი ერს“. ახუნ დო ვამ დე 
არც აზერ ბა ი ჯან ში, არც სპარ სეთ ში და არც თურ ქეთ ში დრა-
მა ტურ გი ის ჟან რ ში არა ვის უწე რი ა. თა ვის ნა წარ მო ე ბებ ში იგი 
წარ მო ჩინ და, რო გორც ადა მი ა ნის სუ ლის, ხალ ხის ხა სი ა თი სა და 
ყო ფის კარ გი მცოდ ნე. მი სი პი ე სე ბი წარ მო ად გენს იუმო რი თა და 
დრა მა ტიზ მით აღ სავ სე ის ტო რი ებს, რომ ლე ბიც გარ და სუ ლი ეპო-
ქის შე სა ხებ მოგ ვითხ რო ბენ. ძნე ლია გა და ჭარ ბე ბით შე ვა ფა სოთ 
მირ ზა ფა თა ლის ად გი ლი აზერ ბა ი ჯა ნის ის ტო რი ა ში. მარ თე-
ბუ ლად აღ ნიშ ნა ვენ, რომ ახუნ დო ვი იგი ვეა აზერ ბა ი ჯა ნუ ლი 
ლი ტე რა ტუ რის თ ვის, რაც იყო შექ ს პი რი ‒ ინ გ ლი სუ რი, გო ე თე ‒ 
გერ მა ნუ ლი, ხო ლო პუშ კი ნი ‒ რუ სუ ლი ლი ტე რა ტუ რი სათ ვის.

ახუნ დ ზა დეს უდი დეს დამ სა ხუ რე ბად უნ და ჩა ით ვა ლოს თურ-
ქულ ენებ ში დამ წერ ლო ბის არა ბუ ლი ფორ მის ახა ლი ან ბა ნით 
‒  ლა თი ნუ რი შრიფ ტით შეც ვ ლას თან და კავ ში რე ბუ ლი პრო ექ ტი. 
სა კუ თა რი მო საზ რე ბა- წი ნა და დე ბე ბი მან თურ ქე თი სა და სპარ-
სე თის სა ხელ მ წი ფო და მეც ნი ე რე ბის მოღ ვა წე ებს გა უგ ზავ ნა, 
შემ დეგ კი თა ვად ჩა ვი და კონ ს ტან ტი ნო პოლ ში, სა დაც პრო ექ-
ტი მი სი თან დას წ რე ბით გა ნი ხი ლეს თურ ქე თის მეც ნი ე რე ბა თა 
აკა დე მი ა ში. მირ ზა ფა თა ლის მი ერ შე თა ვა ზე ბუ ლი ან ბა ნი ორი 
ან ბა ნის ‒ ლა თი ნუ რი სა და რუ სუ ლის ‒ კომ ბი ნა ცი ას წარ მო ად-
გენ და და იმ ენე ბის თ ვის იყო გან კუთ ვ ნი ლი, რომ ლე ბიც არა ბუ-
ლი ან ბა ნით სარ გებ ლობ დ ნენ (თურქული, თათ რუ ლი, ფარ სი და 
ა. შ.). ეს პრო ექ ტი მხო ლოდ მცი რე დრო ით იქ ნა რე ა ლი ზე ბუ ლი 
(1927- დან 1939 წლამ დე) და აზერ ბა ი ჯა ნის მი ერ სა ხელ მ წი ფო 
და მო უ კი დებ ლო ბის მო პო ვე ბის შემ დეგ ღა აღ დ გა...

ეჭ ვ გა რე შე ა, რომ ახუნ დო ვი გულ ზი ა რი, ფარ თო და პროგ-
რე სუ ლი შე ხე დუ ლე ბე ბის ადა მი ა ნი იყო, იმ დრო ის ტფი ლი სუ რი 
შე მოქ მე დე ბი თი ელი ტის ერ თ -ერ თი თვალ სა ჩი ნო წარ მო მად გე-
ნე ლი. საკ მა რი სია გა ვიხ სე ნოთ ის წრე, რო მელ შიც იგი ტრი ა-
ლებ და: გი ორ გი ერის თა ვი, გრი გოლ ორ ბე ლი ა ნი, ვლა დი მერ 
სო ლო გუ ბი, ალექ სანდრ ბეს ტუ ჟევ - მარ ლინ ს კი, იაკობ პო ლონ-
ს კი... სხვა თა შო რის, ახუნ დოვ მა თა ვის სახ ლ ში უმას პინ ძ ლა 
ალექ სან დ რე დი უ მას, რო მე ლიც 1858-1859 წლებ ში კავ კა სი ა ში 
მოგ ზა უ რობ და. არ სე ბობს მირ ზა ფა თა ლის ვა ჟის ‒ რა ში დის მო-
გო ნე ბა, რო მე ლიც წერ და: „დიუმამ მა მა ჩემ თან, რომ ლის სა ხე-
ლიც უკ ვე კავ კა სი ის საზღ ვ რებს მიღ მაც იყო ცნო ბი ლი, შეხ ვედ რა 
და მი სი გაც ნო ბა მო ინ დო მა... კალ მის ეს ორი ოს ტა ტი პირ ვე ლი 
შეხ ვედ რის თა ნა ვე გა და ეხ ვია ერ თ მა ნეთს“. 

მირზა ფათალი ახუნდოვის ცვილის   ფიგურა მირზა ფათალი ახუნდოვის სახლ-მუზეუმი
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მხატ ვ რი სა და მო დე ლი ე რის, რუს ტამ ხამ და მო ვის მხატ ვ რულ 
ნა მუ შევ რებს აერ თი ა ნებ და; XIX სა უ კუ ნის მე ო რე ნა ხევ რის ‒ XX 
სა უ კუ ნის და საწყი სის რუს და ქარ თ ველ ფერ მ წერ თა ნა მუ შევ რე-
ბის ექ ს პო ზი ცია კერ ძო თბი ლი სუ რი კო ლექ ცი ე ბი დან, რო მელ-
ზეც ისე თი გა მო ჩე ნი ლი ოს ტა ტე ბის სუ რა თე ბი იყო წარ მოდ გე-
ნი ლი, რო გო რე ბიც არი ან: ილია რე პი ნი, ლა დო გუ დი აშ ვი ლი, 
ბო რის კუს ტო დი ე ვი, ელე ნე ახ ვ ლე დი ა ნი, კი რილ ზდა ნე ვი ჩი, 
ავ თან დილ ვა რა ზი და სხვე ბი; გა მო ფე ნა „ReWoven“, რო მელ ზეც 
სა ქარ თ ვე ლო ში მოქ სო ვი ლი აზერ ბა ი ჯა ნუ ლი ხა ლი ჩე ბი იყო ექ-
ს პო ნი რე ბუ ლი; მო ქან და კე გია ჯა ფა რი ძი სა და ფერ მ წერ შალ ვა  
მა ტუ აშ ვი ლის ნა მუ შევ რე ბის ექ ს პო ზი ცი ა; გა მო ყე ნე ბი თი ხე-
ლოვ ნე ბის ჯგუ ფუ რი გა მო ფე ნა „7 შთა გო ნე ბუ ლი ქალ ბა ტო ნი“, 
რო მელ ზეც წარ მოდ გე ნი ლი იყო ნი ნო თა დი აშ ვი ლის, ლი ლე 
ფილ ფა ნის, თი კა ჯა ფა რი ძის, სა ლო მე და დუ ნაშ ვი ლი სა და სხვა-
თა ნა მუ შევ რე ბი. უახ ლო ეს მო მა ვალ ში იგეგ მე ბა აზერ ბა ი ჯა ნი სა 
და სა ქარ თ ვე ლოს თა ნა მედ რო ვე მხატ ვარ თა ნა მუ შევ რე ბის 
გა მო ფე ნა.

 აზერ ბა ი ჯა ნუ ლი
 კულ ტუ რის მუ ზე უ მი

შე ნო ბის მთე ლი მე ო რე სარ თუ ლი უკა ვია აზერ ბა ი ჯა ნუ ლი 
კულ ტუ რის მუ ზე უმს, რო მე ლიც 1982 წლი დან ფუნ ქ ცი ო ნი რებს. 
სა ექ ს პო ზი ციო გან ყო ფი ლე ბა ექ ვ სი დარ ბა ზის გან შედ გე ბა. აქ 
წარ მოდ გე ნი ლია (ცხადია, ძალ ზე მოკ ლედ) აზერ ბა ი ჯა ნის კულ-
ტუ რის ის ტო რია ‒ გო ბუს ტა ნის ის ტო რი ულ - მ ხატ ვ რუ ლი ნაკ რ-
ძა ლის მე ზო ლი თის ხა ნის რამ დე ნი მე ქვა ზე შეს რუ ლე ბუ ლი ნა-
ხა ტი დან დაწყე ბუ ლი, თა ნა მედ რო ვე მიღ წე ვე ბამ დე ხე ლოვ ნე ბის 
სფე რო ში. მნახ ვე ლე ბი ეც ნო ბი ან ეროვ ნუ ლი სა მო სის ნი მუ შებს, 
ნა ტიფ ნაქ სოვ ქი სებ სა და სამ კა უ ლებს, სხვა დას ხ ვა მუ სი კა ლურ 
საკ რავს ‒ თარს, ქა მან ჩას, საზს და სხვ. ძალ ზე სა ინ ტე რე სოა 
მირ ზა ფა თა ლის მე მო რი ა ლუ რი სა მუ შაო ოთა ხი, რო მელ შიც 
და ცუ ლია მი სი პი რა დი ნივ თე ბი: სა წე რი მა გი და, წიგ ნე ბის კა-
რა და, კედ ლის სა ა თი, ლამ პა. მუ ზე უ მის სპე ცი ა ლუ რი დარ ბა ზი 
აზერ ბა ი ჯა ნი სა და სა ქარ თ ვე ლოს მე გობ რო ბას ეძღ ვ ნე ბა. აქ 

კა ფე „Monsieur Jor dan“
ამ პა ტა რა ლი ტე რა ტუ რულ კა ფეს (დაახლოებით 30 ად გი-

ლი) სა ხე ლი ახუნ დო ვის პი ე სის ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე ცნო ბი ლი 
პერ სო ნა ჟის ‒ „Monsieur Jor dan “ -ის პა ტივ სა ცე მად და ერ ქ ვა. 
თა ვი სე ბურ აღ მო სავ ლურ სტილს აქ ერ თ გ ვა რი „ფრანგული 
აქ ცენ ტი“ დაჰ კ რავს, რო მე ლიც სა სი ა მოვ ნოდ და მკა ფი ოდ 
ვლინ დე ბა ფო ნურ მუ სი კა შიც (ვინტაჟური და თა ნა მედ რო ვე 
ფრან გუ ლი შან სო ნი) და თეთრ, ქათ ქა თა ბარ ში წარ მოდ გე ნი-
ლი სას მე ლე ბის უმ რავ ლე სო ბა შიც, ბორ დოს, ბურ გუნ დი ის და 
ელ ზა სის ცნო ბი ლი ღვი ნო ე ბით დაწყე ბუ ლი, შამ პა ნუ რი სა და კო-
ნი ა კის რამ დე ნი მე სა ხე ო ბით დამ თავ რე ბუ ლი, რაც თბი ლი სუ რი 
კა ფე- რეს ტორ ნე ბის თ ვის არ ც თუ ხში რი მოვ ლე ნა ა. „ფრანგული 
აქ ცენ ტი“ იგ რ ძ ნო ბა მე ნი უ შიც, რო მელ შიც ნა ხავთ კრემ - სუ პებს, 
ფუ ა- გ რას, კრე პებს სო კო თი ან ქათ მის ხორ ცით, სო ტეს ლი-
ო ნუ რად, ალუბ ლის ტარტს და ფრან გუ ლი სამ ზა რე უ ლოს სხვა 
რჩე ულ კერ ძებ სა თუ ნამ ცხ ვ რებს. კა ფეს ხში რად  სტუმ რო ბენ 
რო გორც თბი ლი სუ რი ინ ტე ლი გენ ცი ი სა და საქ მი ა ნი წრე ე ბის, 
ისე ხე ლოვ ნე ბის სამ ყა როს წარ მო მად გენ ლე ბი და დე და ქა-
ლა ქის სტუმ რე ბი. დრო დად რო აქ ტარ დე ბა ლი ტე რა ტუ რუ ლი 
სა ღა მო ე ბი და შეხ ვედ რე ბი სა ინ ტე რე სო ადა მი ა ნებ თან.

სიტყ ვამ მო ი ტა ნა და, ცო ტა ხნის წინ კა ფე „Monsieur Jor-
dan “ -ის სტუ მა რი იყო თბი ლის ში უეფა-ს სუ პერ თა სის ფი ნალ ზე 
ჩა მო სუ ლი ლე გენ და რუ ლი მი შელ პლა ტი ნი. კა ფეს მრგვალ 
მა გი დას თან ის და SOCAR-ის პრე ზი დენ ტი როვ ნაგ აბ დუ ლა ე ვი, 
რო მე ლიც თა ვი სი ქვეყ ნის ფეხ ბურ თის ფე დე რა ცი ის ხელ მ ძღ ვა-
ნე ლი ცა ა, სხვა დას ხ ვა პრობ ლე მა ზე მსჯე ლობ დ ნენ.

კა ფეს ერ თი მუდ მი ვი და ძალ ზე პა ტივ სა ცე მი „მასპინძელიც“ 
ჰყავს ‒ მირ ზა ფა თა ლის ცვი ლის ფიგურა დარ ბა ზის კუთხე ში. 
ფი გუ რა ცნო ბილ მა აზერ ბა ი ჯა ნელ მა მხატ ვარ მა- კონ ცეპ ტუ ა-
ლის ტ მა ჩინ გიზ ბა ბა ევ მა შექ მ ნა, რო მე ლიც ერ თხანს ლონ დონ ში 
ცხოვ რობ და და მუ შა ობ და. მან ოს ტა ტუ რად და ამ ზა და ფი გუ რა 
მა დამ ტი უ სოს მუ ზე უ მის სკულ პ ტუ რე ბის შექ მ ნის ტექ ნო ლო გი ის 
მი ხედ ვით...

 ღვი ნის მა რა ნი 
2013 წლი დან კომ პ ლექ სის სარ დაფ ში, სამ ხატ ვ რო გა ლე-

რე ის მე ზობ ლად, მოქ მე დებს ქარ თუ ლი ღვი ნის მოყ ვა რულ თა 
კლუ ბი „ორთაჭალა“, მარ ნი თა და, იმავ დ რო უ ლად, სა დე გუს ტა-
ციო დარ ბა ზით, სა დაც სხვა დას ხ ვა სა ხელ წო დე ბის ხუ თა სამ დე 
ხა რის ხი ა ნი თეთ რი, წი თე ლი და ვარ დის ფე რი (ძირითადად, 
მცი რე კომ პა ნი ა- მ წარ მო ებ ლე ბის ღვი ნო ე ბი), აგ რეთ ვე, იშ ვი-
ა თი სა კო ლექ ციო ღვი ნო ე ბია წარ მოდ გე ნი ლი. ამ სას მე ლე ბის 
და გე მოვ ნე ბა ყვე ლა მსურ ველს შე უძ ლი ა. ორი ადა მი ა ნის ერ თი 
ვი ზი ტი სა მი სხვა დას ხ ვა სა ხის ღვი ნის დე გუს ტა ცი ით, „ძეხვიან-
ყველიანი თეფ შის“, თხი ლის, პუ რის და პა ტა რა ბოთ ლი წყლის 
ჩათ ვ ლით, 60 ლა რი ჯდე ბა.

ბიბ ლი ო თე კა
და ბო ლოს, „Akhundov House“-ის ბიბ ლი ო თე კა, რო მელ-

შიც 2500-მდე წიგ ნია და ცუ ლი. მათ უმ რავ ლე სო ბას შე ად გენს 
ან ტიკ ვა რუ ლი და რა რი ტე ტუ ლი გა მო ცე მე ბი ფრან გულ, რუ სულ, 
ინ გ ლი სურ, აზერ ბა ი ჯა ნულ, ქარ თულ და სხვა ენებ ზე. ბიბ ლი ო-
თე კა უკ ვე საკ მა ოდ პო პუ ლა რუ ლი გახ და ხარ ფუ ხი სა და ორ თა-
ჭა ლის მცხოვ რებ თა შო რის. ჩვენს „არამკითხველ“ დრო შიც კი 
ათო ბით მოს წავ ლე და ასა კო ვა ნი ადა მი ა ნი გახ და ბიბ ლი ო თე კის 
მუდ მი ვი მკითხ ვე ლი. წიგ ნის მოყ ვა რუ ლებს ალ ბათ ჩვე უ ლებ რი-
ვი ბიბ ლი ო თე კე ბის თ ვის არატ რა დი ცი უ ლი ვი თა რე ბა და თა ვი სე-
ბუ რი სა სი ა მოვ ნო აურა იზი დავთ. აქ ელექ ტ რო ნუ ლი ბიბ ლი-
ო თე კის პა ტა რა დარ ბა ზიც არის, ასე რომ, სტუმ რებს ტექ ნი კის 
ბო ლო სიტყ ვით აღ ჭურ ვილ შორ სა ინ ფორ მა ციო რე სურ სებ ზეც 
მი უწ ვ დე ბათ ხე ლი.

ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბის დაწყე ბი დან სულ რა ღაც ორ წე ლი წად ში 
„Akhundov House“-ი თბი ლი სის ერ თ -ერთ ყვე ლა ზე ორი გი ნა-
ლურ და მიმ ზიდ ველ კულ ტუ რულ ობი ექ ტად იქ ცა. აქ სა ოც რად 
ერ წყ მის ერ თ მა ნეთს გა ნუ მე ო რე ბე ლი თბი ლი სუ რი კო ლო რი ტი, 
ევ რო პუ ლი შარ მი და აღ მო სავ ლუ რი დახ ვე წი ლო ბა. გვინ და 
წარ მა ტე ბე ბი, გან ვი თა რე ბა და შემ დ გო მი შე მოქ მე დე ბი თი გა-
მარ ჯ ვე ბე ბი ვუ სურ ვოთ ამ შე სა ნიშ ნავ კულ ტუ რულ სივ რ ცეს.  

                                      

 « უახ ლო ეს მო მა ვალ ში 
იგეგ მე ბა აზერ ბა ი ჯა ნი სა 
და სა ქარ თ ვე ლოს  
თა ნა მედ რო ვე  
მხატ ვარ თა  
ნა მუ შევ რე ბის  
გა მო ფე ნა »

წარ მოდ გე ნი ლია აზერ ბა ი ჯა ნელ და ქარ თ ველ მო ქან და კე თა 
ქმნი ლე ბე ბი, ჰე ი დარ ალი ე ვის სა ხე ლო ბის სკვე რის, თბი ლი სის 
მ. ფ. ახუნ დო ვის სა ხე ლო ბის სკო ლი სა და ბიბ ლი ო თე კის, აგ-
რეთ ვე, ბა ქო ში თბი ლი სის პროს პექ ტი სა და „მეგობრობის მუ ზე-
უ მის“ ფო ტო ე ბი. მუ ზე უ მის ექ ს პო ზი ცია აზერ ბა ი ჯა ნე ლი ხალ ხის 
სა ხე ლო ვა ნი შვი ლე ბის ‒ მირ ზა ფა თა ლი ახუნ დო ვის, მირ ზა 
შა ფი ვა ზე ჰის (1794-1852), 1920 წელს და ღუ პუ ლი ფა თა ლი 
ხან ხო ის კის ის ტო რი ა სა და ბი ოგ რა ფი ა საც აც ნობს მნახ ვე ლებს. 
ისი ნი თბი ლის ში, ახუნ დო ვის საფ ლა ვის გვერ დით გა ნის ვე ნე ბენ 
ბო ტა ნი კუ რი ბა ღის მიმ დე ბა რე პან თე ონ ში.

მუ ზე უმ ში მუდ მი ვად ტარ დე ბა კო ლექ ტი უ რი და ინ დი ვი-
დუ ა ლუ რი ექ ს კურ სი ე ბი. სტუმ რებს შე უძ ლი ათ აუდი ო გიდ თან 
ერ თა დაც მო ი ნა ხუ ლონ დარ ბა ზე ბი ‒ მათ გან კარ გუ ლე ბა შია 
აუდი ო ჩა ნა წე რე ბი ქარ თულ, აზერ ბა ი ჯა ნულ, რუ სულ, ინ გ ლი სურ 
და ფრან გულ ენებ ზე.

თანამედროვე ხელოვნების გალერეა "AKHUNDOV HOUSE"

 "AKHUNDOV HOUSE"-ის ბიბლიოთეკა

კაფე "Monsieur Jor dan "

promo

 116 
Semodgoma

 117 
Semodgoma



kulisebs miRma

გრეგუარ  ილოი

ფრან გი დო კუ მენ ტა ლის ტი ფო ტოგ რა ფი უკ ვე მე ხუ თედ ეწ ვია სა ქარ თ ვე ლოს, 

ამ ჯე რად თბი ლი სის მო დის კვი რე უ ლის ფარ გ ლებ ში. გრე გუ არ ილო იმ თბი-

ლის ში წარ მო ად გი ნა ჯონ გა ლი ა ნო სა და თავისი ერ თობ ლი ვი პრო ექ ტი „შავი გე-

დი“ – ფო ტო მა სა ლა, რო მე ლიც ნათ ლად ასა ხავს გა ლი ა ნოს ცხოვ რე ბის ყვე ლა ზე 

დრა მა ტულ პე რი ოდს. 

პროექტი განხორციელდა თბილისის მერიის კულტურული ღონისძიებების ცენტრის მხარდაჭერით
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თქვენ თ ვის, რო გორც ფო ტოგ რა ფის
თ ვის, რა არის შთა გო ნე ბის მთა ვა რი 
წყა რო?
პირ ვე ლი და ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ჩემ-
თ ვის მოგ ზა უ რო ბა ა, მუდ მი ვი მოძ რა ო ბა. 
ბევრს დავ დი ვარ ფე ხით, ვმოგ ზა უ რობ მა-
ტა რებ ლით, ავ ტო მო ბი ლით... ყო ველ თ ვის 
მოძ რა ო ბა ში ვარ. ძა ლი ან ბევ რი დო კუ მენ-
ტუ რი პრო ექ ტი სწო რედ ამ სტილ ში მაქვს 

წარ მოდ გე ნი ლი. მე ო რე ‒ ძა ლი ან მიყ ვარს 
ფო ტოგ რა ფი ა. მიყ ვარს სხვა ფო ტოგ რა ფე-
ბის ნა მუ შევ რე ბი და ვაგ რო ვებ კი დეც მათ. 
ჩე მი შთა გო ნე ბის მე სა მე წყა რო კი ნო ა. 
კი ნო ჩემ თ ვის გა ცი ლე ბით მე ტი ა, ვიდ რე 
მხო ლოდ ხე ლოვ ნე ბის ერ თ -ერ თი დარ გი.  
ყვე ლა პრო ექ ტ ში უნ და იგ რ ძ ნო ბო დეს ჩე მი 
სუ ლის კ ვე თე ბა და ხედ ვა. მო დის პრო ექ ტ ზე 
მუ შა ო ბის დრო საც აუცი ლებ ლად ჩე მი ხედ-
ვა უნ და იყოს გა მოკ ვე თი ლი. არ მომ წონს 
უბ რა ლოდ მო დის ფო ტოგ რა ფი ა, ის არ 
არის ჩემ თ ვის სა ინ ტე რე სო.

რო გორ მოხ ვ დით მო დის ფო ტო ინ დუს
ტ რი ა ში?
ეს არ იყო და გეგ მი ლი... ჩემ მა მე გო ბარ-
მა, რო მე ლიც გა ლი ა ნოს თან მუ შა ობ და, 
შე მომ თა ვა ზა დავ ს წ რე ბო დი მის შო უს და 
იქ მე მუ შა ვა. ზო გა დად, ჩემ თ ვის მო დის 
ფო ტოგ რა ფია არ არის სა ინ ტე რე სო, თუმ ცა 
ეს სა ერ თოდ სხვა შემ თხ ვე ვა იყო. თა ვი დან 
ძა ლი ან გა მი ჭირ და, რად გან სი ტუ ა ცია 

და ფო ტო გა და ღე ბა კუ ლი სებ ში, სა დაც 
მო დე ლე ბი ემ ზა დე ბი ან, იკე თე ბენ ვარ ცხ-
ნი ლო ბას, მა კი აჟს, არაფ რით იქ ნე ბო და 
გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი სხვა მსგავ სი გა და ღე ბე ბი-
სა გან. თუმ ცა, რაც უფ რო ღრმად ვეც ნო-
ბო დი გა ლი ა ნოს ნა მუ შევ რებს, მით უფ რო 
მი ად ვილ დე ბო და ამ პრო ექ ტ ზე მუ შა ო ბა. ის 
ეხე ბო და ყვე ლა ფერს, რაც ჩვენ გარ შე მო ა: 
სო ცი ა ლურ პრობ ლე მებს, მოგ ზა უ რო ბას, 
გან ს ხ ვა ვე ბულ ტი პა ჟებს... ამ შემ თხ ვე ვა ში 
ერ თ -ერ თი თე მა უკ რა ი ნე ლი პა ტარ ძა-
ლი იყო. ახ ლად დაბ რუ ნე ბუ ლი ვი ყა ვი 
აღ მო სავ ლეთ ევ რო პი დან და ეს თე მე ბი 
მა ინ ტე რე სებ და. მახ სოვს, ერ თხელ სა-
ქარ თ ვე ლო ში ვმოგ ზა უ რობ დი და აფხა ზე-
თი დან დევ ნი ლებ ზე ვა კე თებ დი პრო ექტს. 
რო დე საც პა რიზ ში დავ ბ რუნ დი, გა ლი ა ნომ 
გა მარ თა შო უ, რო მელ ზეც წარ მოდ გე ნი ლი 
იყო მა მა კა ცის კო ლექ ცია და მი სი თე მა ტი კა 
სწო რედ დევ ნი ლი ადა მი ა ნი იყო. მა მა კა-
ცებს ეც ვათ ორი- სა მი ქურ თუ კი ზე დი ზედ... 
ეს ის ტო რია ზუს ტად ეხ მი ა ნე ბო და პრო-
ექტს, რო მელ ზეც სა ქარ თ ვე ლო ში ვმუ შა ობ-

დი. ჯონ გა ლი ა ნო იყო ადა მი ა ნი, რო მელ-
საც ადა მი ან თა ტი პა ჟე ბი აღელ ვებ და და 
აინ ტე რე სებ და. მახ სოვს შო უ, რო მელ ზეც 
მან ერ თად წარ მო ად გი ნა მო ხუ ცი, ახალ-
გაზ რ და, მსუ ქა ნი, გამ ხ და რი ‒ ყვე ლა ნა ი რი 
ტი პის ადა მი ა ნი. ეს იყო ნა თე ლი მა გა ლი თი 
იმი სა, თუ რო გო რი გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი შე იძ-
ლე ბა იყოს ერ თი ადა მი ა ნი მე ო რის გან და 
რამ დე ნად სა ინ ტე რე სო შე იძ ლე ბა იყოს ეს 
გან ს ხ ვა ვე ბა. 

მოგ ვი ყე ვით კონ კ რე ტუ ლად თქვე ნი და 
გა ლი ა ნოს პრო ექ ტის შე სა ხებ.
უპირ ვე ლე სად, მინ და აღ ვ ნიშ ნო, რომ 
მო დის ფო ტოგ რა ფი არ ვარ და ამ სფე რო-
ში მუ შა ო ბას დავ თან ხ მ დე ბი მხო ლოდ იმ 
შემ თხ ვე ვა ში, თუ პრო ექტს სა ინ ტე რე სო ის-
ტო რია და კონ ცეფ ცია ექ ნე ბა. მა გა ლი თად, 
ლა გერ ფელ დ მა რომ მთხო ვოს, გა და ვი ღო 
მი სი სა მო სი, მხო ლოდ იმ შემ თხ ვე ვა ში 
დავ თან ხ მ დე ბი, თუ კი კო ლექ ცია რა ი მე 
იდე ა ზე იქ ნე ბა და ფუძ ნე ბუ ლი. რაც შე ე ხე ბა 
გა ლი ა ნოს პრო ექტს, ის ეხე ბო და გა ლი-
ა ნო სა და მის მარ ჯ ვე ნა ხელს ‒ სტი ვენ 
რო ბინ სონს. ეს იყო ადა მი ა ნი, რო მე ლიც 
კუ ლი სებს მიღ მა ძა ლი ან ბევრს მუ შა ობ-
და. იგი 41 წლის ასაკ ში გარ და იც ვა ლა და 
სწო რედ ეს გახ და გა ლი ა ნოს თ ვის ამ კონ-
კ რე ტუ ლი კო ლექ ცი ის შთა გო ნე ბის წყა რო. 
ჩემ თ ვის კი მი სი ცხოვ რე ბი სა და შე მოქ მე-
დე ბის ეს დრა მა ტუ ლი ნა წი ლი გახ და სა ინ-
ტე რე სო ფირ ზე აღ სა ბეჭ დად. ალექ სანდრ 
მა ქუ ინ მა თა ვი მო იკ ლა, ივ სენ ლო რა ნი 
დეპ რე სი უ ლი იყო... ამით იმის თქმა მინ და, 
რომ ნამ დ ვი ლი არ ტის ტე ბი ყო ველ თ ვის 
ცდი ლო ბენ, შექ მ ნან ხე ლოვ ნე ბის ნი მუ ში, 
რომ ლის მეშ ვე ო ბი თაც თა ვი ანთ სათ ქ მელს 
გად მოს ცე მენ. 
ფო ტო ე ბის გა და ღე ბის პრო ცეს ში ძა ლი-
ან გა მი ჭირ და, თით ქოს სა კუ თა რი თა ვი 
დავ კარ გე... მო და ჩემ თ ვის სა ინ ტე რე სო 
არ იყო. მხო ლოდ პრო ექ ტის დას რუ ლე ბის 
შემ დეგ გა ვაც ნო ბი ე რე, რომ ის თი თო ე უ ლი 
მო დე ლი, პა ტარ ძა ლი, ჩრდი ლი, ადა მი ა ნი 
‒ ყვე ლა ფე რი ნამ დ ვილ ის ტო რი ას უკავ-

არ მომ წონს უბ რა ლოდ მო დის  
ფო ტოგ რა ფი ა, ის არ არის  

ჩემ თ ვის სა ინ ტე რე სო.
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შირ დე ბო და. რო დე საც 2011 წელს პა რიზ ში 
გა ლი ა ნოს თან ერ თად პირ ველ გა მო ფე ნას 
ვამ ზა დებ დით, ყვე ლა ფე რი გეგ მის მი ხედ-
ვით მი დი ო და, გარ და იმი სა, რომ სტი ვე ნი 
გარ და იც ვა ლა. ამა ზე არა ვინ სა უბ რობ და. 
გა მო ფე ნის თ ვის თით ქ მის ყვე ლა ფე რი მზად 
იყო და სწო რედ მა შინ გა ლი ა ნომ შე უ-
რაცხ ყო ფა მი ა ყე ნა ებ რა ელ ხალხს... ამან, 
ცხა დი ა, უარ ყო ფი თი რე ზო ნან სი გა მო იწ ვია 
პრე სა ში, გა ლი ა ნო „დიორის“ სახ ლი დან 
გა მო უშ ვეს... ეს ყვე ლა ფე რი ძა ლი ან რთუ-
ლი იყო ჩემ თ ვის, არ ვი ცო დი, რა მექ ნა. 
არა და, ჩე მი პრო ექ ტი სრუ ლად ასა ხავ და 
ამ ადა მი ა ნებს, მათ შე მოქ მე დე ბას და იმას, 
რომ ისი ნი ნამ დ ვი ლი ხე ლო ვა ნე ბი არი ან. 
პრო ექ ტი „გედის აჩ რ დი ლი“ ნათ ლად ასა-
ხავს გა ლი ა ნოს ბი ოგ რა ფი ის ამ დრა მა ტულ 
პე რი ოდს, იდეა კი ის არის, რომ აჩ რ დი ლი 
ყო ველ თ ვის შა ვი ა, მა ში ნაც კი, რო დე საც ის 
გე დის არის.

თქვე ნი აზ რით, რა არის აუცი ლე ბე ლი 
იმის თ ვის, რომ იყო კარ გი ფო ტოგ რა ფი?
ყო ველ თ ვის ერ თ სა და იმა ვეს ვი მე ო რებ 
‒ რომ კარ გი ფო ტოს გა და ღე ბა ყვე ლა ზე 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი არ არის. კარ გი ფო ტოს 
გა და ღე ბა ყვე ლას შე უძ ლი ა, გა და ი ღებ 
ბევრ კადრს და იქი დან რამ დე ნი მე მა ინც 
გა მო ვა კარ გი. ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია 
გად მოს ცე ამ ბა ვი, ის ტო რი ა. ჩემ თ ვის ეს 
არის კარ გი ფო ტოს სა ფუძ ვე ლი. ძა ლი ან 
დი დი მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს და მუ შა ვე ბა-
საც. ყო ველ თ ვის უამ რა ვი მა სა ლა გაქვს, 
მაგ რამ მთა ვა რი ა, რო მელს ამო ირ ჩევ და 
რო მე ლი გახ დე ბა იმ ის ტო რი ის ნა წი ლი, 
რომ ლის გად მო ცე მაც გსურს. მა გა ლი თად, 
გა ლი ა ნოს პრო ექ ტ ზე მუ შა ო ბი სას თმის, 
მა კი ა ჟის, ტან საც მ ლის ძა ლი ან ბევ რი ფო ტო 
მქონ და, თუმ ცა არ ცერ თი არ გა მო მი ყე ნე-
ბი ა, რად გან დრა მა, რო მე ლიც ამ პრო ცესს 
თან სდევ და, სხვა ფო ტო ებ ში ბევ რად უფ რო 
ნათ ლად ჩან და. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 
უამ რა ვი ფო ტო მქონ და, გა მო ფე ნა ზე მხო-
ლოდ 25-30 ფო ტო იყო წარ მოდ გე ნი ლი. 
50 ფო ტოს გან შემ დ გა რი პრო ექ ტი უკ ვე 
ჩვე უ ლებ რი ვი შოუ იქ ნე ბო და. 

რო გორც უკ ვე აღ ნიშ ნეთ ჩვენ თან 
სა უ ბარ ში, თბი ლისს პირ ვე ლად არ 
სტუმ რობთ...
არა, რა თქმა უნ და. გა და ღე ბუ ლი მაქვს 
პრო ექ ტე ბი აფხა ზე თი დან და სამ ხ რეთ ოსე-
თი დან დევ ნი ლე ბის შე სა ხებ. პირ ვე ლად 
2006 წელს ჩა მო ვე დი სა ქარ თ ვე ლო ში. 
2008 წელს კვლავ დავ რ ბუნ დი, რა თა ომის 

შემ დ გომ აღ მე ბეჭ და კად რე ბი. ჩემ თ ვის 
გან სა კუთ რე ბით სა ინ ტე რე სო იყო დევ ნი-
ლე ბის ახა ლი ტალ ღა. შემ დეგ 2010-ში 
ჩა მო ვე დი იმა ვე პრო ექ ტის გა საგ რ ძე ლებ-
ლად და მას ტერ კ ლა სიც ჩა ვა ტა რე.  

მას ტერ კ ლა სი ახ სე ნეთ, თბი ლი სის 
მო დის კვი რე ულს სწო რედ ამ მიზ ნით 
ეწ ვი ეთ, არა?
დი ახ, ჩა მო ვე დი გა მო ფე ნი თა და მას ტერ კ-
ლა სით. მას ტერ კ ლა სი სწო რედ ამ პრო ექტს 
ეხე ბა, თუ რა ის ტო რია აქვს წარ მოდ გე-
ნილ ფო ტო ებს და რა ზეა და ფუძ ნე ბუ ლი ეს 
გა მო ფე ნა. ხში რად შე იძ ლე ბა ნათ ლად არც 
იყოს ფო ტო ზე ასა ხუ ლი ის ამ ბა ვი, რო მე-
ლიც მას რე ა ლუ რად თან სდევს. ასე ვე, ჩე მი 
მას ტერ კ ლა სის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა წი ლია 
დო კუ მენ ტუ რი ფო ტოგ რა ფი ა. ჩემ თ ვის კარ-
გი ფო ტოგ რა ფი, თუნ დაც მო დის სფე რო ში, 
არის ის, ვინც დო კუ მენ ტურ ფო ტოგ რა ფი ას 
უკავ ში რებს პრო ექტს. მა გა ლი თად, ასე თი 
იყო ჰელ მუტ ნი უ ტო ნი. ასე ვე, მინ და გა მოვ-
ყო გი ბურ და ნი, რო მე ლიც ფეხ საც მე ლე ბის 
ფო ტო ებს იღებ და, მაგ რამ ყვე ლა მი სი 
ფო ტო ამ ბავს გად მოს ცემს. აღ სა ნიშ ნა ვია 

გერ მა ნე ლი ფო ტოგ რა ფი ვი ვი ენ სა სე ნი, 
რო მე ლიც არაჩ ვე უ ლებ რი ვად ნი ჭი ე რი 
ქა ლი ა. ის კე ნი ა ში გა ი ზარ და და, შე სა ბა მი-
სად, ეს ყვე ლა ფე რი მის ფო ტო ებ ზე აისა-
ხე ბა. უყ ვარს მკვეთ რი კონ ტ რას ტე ბი და 
ფე რე ბი. ჩემ თ ვის მი სი ნა მუ შევ რე ბი ძა ლი ან 
სა ინ ტე რე სო ა. არ მომ წონს სტუ დი უ რი 
გა და ღე ბე ბი, სა დაც 20 ადა მი ა ნი ერ თ დ-
რო უ ლად მუ შა ობს. უფ რო ხე ლოვ ნე ბა ზე 
ორი ენ ტი რე ბუ ლი ფო ტოგ რა ფია მომ წონს, 
ვიდ რე კო მერ ცი უ ლი. არ არის აუცი ლე-
ბე ლი, იყო ცნო ბი ლი, გქონ დეს სტუ დი ა, 
გეხ ვე ო დეს მი ლი ო ნო ბით ადა მი ა ნი, რომ 
კარ გი ფო ტო გა და ი ღო. 

თქვენს ნა მუ შევ რებ ში რამ დე ნად ხში
რია შავ  თეთ რი ფო ტო ე ბი?
მიყ ვარს შავ - თეთ რი ფო ტოგ რა ფი ა, მაგ რამ 
ჩემს ნა მუ შევ რებ ში ფე რა დი ფო ტო ე ბი 
ჭარ ბობს. შავ - თეთ რი უფ რო წარ სულს 
მახ სე ნებს, ახ ლა კი ფე რე ბის ემო ცი ე ბის 
ეპო ქა ა. ფე რი აუცი ლებ ლია ამ ყვე ლაფ რის 
გა მო სა ხა ტად. შავ - თეთრ ფო ტოგ რა ფი ა-
ში ჩე მი ფა ვო რი ტია რი ჩარდ ავე დო ნი. ის 
მო დას ჩვე უ ლებ რი ვი ხალ ხის მეშ ვე ო ბით 

...ხე ლო ვა ნი ადა მი ა ნის თ ვის 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია გა ა კე თო ის, 

რაც სი ა მოვ ნე ბას გა ნი ჭებს, 
სი ცოცხ ლით გავ სებს, რაც მოგ წონს... 
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იღებ და. მან შექ მ ნა ამე რი კუ ლი, თა ვი სუ ფა-
ლი სტი ლი. რი ჩარდ ავე დო ნის ფო ტოგ რა-
ფია არის სწო რედ ზღვა რი, სა დაც მო დი სა 
და დო კუ მენ ტუ რი ფო ტოგ რა ფია ერ თ მა-
ნეთს კვეთს. თუ კი თა ნა მედ რო ვე ეპო ქის 
ფო ტოგ რა ფებ ზე ვი სა უბ რებთ, გა მოვ ყოფ 
პი ტერ ლინ დ ბერგს, რო მე ლიც ხში რად 
იღებს შავ - თეთრ ფო ტო ებს და ასე ვე აკავ-
ში რებს მო დას დო კუ მენ ტურ ფო ტოგ რა ფი-
ას თან. 

დღეს ძა ლი ან ხში რად ვხვდე ბით ისეთ 
ფო ტო ებს, რომ ლებ შიც ცნო ბი ლი ფო
ტოგ რა ფე ბის გავ ლე ნა იგ რ ძ ნო ბა. ხდე ბა 
თუ არა თქვენ თ ვის სხვა დას ხ ვა ფო ტოგ
რა ფის ნა მუ შე ვა რი შთა გო ნე ბის წყა რო?
ჩვენ, ხე ლო ვა ნე ბი, ყვე ლა ნი ერ თი და იმა ვე 
„ფროდაქშენს“ ვი ყე ნებთ. წარ მო უდ გე-
ნე ლი ა, არ მო ექ ცე ცნო ბი ლი არ ტის ტე ბის 
გავ ლე ნის ქვეშ. და ის, ვინც ამას უარ ყოფს, 
ღრმად ცდე ბა. არ მჯე რა ადა მი ა ნე ბი სა, 
რომ ლე ბიც ამ ბო ბენ, რომ ამ ხე ლა ხე ლოვ-
ნე ბის სამ ყა რო ში არ აქვთ შთა გო ნე ბის 
წყა რო. თუ გა და ვი ღებ ფო ტოს, რო მე ლიც 
ავე დო ნის ნა მუ შე ვარს ჰგავს, ამის ხაზ გას მა 
უფ რო სა ინ ტე რე სო იქ ნე ბა, ვიდ რე იუარო 

და თქვა, რომ ეს ასე არ არის. რო დე საც 
რა ღაც ძა ლი ან მოგ წონს, ძა ლა უ ნე ბუ რად 
ექ ცე ვი მი სი გავ ლე ნის ქვეშ და ეს ყვე ლა-
ფე რი შენს ნა მუ შე ვარ ზე აისა ხე ბა. 

რას ფიქ რობთ იმის შე სა ხებ, რომ დღეს 
ყვე ლა ფე რი კო მერ ცი ა ზეა და ფუძ ნე ბუ
ლი, რამ დე ნად მი სა ღე ბია ეს თქვენ თ
ვის, რო გორც ხე ლო ვა ნის თ ვის?
ყვე ლა ფე რი კო მერ ცი უ ლი მკვდა რია ჩემ-
თ ვის. არ ვა ღი ა რებ იმას, რაც იყი დე ბა. 
ვფიქ რობ, რომ ხე ლო ვა ნი ადა მი ა ნის თ ვის 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია გა ა კე თო ის, რაც სი ა მოვ-
ნე ბას გა ნი ჭებს, სი ცოცხ ლით გავ სებს, რაც 
მოგ წონს... თუმ ცა არ სე ბობს ხალ ხი, რო მე-
ლიც ახერ ხებს და კო მერ ცი ულ პრო ექ ტებს 
ხე ლოვ ნე ბას უკავ ში რებს. მა გა ლი თად, 
ზე მოთ აღ ნი შუ ლი ფო ტოგ რა ფე ბი ‒ გი ბურ-
და ნი და ვი ვი ენ სა სე ნი. ისი ნი კო მერ ცი ულ 
პრო ექ ტებს იღე ბენ, მაგ რამ ამით უარს არ 
ამ ბო ბენ სა კუ თარ ხედ ვა ზე. ამ ყვე ლაფ რის 
აზ რი კი ის არის, რომ კო მერ ცი ამ არ უნ და 
შეც ვა ლოს შე ნი ხედ ვა მხო ლოდ იმი ტომ, 
რომ ის იყი დე ბა. მას შემ დეგ, რაც გა ლი-
ა ნოს პრო ექ ტი გა ვა კე თე, ბევ რი მსგავ სი 
შე მო თა ვა ზე ბა მქონ და სხვა დას ხ ვა მო დის 

სახ ლის გან, თუმ ცა უარი ვთქვი. გა ლი ა ნოს-
თან ვი მუ შა ვე იმი ტომ, რომ მი სი დრა მა ტიზ-
მი იმ მო მენ ტ ში ახ ლოს იყო ჩემ თან. კო-
მერ ცი უ ლი სა მუ შაო შე სას რუ ლებ ლა დაც და 
გა სა ყი და დაც ძა ლი ან მარ ტი ვი ა. სი მარ ტი ვე 
კი ჩემ თ ვის სა ინ ტე რე სო არ არის. ყვე ლა 
ფო ტოგ რაფს ვურ ჩევ: ეცა დე, შექ მ ნა შე ნი 
სა კუ თა რი ნა მუ შევ რე ბი, ეცა დე, სხვას არ 
ჰგავ დე და და ი სა ხე მი ზა ნი... ყო ველ თ ვის 
გქონ დეს მო სა ყო ლი ამ ბა ვი და გახ სოვ დეს, 
რომ ადა მი ა ნის რე ა ლუ რი ის ტო რია ყვე-
ლა ფერ ზე მე ტად სა ინ ტე რე სოა ‒ აი, მა შინ 
იქ ნე ბა სა ინ ტე რე სო შე ნი ნა მუ შე ვა რი.  
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 fiq ri 
sa Re ba ve biT

ედ მონდ გაბ რი ელ კა ლან და ძე

გამოყენებულია ნაწყვეტები  მხატვრის უკანასკნელი ინტერვიუდან / თეა სხიერელი

« რა არის ფერ წე რა? ეს არის 
ფიქ რი სა ღე ბა ვე ბით  სურ ვი
ლი, ებ რ ძო ლო წარ მა ვა ლო ბას,  
სიკ ვ დილს, გაქ რო ბას. »yoveli feri muSao

bs 

damoukideblad da 
imavdroulad 

mTlianis nawilia. 
 

es marTla feriT 
weraa.

დაბადების ადგილი: ჩოხატაურის რაიონი, სოფელი ხიდისთავი.
დაამთავრა თბილისის სამხატვრო აკადემია 1952 წელს.

1972-1986 წლებში იყო თბილისის სამხატვრო აკადემიის პროფესორი;
1986 წელს – საქართველოს სამუზეუმო გაერთიანებასთან არსებული სახვითი ხელოვნების თეორიისა 

და პრაქტიკის სინთეზის სახელოსნოს ხელმძღვანელი; 
1991-1992 წლებში – საქართველოს კულტურის მინისტრი.

გამოფენები ჰქონდა გერმანიაში, ავსტრიაში, საფრანგეთში, ლუქსემბურგში,  
ბრაზილიაში, თურქეთში, რუსეთსა და საქართველოში.
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« უზარმაზარი საჩუქარია 
ჩვენი ცხოვრება, ეს 
მირაჟია, ეს ჩვენი 
მოჩვენებაა. შენი 
ყოველდღიური ყოფა 
სილამაზედ გადააქციო – 
ეს უდიდესი ტკბობაა»

« რა არის ფერ წე რა? ეს 
არის ფიქ რი სა ღე ბა ვე ბით 
 სურ ვი ლი, ებ რ ძო ლო 
წარ მა ვა ლო ბას,  
სიკ ვ დილს, გაქ რო ბას»

« ხელოვნების თვისება 
ის არის, რომ ნებისმიერი 
აღმოჩენა გრძნობების 
საშუალებით ხდება  
არა ფილოსოფიის, არა 
გამოთვლის, არამედ  
გრძნობების მეშვეობით »

 132 
Semodgoma

 133 
Semodgoma

mxatvari



« ეს არის კადნიერი ოცნება, იყო 
შემოქმედი და შექმნა შენი სამყარო, 
სადაც შენ და მხოლოდ შენ იქნები 
ყოველივეს მსაჯული და გამგებელი; 
ისაზრდოო შენი ფანტაზიით, ააგო 
სამართლიანობისა და ლმობიერების 
კოშკები, შენს თავზე აიღო დასჯისა და 
პატიების უფლება»
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ელენე გლურ ჯი ძე

ე
ლენე გლურჯიძის ჟიზელი არის საოცრად ნაზი და ჰაეროვანი. ერთმოქმედებიანი 

სიგიჟის სცენა, რომელიც სავსეა წარსულის ბედნიერებით,  ნამდვილი ქარიშხალია... 

მას, როგორც ბალერინას ცეკვის დახვეწილი სტილით, არაფერი აქვს საერთო ამ 

სენტიმენტალური სოფლელი გოგონას ტიპაჟთან, მაგრამ როდესაც მისი სცენური გარდასახვა 

ხდება, შენ თვალწინ ნამდვილი ჟიზელია. ამ ცეკვას, უბრალოდ, ვერ დაივიწყებ...“ –  წერს 
Financial Times-ი ინგლისის ნაციონალური ბალეტის პრიმა-ბალერინა ელენე გლურჯიძეზე. 

და უ ვიწყა რი ოდე ტა -ო დი ლია „გედების ტბა ში“, „ჟიზელის“ სა უ კე თე სო ჟი ზე ლი, „დონ კი-
ხო ტის“ ჩე ლი ტა, დე დო ფა ლი ავ რო რა „მძინარე მზე თუ ნა ხა ვი დან“, ჯუ ლი ე ტა პრო კო ფი ე ვის 
„რომეო და ჯუ ლი ე ტა ში“, ვირ ჯი ნია მარ ტინ უოდის „კანტერვილის აჩრ დილ ში“, „თოვლის დე-
დოფ ლის“ ბო შა და... თით ქ მის ყვე ლა წამ ყ ვა ნი კლა სი კუ რი პარ ტია ლონ დო ნის თე ატ რე ბის დიდ 
სცე ნებ ზე – ეს ელე ნე გლურ ჯი ძის მი ერ შეს რუ ლე ბუ ლი რო ლე ბის არას რუ ლი ჩა მო ნათ ვა ლი ა. 

ინტერვიუ  მზეხა მახარაძე

სპექტაკლის შემდეგ 
მაყურებელი ფეხზე 
იდგა, დარბაზიდან 

მესროდნენ 
ყვავილებს, სცენა 

ყვავილებით გაივსო…  
ეს საოცრება იყო, 

ცრემლებამდე მივედი!

maqvs Ce mi 

pro eq te bi, ide e bi, 
geg me bi,  

rom le bic 

min da gan va xor ci e l
o.
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 რო დე საც ქარ თ ველ მა პრი მამ  ლონ დო ნის კო ლი ზე უმ ში კე ნეტ მაკ-
მი ლა ნის „მანონში“ მთა ვა რი პარ ტია რო მან ტი კულ დრა მად აქ ცი ა, 
სხე უ ლით მას ნეს მუ სი კას გაჰ ყ ვა, გო ნე ბით მა ნო ნის „სულში იცხოვ რა“ 
და ქო რე ოგ რა ფი ულ პარ ტი ტუ რა ში თა ვი სი ში ნა არ სი შე მო ი ტა ნა, კუ-
ლი სებ ში ლე დი მაკ მი ლან მა უთხ რა: „შენ სა უ კე თე სო მა ნო ნი ხარ მათ 
შო რის, ვინც კი მი ნა ხავს!.. “ Sunday Telegraph-ში კი ასე და წე რეს: 
Irresistible! ასეთი შეყ ვა რე ბუ ლი მა ნო ნი არ გვახ სოვს!.. მა ნო ნი რო-
მან ტი კუ ლი ბა ლე ტე ბი დან, ისე ვე რო გორც ჟი ზე ლი, ან და მარ გა რი ტას 
პარ ტია ფრე დე რიკ ეშ ტო ნის „მარგარიტა და არ მან ში“,  ელე ნეს ვარ ს კ-
ვ ლა ვუ რი კა რი ე რის ნა წი ლად იქ ცა დიდ სცე ნებ ზე.
გო გო ნა „მისტერ ბის“ სამ შობ ლო დან, რო მე ლიც თი თის წვე რებ ზე ბავ-
შ ვო ბი დან დგას, თბი ლი სი დან ‒ პე ტერ ბურ გ ში, პე ტერ ბურ გის მა რი ნის 
თე ატ რი დან კი ლონ დონ ში, ENB-ში, იგი ვე ინ გ ლი სის ნა ცი ო ნა ლურ ბა-
ლეტ ში გა და ვი და იმის თ ვის, რომ მსოფ ლიო სა ბა ლე ტო ცენ ტ რ ში ეცეკ-
ვა. ელე ნე გლურ ჯი ძე 2002 წლი დან მთე ლი 13 წლი სა და 23 სე ზო ნის 
გან მავ ლო ბა ში ENB-ს პრი მა- ბა ლე რი ნაა ანუ Senior Principal Dancer, 
რო მე ლიც კარლ ლა გერ ფელ დის მუ ზა გახ დე ბა, Edgar Degas-ს ტი-
ლოს სი უ ჟე ტის თ ვის ‒ ბა ლე რი ნა BBC-ს ფილ მ ში The Impressionists, 
ჟი ზე ლი ‒ ქე თი მე ლუ ას მე ლან ქო ლი უ რი სიმ ღე რის,  It's Only Pain 
ვი დე ოკ ლიპ ში ალ ბო მი სათ ვის Piece by Piece.  

The London Coliseumში Derek Deaneის ცნო ბი ლი რე დაქ ცი ით 
იცეკ ვეთ შეყ ვა რე ბუ ლი გე დის პარ ტია „გედების ტბა ში“. ეს ბა ლე
ტი ალ ბათ სიმ ბო ლუ რია თქვე ნი ვარ ს კ ვ ლა ვუ რი კა რი ე რის თ ვის, 
რად გან ENBში ჩა ი კოვ ს კის „გედების ტბა“ იყო თქვე ნი პირ ვე ლი 
და ბო ლო სპექ ტაკ ლიც.  
ოდე ტა -ო დი ლი ას პარ ტია თა ვი დან ვე ჩე მი პირ ვე ლი რო ლი იყო. ინ-
გ ლი სის ნა ცი ო ნა ლურ ბა ლეტ ში რომ გად მო ვე დი, მა ში ნაც პირ ვე ლად 
„გედების ტბა“ ვი ცეკ ვე და ახ ლაც, და ემ თხ ვა, რომ ბო ლო სპექ ტაკ ლიც 
იგი ვე იყო. London Coliseum-ში სპექ ტაკ ლის შემ დეგ მა ყუ რე ბე ლი ფეხ-

ზე იდ გა, დარ ბა ზი დან მეს როდ ნენ ყვა ვი ლებს, სცე ნა ყვა ვი ლე ბით 
გა ივ სო... ეს სა ოც რე ბა იყო, ცრემ ლე ბამ დე მი ვე დი!  
ყვე ლა ბა ლე რი ნას ოც ნე ბაა იცეკ ვოს ოდე ტა -ო დი ლი ას პარ ტი ა. 
მძი მე რო ლი ა, რთუ ლი სპექ ტაკ ლი, აღა რა ფერს ვამ ბობ ტექ ნი კა-
ზე და იმ ში ნა გან და ემო ცი ურ დატ ვირ თ ვა ზე, რაც ამ როლს აქვს, 
იმი ტომ რომ უნ და შექ მ ნა ორი კონ ტ რას ტუ ლი ხა სი ა თი და სა ხე, რაც 
მო ცეკ ვა ვის არ ტის ტულ სიძ ლი ე რეს აჩ ვე ნებს. ერ თხელ, სპექ ტაკ-
ლის დროს, მა მა ჩემს ჰკითხეს, იგი ვე ბა ლე რი ნა ცეკ ვავს შავ გედს 
თუ სხვა არი სო?.. ოდე ტა -ო დი ლი ას პარ ტია ევ რო პა ში სხვა დას ხ ვა 
რე დაქ ცი ა ში მაქვს შეს რუ ლებ ლი. Derek Deane-ს აქვს ორი ვერ-
სი ა: ჩვე უ ლებ რი ვი სცე ნის თ ვის და Royal Albert Hall-ის მრგვა ლი 
სცე ნის თ ვის, სა დაც ერთ მხა რეს კი არ ვცეკ ვავთ, არა მედ სცე ნის 
ოთხი ვე მხა რეს ვმოძ რა ობთ; კორ დე ბა ლე ტიც ძა ლი ან ეფექ ტუ რია 
და ამ ხე ლა სცე ნა ზე რომ გავ დი ვარ, ასეთ უზარ მა ზარ სივ რ ცე ში, 
5300-ადგილიანი დარ ბა ზის წი ნა შე, ისე თი შეგ რ ძ ნე ბა მაქვს, თით-
ქოს მარ თ ლა ტბა ზე დავ ცუ რავ. 

13 წლის გან მავ ლო ბა ში იყა ვით ENBს პრი მა ბა ლე რი ნა, 
23ე სე ზო ნის ბო ლოს კი და ტო ვეთ კომ პა ნია და თა ვი სუ ფა ლი 
არ ტის ტი გახ დით. ახ ლა რა ეტა პი დგე ბა თქვენს ცხოვ რე ბა ში? 
რა იქ ნე ბა მე რე? ‒ ამ პე რი ოდს გარ და მა ვალ ეტაპს და ვარ ქ მევ-
დი ჩემს კა რი ე რა ში. თა ვი სუ ფალ არ ტის ტად ვრჩე ბი, მაქვს ჩე მი 
პრო ექ ტე ბი, იდე ე ბი, გეგ მე ბი, რომ ლე ბიც მინ და გან ვა ხორ ცი ე ლო. 
ინ გ ლი სის ნა ცი ო ნა ლურ ბა ლეტ ში ამის თ ვის დრო არ მრჩე ბო და, 
ვი ნა ი დან დასს ბევ რი გას ტ რო ლი აქვს... 

Gaynor Mindenის პუ ან ტე ბით ცეკ ვავთ, რო მე ლიც სპე ცი
ა ლუ რად თქვენ თ ვის იკე რე ბა ასე თი მი ნა წე რით ‒ Made 
expressing for Elena Glurdjidze. პუ ან ტე ბის კო ლექ ცია გაქვთ? 
Gaynor Minden-ის პუ ან ტე ბი ამე რი კა ში იკე რე ბა, ძა ლი ან რბი-
ლი ა, გა მო ყე ნე ბუ ლია კა უ ჩუ კი, ამი ტო მაც არ ბრა ხუ ნობს, თან ჩე მი 
ფე ხის ფორ მა სა და ზო მა ზე მი კე რა ვენ... ამ პუ ან ტებს, რო მელ შიც 
“მარგარიტა და არ მა ნი“ ვი ცეკ ვე, აუცი ლებ ლად შე ვი ნა ხავ. პუ ან-
ტე ბის გარ და, ასე ვე, კოს ტი უ მე ბის კო ლექ ცი აც მაქვს ‒ „გედების 
ტბის“, „ჟიზელის“, „ბაიადერას“, „მაკნატუნას“, „მძინარე მზე თუ ნა-
ხა ვის“, „სილფიდას“, „ევგენი ონე გი ნის“ კოს ტი უ მე ბი...   

რო მა ნის „ქალი კა მე ლი ე ბით“ მი ხედ ვით შექ მ ნი ლი 
„მარგარიტა და არ მა ნი“ ფრე დე რიკ ეშ ტონ მა 1963 წელს 
ლონ დო ნის Covent Garden-ში ლე გენ და რუ ლი წყვი ლის თ
ვის ‒ რუ დოლფ ნუ რი ე ვი სა და მარ გო ფონ ტე ი ნის თ ვის შექ მ ნა. 
ბა ლე ტის არ სე ბო ბის 50წლიანი ის ტო რი ის მან ძილ ზე წი თელ 
კა ბა ში მარ გა რი ტას პარ ტი ის ცეკ ვის უფ ლე ბა მი ი ღეს მარ გო 
ფონ ტე ინ მა, სილ ვი გი ლემ მა, ნი ნო ანა ნი აშ ვილ მა, თა მა რა 
რო ხომ... თქვე ნი პრე მი ე რა თბი ლის ში გა ი მარ თა, მა ნამ დე 
პარ ტია ლონ დო ნის Covent Gardenის თე ატ რ ში ბა ლეტ მა ის
ტერ გრანტ კო ილ თან მო ამ ზა დეთ. რო გორ მი ი ღეთ ეს დრა მა
ტუ ლი რო ლი? 
მარ გა რი ტა ჩემ თ ვის ერ თ -ერ თი სა ოც ნე ბო პარ ტია იყო. მოხ და ისე, 
რომ შარ შან ნი ნო ანა ნი აშ ვილ მა თა ვი სი სა ი უ ბი ლეო კონ ცერ ტის 
მე რე მკითხა: „ელენე, რი სი ცეკ ვა გსურს? რო მე ლი სპექ ტაკ ლით 
გინ და ჩვენს თე ატ რ ში მო გიწ ვი ოთ?“ ვუთხა რი, რომ ჩე მი დი დი ხნის 
სურ ვი ლი „მარგარიტა და არ მა ნის“ ცეკ ვა იყო. შემ დეგ მი ვი ღეთ ამ 
ბა ლე ტის ცეკ ვის უფ ლე ბა ენ ტო ნი რა სელ რო ბერ ტის გან, რო მე ლიც 

სა ერ თოდ, ჩემს  
სა ბა ლე ტო  
კა რი ე რა ში  
რო დე საც  

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
პრე მი ე რე ბი მქო ნი ა, 

ჩემს თავს სულ  
რა ღაც ხდე ბო და...

rodesac misi scenu
ri 

gardasaxva xdeba, 
Sen Tvalwin 

namdvili Jizelia.
 am cekvas, 

ubralod, ver dai
viwyeb...    

Financial Times

gamoCenili britaneli qoreografi, inglisis nacionaluri baletis xelmZRvaneli.     
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ფრე დე რიკ ეშ ტო ნის ბა ლე ტებ ზე ლი ცენ ზი ას ფლობს და ინ გ ლი სის 
სა მე ფო ბა ლე ტის ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი დი რექ ტო რი ა. ის, რომ ეშ ტო-
ნის ფონ დის გან და დე ბი თი პა სუ ხი მი ვი ღეთ, ნი ნოს დამ სა ხუ რე ბა ა. 
დიდ ხანს ვფიქ რობ დი, ვინ გა მი წევ და პარ ტ ნი ო რო ბას, იმი ტომ რომ 
არ მა ნის როლ ზე ლი ცენ ზი ას ყვე ლა მო ცეკ ვა ვის თ ვის არ იძ ლე ვი ან, 
და ENB-ს პრე მი ერს ივან პუტ როვს შევ თა ვა ზე. ეს ბა ლე ტი და ახ-
ლო ე ბით ერთ თვე ში მო ვამ ზა დეთ. Covent Garden-ში დარ ბა ზი 
დაგ ვით მეს, რე პე ტი ცი ე ბი სა ღა მო ო ბით გვქონ და. გრანტ კო ილს 
ბა ლე ტი ორი გი ნალ ში აქვს ჩა წე რი ლი, მან ზუს ტად იცის არა მარ ტო 
ეშ ტო ნის ქო რე ოგ რა ფი ა, არა მედ მთლი ა ნი ბა ლე ტის კონ ს ტ რუქ ცი ა, 
მო ცეკ ვა ვის ყო ვე ლი მოძ რა ო ბა, ნახ ტო მი, ტრი ა ლი, ნა ბი ჯე ბი, მი-
მი კა...  27-წუთიანი სპექ ტაკ ლია და ამ დრო ში ხდე ბა მარ გა რი ტას 
ცხოვ რე ბის ეტა პე ბის წარ მოდ გე ნა. სხვა დას ხ ვა სცე ნა ში სხვა დას ხ ვა 
კოს ტი უ მი მაც ვი ა: წი თე ლი, თეთ რი, შა ვი, ვარ დის ფე რი... მარ გა რი-
ტას პარ ტი ა ში ტექ ნი კუ რი სირ თუ ლე ე ბი არ არის, ეს გან ც დე ბის ცეკ-
ვა ა. უნ და იცეკ ვო, უნ და შექ მ ნა დრა მა ტუ ლი სა ხე, სტი ლი, ხა სი ა თი; 
სცე ნა ზე უნ და ჩან დეს რო მან ტი კა, ურ თი ერ თო ბა. სცე ნა ში, რო დე-
საც მარ გა რი ტა დამ ცი რე ბუ ლი, შე უ რაცხ ყო ფი ლი და მი ტო ვე ბუ ლი 
ქა ლი ა, ემო ცი უ რად ძა ლი ან რთუ ლია პლას ტი კა ში აჩ ვე ნო ტკი ვი ლი, 
მე რე კი მი სი სიკ ვ დი ლის სცე ნა ითა მა შო... ყვე ლა ვარ ს კ ვ ლავ მა, 
რო მელ მაც მარ გა რი ტას პარ ტია იცეკ ვა, თა ვი სი ინ დი ვიდ უ ა ლუ რი 
სა ხე შექ მ ნა. ნა ნა ხი მაქვს „მარგარიტა და არ მა ნი“ თა მა რა რო ხო სა 
და სერ გეი პო ლუ ნი ნის შეს რუ ლე ბით. არაჩ ვე უ ლებ რი ვი ა! სამ წუ ხა-
როდ, ნი ნო ანა ნი აშ ვი ლის მარ გა რი ტა ვერ ვნა ხე, ძა ლი ან ვნა ნობ...  

სპექ ტაკ ლის წინ რა ხდე ბა ხოლ მე კუ ლი სებ ში, რაც თქვე ნი 
სცე ნუ რი ცხოვ რე ბის მე ო რე მხა რეა და რა საც მა ყუ რე ბე ლი 
ვერ ხე დავს? 
სა ერ თოდ, ჩემს სა ბა ლე ტო კა რი ე რა ში რო დე საც მნიშ ვ ნე ლო ვა-
ნი პრე მი ე რე ბი მქო ნი ა, ჩემს თავს სულ რა ღაც ხდე ბო და: ან ავად 
ვი ყა ვი, ან ფე ხი მტკი ო და, ან ზურ გი მა წუ ხებ და... ყო ველ თ ვის ასე ა! 
„მარგარიტა და არ მა ნის“ პრე მი ე რა ზე, მახ სოვს, გავ ცივ დი, სიცხეც 
მქონ და, ცო ტა მახ ვე ლებ და კი დეც, სუს ტად ვგრძნობ დი თავს...   

თქვენს რე პერ ტუ არ შია თით ქ მის ყვე ლა კლა სი კუ რი წამ ყ ვა
ნი პარ ტი ა, მაგ რამ მა ინც, რო მე ლია თქვე ნი ვარ ს კ ვ ლა ვუ რი 
კა რი ე რის მთა ვა რი პარ ტი ა, რო მელ მაც გან სა კუთ რე ბუ ლი 
წარ მა ტე ბა მო გი ტა ნათ? 
ლონ დონ ში გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღე ბა მი აქ ცი ეს ჟი ზე ლის, 
მა ნო ნი სა და შე ჰე რე ზა დას პარ ტი ებს. სწო რედ მა ნო ნი სა და შე ჰე-
რე ზა დას რო ლე ბის თ ვის მომ ცეს პრი ზი ნო მი ნა ცი ა ში „საუკეთესო 
მო ცეკ ვა ვე“... მა ნო ნი ვინც იცეკ ვა, ყვე ლა ამ ბობს, რომ ეს მა ინც 
სხვა გან ც დე ბი ა, აქ მოძ რა ო ბით გრძნო ბის უდი დე სი გულ წ რ ფე ლო-
ბა უნ და გა მო ხა ტო. სა ერ თოდ, მაკ მი ლა ნის სპექ ტაკ ლე ბი არის ძა-
ლი ან რთუ ლი, ემო ცი უ რად გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი, რად გან პლას ტი კა ში ის 
„დგამდა“ გრძნო ბას. ემო ცი უ რად და ფსი ქო ლო გი უ რად რთუ ლი ა. 

lagerfeldi urTi
erTobaSi aris Zal

ian 

gaxsnili, Zalian T
bili, pirdapiri... 

rodesac kostiumi 
Semikera da tanze 

momargo, 

miTxra: es kostium
i SenTvis Seikera, 

 

amitomac eskizis o
riginali  

Sen gekuTvniso...

 141 
Semodgoma

 140 
Semodgoma

baleti



მეტს გეტყ ვით, მა ნო ნი The London Coliseum-ში რომ ვი ცეკ ვე, ნა-
ხე ვა რი სა ა თი გა სახ დელ ში ვი ჯე ქი გა უნ ძ რევ ლად, ვი ყა ვი აბ სო ლუ-
ტუ რად დაც ლი ლი, დრო დამ ჭირ და იმის თ ვის, რომ სპექ ტაკ ლი დან 
გა მოვ სუ ლი ყა ვი. 
სა ერ თოდ, მიყ ვარს დრა მა ტუ ლი სპექ ტაკ ლე ბი, რომ ლებ შიც გმი-
რის სა ხე უნ და შექ მ ნა, რად გან ხა სი ა თი სა და ემო ცი ე ბის გა რე შე 
შე უძ ლე ბე ლია ცეკ ვა. მარ ტო ქო რე ოგ რა ფია არა ფერს ნიშ ნავს... 
ვცდი ლობ, ძა ლი ან ვცდი ლობ, რომ ჟი ზე ლი იყოს უზო მოდ ნა ზი 
და მსუ ბუ ქი, გან სა კუთ რე ბით მე ო რე აქ ტის „ვილისების“ სცე ნა ში, 
იმი ტომ რომ ამ დროს ვარ სუ ლი, რო მე ლიც უხი ლა ვად მოძ რა ობს. 
ეს ისე თი სპექ ტაკ ლი ა, რომ სცე ნა ზე ჟი ზე ლის მთე ლი ცხოვ რე ბა 
უნ და აჩ ვე ნო ‒ სიკ ვ დი ლამ დე და სიკ ვ დი ლის შემ დეგ. რთუ ლი ა! 
უნ და შეხ ვი დე უბ რა ლო, სოფ ლე ლი გო გოს სამ ყა რო ში, რო მელ საც 
გუ ლით უყ ვარს, ძა ლი ან რო მან ტი კუ ლია და თა ვის სიყ ვა რულს ეწი-
რე ბა. ინ გ ლის ში ვი ცეკ ვე „რომეო და ჯუ ლი ე ტა“ ნუ რი ე ვის რე დაქ-
ცი ით. გარ და იმი სა, რომ ძა ლი ან რთუ ლი სპექ ტაკ ლია ტექ ნი კუ რად, 
შენ გან მო ითხოვს არ ტის ტიზმს, რომ შექ მ ნა ჯუ ლი ე ტას სენ ტი მენ ტა-
ლუ რი სა ხე.

2009 წელს Coco Chanel Houseის კრე ა ტი ულ მა დი რექ ტორ მა 
Karl Lagerfeld მა „მომაკვდავი გე დის“ ექ ს კ ლუ ზი უ რი „პაჩკა“ 
2500 ბუმ ბუ ლით სპე ცი ა ლუ რად თქვენ თ ვის შექ მ ნა Chanel’s 
Lemarié atelierში სა კონ ცერ ტო ციკ ლის თ ვის „რუსული სე
ზო ნე ბი“. რა შეც ვა ლა Karl Lagerfeld თან შეხ ვედ რამ თქვენს 
სა ბა ლე ტო კა რი ე რა ში? 
ლა გერ ფელ დი ურ თი ერ თო ბა ში არის ძა ლი ან გახ ს ნი ლი, ძა ლი-
ან თბი ლი, პირ და პი რი... რო დე საც კოს ტი უ მი შე მი კე რა და ტან ზე 
მო მარ გო, მითხ რა: ეს კოს ტი უ მი შენ თ ვის შე ი კე რა, ამი ტო მაც 
ეს კი ზის ორი გი ნა ლი შენ გე კუთ ვ ნი სო... მე რე სა მი თვის შემ დეგ 
თა ვი სი ხელ მო წე რით ჩარ ჩო ში ჩას მუ ლი გა მო მიგ ზავ ნა. ეს „პაჩკა“ 
სპე ცი ა ლუ რი ტექ ნი კით არის შე კე რი ლი, ბუმ ბუ ლე ბი ერ თ მა ნეთ შია 
ჩას მუ ლი, ისე თი ნა ზი ა, რომ ამ კოს ტი უ მით პა დე დეს ვერ იცეკ ვებ; 
წარ მო იდ გი ნეთ, მარ ტო ტი უ ლია და ბუმ ბუ ლე ბი. კოს ტი უ მის ორი გი-
ნა ლი ეკუთ ვ ნის „შანელის“ სახლს, ად რე სახ ლ ში ვი ნა ხავ დი, ახ ლა 

უკ ვე და ვუბ რუ ნე Chanel House-ს, მო მავ ლ ში კი მუ ზე უმ ში იქ ნე ბა 
და ცუ ლი. შე ვამ ჩ ნი ე, რომ ამ კოს ტი უ მის მე რე ლა გერ ფელ დ მა თა-
ვის კო ლექ ცი ებ ში ძა ლი ან ბევ რი ბუმ ბუ ლი გა მო ი ყე ნა, ინ ს პი რა ცია 
ალ ბათ ჩე მი გე დის გან მი ი ღო (იცინის)...  

კო კო შა ნე ლის ის ტო რი ის მი ხედ ვით დად გ მულ  ბა ლეტს 
„კოკო“ იური პო სო ხო ვის ქო რე ოგ რა ფი ით რო დის იცეკ ვებთ?
ამ სპექ ტაკ ლის ლიბ რე ტო და მუ სი კა უკ ვე არ სე ბობს, მაგ რამ პრო-
ექ ტი ჯერ კი დევ მზა დე ბის პრო ცეს ში ა. რო დე საც კო კო შა ნელ ზე 
წიგ ნი წა ვი კითხე, კი დევ უფ რო და მა ინ ტე რე სა მის მა ცხოვ რე ბამ, 
არაჩ ვე უ ლებ რი ვი ქა ლი იყო თა ვი სი ხედ ვით თუ ში ნა გა ნი  
სიძ ლი ე რით.  

რო მე ლია თქვე ნი საყ ვა რე ლი Perfume?
Chanel Chance. დი დი ხა ნია ეს სუ ნა მო მაქვს შე უც ვ ლე ლად.

რო გო რია თქვე ნი ჩაც მის სტი ლი?
მიყ ვარს კლა სი კუ რი სტი ლი, ლა მა ზად ჩაც მა, ფეხ საც მ ლის ბრენ დე-
ბი დან გა მო ვარ ჩევ დი Salvatore Ferragamo-ს. თბი ლის ში ყოფ ნი-
სას ჩექ მა „სამოსელი პირ ველ ში“ შე ვი კე რე და ძა ლი ან მო მე წო ნა, 
ძა ლი ან კმა ყო ფი ლი ვარ. ნა ცი ო ნა ლუ რი ხა ზი დან ახ ლა მეგ რუ ლი 
ულა მა ზე სი კა ბის შე კერ ვას ვა პი რებ. 

გიყ ვართ სამ კა უ ლე ბი?
ძა ლი ან, ბევ რი მაქვს, მაგ რამ ყო ველ დღი უ რად არ ვა ტა რებ ხოლ მე. 
მიყ ვარს Tiffany -ს კო ლექ ცია Paloma Picasso. 

ყა ვა თუ ჩა ი?
ყა ვა, თურ ქულ ყა ვას ვსვამ ხოლ მე. 

 ძლი ე რი ქა ლი ხართ?
ალ ბათ კი...  ბევ რი სირ თუ ლე მაქვს გა და ტა ნი ლი, რო მე ლიც ან 
გაძ ლი ე რებს, ან გკლავს...

ილუსტრაცია ანუ სამარუტელი

143
გვ.

ყველა დროს თავისი დამახასიათებელი 
ცხოვრების სტილი, სალონური ცხოვრება 
თუ  გართობის ტრადიცია ახლავს თან, 
რომელსაც მეტწილად,  თანამედროვე დროის 
საინტერესო, ძლიერი  და ქარიზმატული 
ადამიანები ამკვიდრებენ.   

LIFE 
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I WANT 
YOUR 
LOVE

ფოტო / სტილი გიორგი ვაზოვსკი   ასისტენტი კოტე ბოლქვაძე

ყოველთვის, როდესაც დიზაინერის ტანსაცმელში გამოწყობილ მოდელს ვიღებ, 

ვცდილობ, ხაზი გავუსვა ადამიანის ბუნებრივობას და ფოტოსესიას მივცე რაიმე სახის 

შინაარსი, რაშიც სხვადასხვა ინსტალაცია, ან დეკორის ელემენტები მეხმარება. ამჯერად 

სამი ერთმანეთისგან განსხვავებული გოგონა დამეხმარა, ხალხისთვის მეჩვენებინა 

სიყვარულის მოლოდინში მყოფი ადამიანი, რომელიც ერთდროულად მელანქოლიური 

და მისტიკურია. ვფიქრობ, რომ თეთრ ფონზე აღბეჭდილი მუქი ფერის ვარდები, თეთრი 

კალები, ბრჭყვიალა დეტალები და მოელვარე ქსოვილები ხაზს უსვამს ჩანაფიქრს და იმ 

შეგრძნებებს, რომლებიც სიყვარულთან არის დაკავშირებული.

Coat, pants, shoes - MATÉRIEL by LIKA CHITAIA  145 
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Shirt, pants - DALOOD
Fur ATELIER KIKALA

Boots DALOOD

EDITORIAL



Knit, pants - DALOOD 

EDITORIAL
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Shirt GEORGE KEBURIA
Shirt GEORGE KEBURIA

Pants DALOOD 

EDITORIAL
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Knit Atelier Kikala
MODELS Mariam Budaghashvili / Geomodels Agency
Elene Malazonia, Nata Varazi

Top, pants  - MARIAM GVASALIA
Shoes MATÉRIEL by LIKA CHITAIA
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მოდის უდიდესი დედოფალი

მ
ამაკაცი, რო მელ საც შე უძ ლია იმოქ მე დოს, გან წი რუ ლია სიყ ვა რუ ლის თ ვის ‒  
ბრძნუ ლად აღ ნიშ ნა კო კო შა ნელ მა. მი სი ცხოვ რე ბის თი თო ე უ ლი მა მა კა ცი მის 
სულ ში კვალს ტო ვებს. ყო ვე ლი ახა ლი რო მა ნი ‒ ახა ლი სი ნათ ლეა მის შე მოქ-

მე დე ბა ში, რად გან ხე ლოვ ნე ბა და სიყ ვა რუ ლი ყო ველ თ ვის ერ თა და ა.

ტექსტი მარინა მურსალოვა   ფოტო  პრეს მასალა

mamakacebi, moda  
da siyvaruli

Коко Шанель
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გაბ რი ელ (კოკო) შა ნე ლის პირ ვე ლი საყ-
ვა რე ლი ოფი ცე რი ეტი ენ ბალ სა ნი გახ და, 
ლა მა ზი, მდი და რი, ქა რაფ შუ ტა, თავ გა მო-
დე ბუ ლი მხე და რი. ბალ სა ნი მა ლე რუ ვა-
ნო ში, მემ კ ვიდ რე ო ბით მი ღე ბუ ლი ფუ ლით 
შე ძე ნილ კოშ კ ში გა და დის საცხოვ რებ ლად 
და კო კოც თან მიჰ ყავს. სწო რედ აქ ვლინ-
დე ბა კო კოს პირ ვე ლი კრე ა ტი უ ლი მიდ გო-
მა ტან საც მ ლი სად მი. კო კო გა დაწყ ვეტს, 
ეკო ნო მია გა ა კე თოს ცხე ნო სა ნი ქა ლის თ ვის 
გან კუთ ვ ნილ სა მოს ზე ‒  „ამაზონსა“ და 
მა ღალ ყე ლი ან ჩექ მებ ზე და ად გი ლობ რივ 
მკე რავს მა მა კა ცის ბრი ჯებს უკ ვე თავს, 
ხო ლო თავ ზე  ვუ ა ლის მა გივ რად ვიწ რო 
ლენტს იკე თებს. 
ეტი ე ნი კო კო თი აღ ფ რ თო ვა ნე ბუ ლი ა, 
მაგ რამ  ოფი ცი ა ლურ საყ ვარ ლად მის აღი-
ა რე ბას არ ჩქა რობს. მა შინ ახალ გაზ რ და 
შა ნე ლი მის შემ ც ვ ლელს პო უ ლობს. არ ტურ 
კე ი პე ლი,  მეტ სა ხე ლად ბო ი, არა ნაკ ლებ 
მდი და რი ინ გ ლი სე ლი ა. არ ტუ რი მხარს 
უჭერ და კო კოს სწრაფ ვას და მო უ კი დებ ლო-
ბი სა კენ, მის თ ვის ფულ საც ხში რად სეს ხუ-
ლობ და, ხო ლო ყო ფილ მა საყ ვა რელ მა, 
ეტი ენ მა, მას თა ვი სი ცა რი ე ლი ბი ნა და უთ-
მო, სა დაც კო კომ ქუ დე ბის (შლაპების) მა-
ღა ზია გახ ს ნა. კო კოს ქუ დებს კო ლო სა ლუ-
რი წარ მა ტე ბა ხვდა წი ლად, რის შემ დე გაც, 
მა ლე  ატე ლიე "Chanel Models" გა იხ ს ნა. 
გაბ რი ე ლის სიტყ ვე ბით, ეს იყო ყვე ლა ზე 
ბედ ნი ე რი პე რი ო დი მის ცხოვ რე ბა ში: იგი 
შეყ ვა რე ბუ ლი იყო და თა ვა დაც უყ ვარ დათ, 
და კა ვე ბუ ლი იყო  საქ მით, რო მელ საც სი ა-
მოვ ნე ბა და საკ მაო შე მო სა ვა ლი მოჰ ქონ-

თებს შო რის ახ ლა უკ ვე ეს პა ნე თის სა მე ფო 
კა რის წევ რე ბიც არი ან. კო კოს გა ბე დუ ლი 
იდეა ება დე ბა : ი გი სა ბი თუ მო საწყო ბებ ში 
ყი დუ ლობს ჯერ სის და ფლა ნე ლის ყვე-
ლა მა რაგს, რო მელ საც ფე რი სა და უხე ში 
სტრუქ ტუ რის გა მო არ ყი დუ ლობ დ ნენ. და 
მა ლე გა მო დის მი სი მო რი გი სენ სა ცი უ რი 
კო ლექ ცი ა, რო მელ შიც ქა ლის გან სა კუთ-
რე ბუ ლი ელე გან ტუ რო ბა და, ამას თან, 
სექ სუ ა ლუ რო ბა იყო ხაზ გას მუ ლი. 
მა ლე არ ტურ კე ი პელს ქორ წი ნე ბა ში იმე დი 
უც რუვ დე ბა და კო კოს უბ რუნ დე ბა, მაგ რამ 
1919 წელს იგი ავ ტო კა ტას ტ რო ფის შე დე-
გად იღუ პე ბა.  შა ნე ლის შემ დ გომ კო ლექ ცი-
ა ში შა ვი ფე რი ჭარ ბობ ს . . .  შა ვი ფე რი აღი ა-
რეს ყვე ლა ზე მდიდ რულ და ქა ლურ ფე რად. 
ამ ბობ დ ნენ კი დეც, რომ კო კომ მო და ში შა ვი 
ფე რი სწო რედ იმი ტომ შე მო ი ტა ნა, რომ ქა-
ლებს მთე ლი ცხოვ რე ბა, კო კოს თან ერ თად, 
ეგ ლო ვათ არ ტუ რი. 
1920 წელს კო კო გა იც ნობს  დი მიტ რი 
რო მა ნოვს, ლა მაზ მა მა კაცს და  დიდ რუს 
თა ვადს. მა თი კავ ში რი (კოკო 38-ისაა, 
დი მიტ რი ‒ 29-ის) მშფოთ ვა რე იყო, თუმ ცა 
ხან მოკ ლე. თა ვა დი მა ლე და ქორ წინ და 
მდი დარ ამე რი კელ ზე, თუმ ცა შა ნე ლის 
მო დის სახ ლ ში რუ სი „მაღალი წრის მა-
ნე კე ნე ბი“ მო იყ ვა ნა, რომ ლე ბიც მა ღა ლი 
სა ზო გა დო ე ბის სა ზე ი მო სა ღა მო ებ ზე გა მო-
დი ოდ ნენ.  ეს ხელს უწყობ და კლი ენ ტუ რის 
გა ფარ თო ე ბას.  
იმა ვე ზაფხულ ში კო კო თა ვის თან საცხოვ-
რებ ლად პა ტი ჟებს იგორ სტრა ვინ ს კის ‒ 
რუს კომ პო ზი ტორს, ისე თი ვე ქა რიზ მა ტულ 
ნო ვა ტორს მუ სი კა ში, რო გორც შა ნე ლი 
მო და ში, ოთხ შთა მო მა ვალ თან და ფეხ მ ძი-
მე მე უღ ლეს თან ‒ კა ტე რი ნას თან ერ თად. 
ბევ რი მკვლე ვა რი ვა რა უ დობს, რომ რუს 
კომ პო ზი ტორს ხან მოკ ლე რო მა ნი ჰქონ და 
ფრანგ მო დის დე დო ფალ თან. კო კო ბუნ-
დოვ ნად ლა პა რა კობს მხო ლოდ მე გობ რო-
ბა ზე. სტრა ვინ ს კი ირ წ მუ ნე ბა: „შემეძლო 
მი სი შეყ ვა რე ბა, მაგ რამ ის, სა ვა რაუ დოდ, 
სა უზ მე ზე მო ა ხერ ხებ და ჩემს შეჭ მას“. ასეა 
თუ ისე, ამ ურ თი ერ თო ბამ თა ვი სი ნა ყო ფი 
გა მო ი ღო: სტრა ვინ ს კი სა ბო ლო ოდ ჩა მო ყა-
ლიბ და ინ დი ვი დუ ა ლუ რი სტი ლის მუ სი კო-
სად, ხო ლო კო კომ შექ მ ნა ლე გენ და რუ ლი 
Chanel N5.

და. მი სი ორი გი ნა ლუ რი პა ტა რა ქუ დე ბი 
(შლაპები), ჩამოქნილ სხე ულ ზე იდე ა ლუ-
რად მომ დ გა რი სა და კა ბე ბი, და ბალ ქუს-
ლი ა ნი ფეხ საც მე ლე ბი მრგვა ლი ცხვი რით 
‒ ეს ყვე ლა ფე რი კლი ენ ტე ბის აღ ტა ცე ბას 
იწ ვევ და. მათ მო ბეზ რე ბუ ლი ჰქონ დათ დი-
დი ბუმ ბუ ლე ბი ა ნი შლა პე ბი, მა ღალ ყე ლი ა ნი 
ფეხ საც მე ლი, კორ სე ტე ბი და მრა ვალ ფე ნი-
ა ნი ქვე და ბო ლო ე ბი. 
მა ლე კო კო კი დევ ერთ ატე ლი ეს ხნის 
მო დურ საზღ ვაო კუ რორ ტ ზე, დო ვილ ში. 
პირ ვე ლი მო დის მიმ დე ვა რი,  ბა რო ნე სა 
როტ შილ დი, რო მე ლიც ცნო ბილ ფრანგ 
მკე რავ თან ნაჩხუ ბა რი იყო, მის ჯი ნა ზე 
კო კოს კა ბებს იც ვამს და აიძუ ლებს მთელ 
პა რი ზულ ბო ჰე მას, ახალ მო დას აჰ ყ ვეს. 
კე ი პე ლი და კო კო ხში რი სტუმ რე ბი არი ან 
მა ღა ლი სა ზო გა დო ე ბის შეკ რე ბებ ზე; ის 
სა სურ ვე ლი საქ მ რო ა, კო კო ‒ ცნო ბი-
ლი მო დის ტი. კო კოს იმე დი აქვს, რომ 
იგი ხელს შეს თა ვა ზებს, თუმ ცა კე ი პე ლი 
სხვა ახალ გაზ რ და ქალ ზე აკე თებს არ ჩე-
ვანს, რო მე ლიც კო კოს გან გან ს ხ ვა ვე ბით 
მდი და რი ოჯა ხი და ნა ა. ამ ამ ბის შემ დეგ 
კო კო მთლი ა ნად და მო უ კი დებ ლო ბის კენ 
სწრაფ ვა ზე კონ ცენ ტ რირ დე ბა. 1914 წლის 
ზაფხულ ში მი სი ახა ლი კო ლექ ცია გა მო დის. 
კო კო  მსოფ ლი ოს აჩ ვე ნებს, თუ რო გო რი 
მიმ ზიდ ვე ლი შე იძ ლე ბა იყოს ბუ ნებ რი ვი 
ქა ლუ რო ბა. 
მო რი გი წარ მა ტე ბის შემ დ გომ, მა ლე ვე 
პირ ვე ლი მსოფ ლიო ომი და იწყო... ომის 
დროს დო ვილ ში ცხოვ რე ბა არ ჩქეფ და, 
თუმ ცა მშვი დად მი ე დი ნე ბო და. აქ, ძი რი თა-
დად, ომს გა მოქ ცე უ ლე ბი ჩა მო დი ოდ ნენ. 
ფუ ფუ ნე ბა ცუდ ტო ნად იქ ცა.  სწო რი, კო ჭამ-
დე  ქვე და ბო ლო ე ბი, უბ რა ლო და ომის დ-
რო ინ დე ლი პი რო ბე ბის თ ვის მო სა ხერ ხე ბე-
ლი კა ბე ბი კლი ენ ტებ მა მა ლე ვე და ა ფა სეს. 
სწო რედ ომის დროს, კო კომ მო და ში შე მო-
ი ტა ნა მოკ ლედ შეჭ რი ლი თმა და პლა ჟის 
პი ჟა მო, რო მელ შიც არა მხო ლოდ ბა ნა ო ბა, 
არა მედ სა ჰა ე რო თავ დას ხ მის დროს თავ შე-
სა ფარ ში გაქ ცე ვაც შე იძ ლე ბო და. 
1915 წელს კო კო კი დევ ერთ მა ღა ზი ას ხსნის 
ბი ა რიც ში, ეს პა ნე თის საზღ ვარ თან. ეს უკ ვე 
ნამ დ ვი ლი მო დის სახ ლი ა. მის დამ კ ვე-

შემ დეგ იყო მკრთა ლი ურ თი ერ თო ბა პო ეტ 
 რე ვერ დის თან, რა საც მოჰ ყ ვა ხმა უ რი ა ნი 
რო მა ნი ვეს ტ მინ ს ტე რის ჰერ ცოგ ხუ ან რი-
ჩარდ არ ტურ თან (მეტსახელად ბენ დო რი, 
დე დო ფალ ვიქ ტო რი ას ნათ ლუ ლი, ჩერ ჩი-
ლის ახ ლო მე გო ბა რი).
ბენ დო რი ახა ლი გაყ რი ლი იყო მე უღ ლეს-
თან. ის კო კოს ანე ბივ რე ბდა, ყვა ვი ლე ბი თა 
და ბრი ლი ან ტე ბით ასა ჩუქ რებ და. „ბოლოს 
და ბო ლოს შემ ხ ვ და ადა მი ა ნი, რო მელ საც 
შე მიძ ლია და ვეყ რ დ ნო“, ‒ ამ ბობ და სი ხა-
რუ ლით კო კო. მის კო ლექ ცი ა ში არა სო-
დეს ასე მკა ფი ოდ არ ჟღერ და ინ გ ლი სუ რი 
მო ტი ვე ბი; მა მა კა ცის ქურ თუ კე ბი, ნაქ სო ვი 
სვიტ რე ბი, რომ ლე ბიც აუცი ლებ ლად უძ-
ვირ ფა სე სი გა ფორ მე ბით უნ და გე ტა რე ბი ნა, 
პალ ტო და სპორ ტუ ლი თარ გის  კოს ტი უ მე ბი 
‒ ისევ ის ელე გან ტუ რი, სუფ თა ინ გ ლი სუ-
რი თავ შე კა ვე ბუ ლო ბა, ფრან გუ ლი შარ მით 
გა ზა ვე ბუ ლი. ჰერ ცოგ თან რო მა ნი 14 წელს 
გაგ რ ძელ და და შა ნელს უკ ვე სჯე რო და, 
რომ სა ნუკ ვარ ოც ნე ბას მი აღ წი ა... თუმ ცა ის 
უკ ვე 46 წლის იყო, ჰერ ცოგს კი მემ კ ვიდ რე 
სჭირ დე ბო და... 1930 წლის გა ზაფხულ-
ზე ჰერ ცოგ მა ნიშ ნო ბა გა მო აცხა და  და 
კო კოს სთხო ვა, მი სი არ ჩე ვა ნი და დე ბი თად 
შე ე ფა სე ბი ნა. კო კომ არ ჩე ვა ნი მო უ წო ნა 
და დამ შ ვი დო ბე ბი სას ირო ნი უ ლად უთხ რა: 
„ქვეყნად ძა ლი ან ბევ რია ყვე ლა ნა ი რი 
ჰერ ცო გი ნი ა, მაგ რამ ერ თა დერ თია კო კო 
შა ნე ლი“.
შემ დეგ იყო და უმ თავ რე ბე ლი კავ ში რე ბი, 
ჩა ნაც ვ ლე ბუ ლი გულ მოდ გი ნე მუ შა ო ბით, 
ისევ პი ერ რე ვერ დი, სა მუ ელ გოლ დ ვი ნი... 

 მამაკაცის ცხოვრებაში მაინც 
ერთადერთი ქალია, ყველა დანარჩენი – 
მისი ჩრდილებია 

 ყველაფერი ჩვენს ხელთაა, 
ამიტომაც ნურასდროს ჩაიქნევთ ხელი
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მაგ რამ იმ პე რი ო დის ყვე ლა ზე მთა ვა რი 
მოვ ლე ნა  ჰო ლი ვუდ ში კოს ტი უ მებ ზე მუ შა-
ო ბა იყო. შა ნელ მა მი ი ღო არა მხო ლოდ იმ 
დრო ის თ ვის უდი დე სი ჰო ნო რა რი, არა მედ 
მი სი პრეს ტი ჟიც გა ი ზარ და; კო კომ, ასე ვე, 
და იწყო სამ კა უ ლე ბის შექ მ ნა და ის ტო რი ა ში 
პირ ვე ლად შე უ რია ძვირ ფა სი და ხე ლოვ ნუ-
რი ქვე ბი.
კო კოს ახა ლი გა ტა ცე ბა პოლ ირი ბარ-
ნე გა რე სია, მხატ ვა რი და ავან ტი უ რის ტი . 
კო კო ‒ „დემონი“ მას აჯა დო ებს, ხიბ ლავს 
და იმორ ჩი ლებს. მაგ რამ 2 წლის შემ დეგ 
პო ლი უაზ რო სიკ ვ დი ლით იღუპება, ჩოგ-
ბურ თის თა მა შის დროს, შე ჯა ხე ბი ს გამო... 
ახა ლი გან ც და კვლავ ახა ლი აღ მაფ რე ნა ა. 
მე ო რე მსოფ ლიო ომის წინ ფრან გუ ლი 
დრო შის ცის ფერ - თეთ რ - წი თელ ფე რებ ში 
შეს რუ ლე ბულ მა  კო ლექ ცი ამ ნამ დ ვი ლი 
სენ სა ცია გა მო იწ ვი ა.
1939 წელს შა ნე ლი უეც რად კე ტავს ყვე ლა 
სა წარ მოს. ამ ბო ბენ, რომ იგი თა ნამ შ რომ-
ლე ბის გა ფიც ვებ მა აღაშ ფო თა, რომ ლე-
ბიც ხელ ფა სის მო მა ტე ბას ითხოვ დ ნენ. 
რო დე საც გერ მა ნე ლებ მა პა რი ზი და ი კა ვეს, 
კო კომ რო მა ნი გა ა ბა გერ მა ნი ის სა ელ ჩოს 
ატა შეს თან ჰანს გი უნ ტერ თან. კო კო 56-ის 

 დრო არსებობს მხოლოდ 
სიყვარულისა და მუშაობისთვის.  
დანარჩენისთვის დრო არ რჩება 

§
ომის შემ დეგ უცხო ე ლე ბი ვერ ცნობ დ ნენ 
ფრანგ ქა ლებს – ისი ნი, კოს ტი უ მებ ში გა-
მოწყო ბილ ნი, მოკ ლედ შეჭ რი ლი თმით, 
ისე თი მო მა ჯა დო ებ ლე ბი და მიმ ზიდ ვე-

ლე ბი იყ ვ ნენ, რო გორც არას დ როს.

§
მე რი ლინ მონ როს გან ცხა დე ბამ, რომ 
სა ღა მოს ის მხო ლოდ „შანელ N5“-ის 

წვეთს „იცვამს“, სა ხე ლი გა უთ ქ ვა ამ პარ-
ფი უმს. აშ შ -ის პირ ველ ლე დის, ჟაკ ლინ 
კე ნე დის შა ნე ლის კოს ტი უ მი ეც ვა, რო დე-
საც მი სი პრე ზი დენ ტი ქმა რი მოკ ლეს. და 
ამან სა ბო ლო ოდ ჩა წე რა კო კო შა ნე ლის 

სა ხე ლი ის ტო რი ა ში.

§
კო კო შა ნე ლი სას ტუმ რო ,,რიტცის“ ლუქ-

სის ნო მერ ში, სი მარ ტო ვე ში გარ და იც-
ვა ლა 87 წლის ასაკ ში. მი სი იმ პე რი ის 

შე მო სავ ლე ბი  წე ლი წად ში 160 მი ლი ონ 
დო ლარს შე ად გენ და, თუმ ცა მის გარ დე-
რობ ში ნა ხეს ძა ლი ან დახ ვე წი ლი, სა მი 

ხე ლი სა მო სი.

შა ნე ლი დარ წ მუ ნე ბუ ლი იყო, რომ ასე თი 
მო და დიდ ხანს ვერ იარ სე ბებ და. „მამაკაცი, 
რო მელ საც მთე ლი თა ვი სი ცხოვ რე ბის 
მან ძილ ზე არ ჰყო ლია არ ცერ თი ქა ლი, 
მი ის წ რაფ ვის ჩა აც ვას მათ ისე, თით ქოს 
თვი თონ იყოს ქა ლი“, ‒ ასე თი კო მენ ტა რი 
გა ა კე თა შა ნელ მა დი ო რის ჰი პერ ქა ლურ 
კო ლექ ცი ა ზე.
კო კო შა ნე ლი პა რიზ ში მხო ლოდ 70 წლის 
ასაკ ში დაბ რუნ და. მან წარ მო ად გი ნა 
თა ვი სი ახა ლი კო ლექ ცია და... აბუ ჩად აიგ-
დეს, ისე ვე რო გორც მი სი „ნაფტალინის“ 
სუ ნა მო ე ბი. „სრული ფი ას კო“, ‒ წერ დ ნენ 
გა ზე თე ბი. შე უ პოვ რო ბას მიჩ ვე უ ლი კო კო 
ფსონს დებ და  რა ცი ო ნა ლურ ამე რი კე ლებ-
ზე. მან კო ლექ ცია ამე რი კა ში წა ი ღო. ეს 
იყო ნამ დ ვი ლი ტრი უმ ფი. მი სი ცნო ბი ლი 
„პატარა შა ვი კა ბა“ 50-იანი წლე ბის მო დის 
სიმ ბო ლო გახ და. ჟურ ნა ლი LIFE-ი წერ და: 
„გაბრიელ შა ნე ლი ქმნი და არა მხო ლოდ 
მო დას, არა მედ რე ვო ლუ ცი ას“.  
მან დე დი სა გან მემ კ ვიდ რე ო ბით მი ი ღო 
სიყ ვა რუ ლის და ერ თ გუ ლე ბის ძლი ე რი 
უნა რი. მაგ რამ ცხოვ რე ბის გა რე მო ე ბე ბი 
ისე აეწყო, რომ თა ვი სი მთა ვა რი ქა ლუ-
რი პო ტენ ცი ა ლი სხე უ ლი სა და ადა მი ან თა 
მოდ გ მის სა უ კე თე სო ნა ხევ რის სუ ლის 
თა ვი სუფ ლე ბი სათ ვის ბრძო ლა ში და ხარ ჯა; 
იგი  ამ ტკი ცებ და, რომ კა ბა კი არ ალა მა-
ზებს ქალს, არა მედ ქა ლი ‒ კა ბას. 

იყო, ჰან სი ‒ 43-ის.  
გერ მა ნი ის სამ ხედ რო დაზ ვერ ვი სა და 
კონ ტ რ დაზ ვერ ვის აგენ ტი ჰანს გი უნ ტე რი 
სთხოვს კო კოს, ხე ლი შე უწყოს ინ გ ლის-
თან სე პა რა ტუ ლი ზა ვის და დე ბა ში და 
ჩერ ჩილ თან შეხვედრა მო უწყოს. იგი 
ამ სა ბა ბით კი დე ვაც ხვდე ბო და ვალ ტერ 
შე ლენ ბერგს, გერ მა ნი ის დაზ ვერ ვის უშიშ-
რო ე ბის სამ სა ხუ რის შეფს. 
ომის შემ დეგ კო კო ფა შის ტებ თან თა ნამ შ-
რომ ლო ბის თ ვის გა ა სა მარ თ ლეს, მაგ რამ 
ჩერ ჩილ მა იგი სას ჯე ლის გან იხ ს ნა. კო კომ 
შე ლენ ბერ გი ცი ხი დან გა მოს ვ ლის შემ დეგ 
თა ვის თან შე ი კედ ლა და რო დე საც იგი 
გარ და იც ვა ლა, მი სი დაკ რ ძალ ვის ხარ ჯე-
ბიც და ფა რა.
ომის შემ დეგ შა ნე ლი შვე ი ცა რი ა ში მი-
ემ გ ზავ რე ბა  ‒ იქ არის ფუ ლი და ფონ 
დინ კ ლა გე, ისი ნი ერ თად უკე თე სად გა და-
ურ ჩე ბი ან სიკ ვ დილს. 50-იანი წლე ბის და-
საწყის ში ფრან გუ ლი მო დის ჰო რი ზონ ტ ზე 
ჩნდე ბა ახა ლი კუ ტუ რიე კრის ტი ან დი ო რი, 
რო მელ მაც აღად გი ნა ყვე ლა ფე რი, რა ზეც 
შა ნელ მა უარი თქვა: მო და ში კვლავ შე მო-
ვი და კორ სე ტე ბი და მძი მე ქვე და ბო ლო ე-
ბი, აგ რეთ ვე, ტან ზე მომ დ გა რი ფორ მე ბი. 
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kontrastebis 
TamaSi 

ინტერვიუ ფიდან მამედოვი (NYL ANE)  ფოტო TRUNK ARCHIVE

აირის ბარელ აპფელი

ბ
ევრი ყიდულობს მდიდრულ, ძვირფას ნივთებს და არასოდეს ატარებს 
მათ. ჩემთვის ეს ახირებაა. ერთმა ქალბატონმა თავისი ახალი შენაძენი 
მაჩვენა – ჯეფრი ბინის 15-ათასდოლარიანი არაჩვეულებრივი კაბა. 

მისი დანახვისას აღტაცება ვერ დავმალე: „წარმომიდგენია, რა სიამოვნებას 
განიჭებთ მისი ტარება!“ მან  მიპასუხა: „რას ამბობთ! ეს ხომ ჩემი კოლექციის 
ნაწილია! თქვენ ხომ არ ატარებთ იმას, რაც მუზეუმშია გამოფენილი?!“ „რას 
იზამ. გამოდის, რომ მე არ მაქვს კოლექცია!“– ვუპასუხე მე. 

ჩე მი ქმა რი ამბობდა, რომ როდესაც 
ქსოვილს ვხედავ, ძაფების ხმა მესმის.
ეს ნამ დ ვი ლად ასე ა, ისი ნი მიყ ვე ბი ან 
ის ტო რი ებს, მიმ ღე რი ან სიმ ღე რებს.
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დ
ი ზა ი ნერ სა და კო ლექ ცი ო ნერს 
აირის აპ ფელს 2015 წელს 94 
წე ლი შეუს რულ და. მას ზე, რო-

გორც სტი ლის ხატ ზე, მთე ლი მსოფ ლიო 
ალა პა რაკ და, რო დე საც Rara Avis-ის გა მო-
ფე ნა ზე (ლათინურიდან – „იშვიათი ჩი ტი“) 
Metropolitan Museum of Art’s Costume 
Institute-ში მსოფ ლი ოს ყვე ლა ზე ცნო ბი ლი 
დი ზა ი ნე რე ბი შე იკ რიბ ნენ. ეს გა მო ფე ნა, 
მის თ ვის იყო „რამპა“, რო მე ლიც მკვეთ-
რად ანა თებ და მის ჯერ  ნაკ ლე ბად ცნო ბილ 
სტილს: იქ აირი სი ერ თხელ და სა მუ და მოდ 
მო ნათ ლეს „მოდის იშ ვი ათ ჩი ტად“.
ეს არის ადა მი ა ნი ,,ექსპრესიული ფო ი ერ-
ვერ კის“ სტი ლით. მის თ ვის და მა ხა სი ა თე-
ბე ლია ფე რე ბი სა და ტო ნე ბის არა მდა რე, 
უხა რის ხო შე რე ვა, არა მედ   ფე რის, ფორ-
მის, ფაქ ტუ რი სა და ტან საც მ ლის რე ლი ე-
ფის უზა დო შე ხა მე ბა. აქ საქ მე ეხე ბა არა 
იმ დე ნად სტილს, რამ დე ნა დაც გე მოვ ნე ბას, 
და კი დევ უფ რო ზუს ტად – მის ინ ტუ ი ცი ურ 
გა მოვ ლე ნას. ქუ ინ სის მკვიდ რი, რუ სი ემიგ-
რან ტი ქა ლის ქა ლიშ ვი ლი, თა ვისი სა ხე ე ბის 

შექ მ ნი სას, აშ კა რად არ სარ გებ ლობ და არა-
ნა ი რი გან საზღ ვ რუ ლი სის ტე მით და ამი ტომ, 
ისი ნი გა ნუ მე ო რე ბე ლი ა. გა მო ნაკ ლი სია მი-
სი სა ფირ მო „სავიზიტო ბა რა თე ბი“:  აირი-
სი გვერდს ვერ უვ ლის ფარ თო ჩარ ჩო ი ან 
აქ ცენ ტი რე ბულ სათ ვა ლე ებს და ზო გი ერთ 
სხვა აქ სე სუ არს.  
„ხელოვნება – ეს არის თვით გა მო ხატ ვის 
უმაღ ლე სი ხა რის ხი. „მე – ჩე მი სა კუ თა რი 
ტი ლო ვარ“. იყო ინ დი ვი დუ ა ლუ რი – დღე-
ვან დელ დღეს უჩ ვე უ ლო ა: ყვე ლას უნ და 
იყოს ისე თი, რო გო რე ბიც სხვე ბი არი ან და 
მუდ მი ვად ინ ტე რეს დე ბი ან, თუ რა აც ვი ათ 
წი თელ ხა ლი ჩა ზე. ადა მი ა ნებს აში ნებთ  გა-
მოჩ ნ დ ნენ ისე თე ბი, რო გო რე ბიც არი ან“.
აირი სის თვით მ ყო ფა დო ბა და მო დის სა-
ზო გა დო ე ბა ში ჩარ თ ვა სა თა ვეს ჯერ კი-
დევ ახალ გაზ რ დო ბი დან, მი სი კა რი ე რის 
საწყი სე ბი დან იღებს. WWD-ში ინ ტე რი-
ე რის დი ზა ი ნე რად მუ შა ო ბი სას ახალ გაზ-
რ და ქა ლი ქსო ვი ლე ბის ძი ე ბამ გა ი ტა ცა. 
ეს „დაზვერვითი ოპე რა ცი ე ბი“ ხა რის ხობ-
რი ვად ახალ დო ნე ზე გა და ვი და, რო დე საც 

50-იან წლებ ში მან მე უღ ლეს თან – კარლ 
აპ ფელ თან ერ თად ძვე ლი ქსო ვი ლე ბის რეს-
ტავ რა ცი ის კომ პა ნია Old World Weavers 
და ა არ სა. მი სი ეს პირ ვე ლი გა ნაცხა დი ინ-
ტე რი ერ - დი ზა ი ნის და მო დის სამ ყა რო ში 
მუდ მი ვი და უ ზა რე ლი ძი ე ბის პრო ცეს ში გა-
და ი ზარ და. კო ლექ ცი ო ნე რო ბა თან და თან 
იქ ცა მი სი ცხოვ რე ბის მთა ვარ საქ მედ, რო-
მე ლიც აზარ ტულ თა მაშს და ემ ს გავ სა. აირი-
სი იწყებს ნა დი რო ბას ვინ ტა ჟურ ნივ თებ სა 
და მიგ დე ბულ ან ტიკ ვა რი ატ ზე. 
ამ და უ ღა ლავ  ძი ე ბას, მო სინ ჯ ვას და არა სა-
ჭი რო სა და უმ ნიშ ვ ნე ლოს გაცხ რილ ვას შე-
უძ ლე ბე ლია თა ვი სი კვა ლი არ და ე ტო ვე ბი ნა 
მის სა მო თა ხი ან ბი ნა ში მან ჰე ტენ ზე.
„ნამდვილი რო მან ტი კო სი ვარ. არა სო დეს 
არა ფერს ვყი დუ ლობ დი მარ ტო იმი ტომ, 
რომ ფა სე უ ლი იყო. ჩე მი ქმა რი ამბობდა, 
რომ როდესაც ქსოვილს ვხედავ, ძაფების 
ხმა მესმის“. ეს ნამ დ ვი ლად ასე ა, ისი ნი მიყ-
ვე ბი ან ის ტო რი ებს, მიმ ღე რი ან სიმ ღე რებს 
ფი ზი კუ რი რე აქ ცია უნ და ვიგ რ ძ ნო, რო დე-
საც რა ღა ცას ვყი დუ ლობ“. 

მის ბი ნა ში თუ მი მო ი ხე დავ, რთუ ლი არ არის 
შე ამ ჩ ნი ო, რომ მე-18 სა უ კუ ნის ფრან გუ ლი 
სტი ლი ჭარ ბობს. სა ვარ ძ ლებ სა და დი ვან ზე 
კომ პა ნია Old World Weavers-ის (მე-17 
სა უ კუ ნე, სი ცი ლი ა) ქსო ვი ლია გა დაკ რუ-
ლი. ოქ როს ფე რი და კრე მის ფე რი ფე რე ბის 
სი ჭარ ბე რო გორ ღაც ჰარ მო ნი ა ში მო დის 
ფერ თა მდი დარ პა ლიტ რას თან.  მთლი ა-
ნად დე კო რი მშვი დო ბის მოყ ვა რე ო ბი სა და 
კოს მო პო ლი ტიზ მის უმაღ ლეს ხა რის ხამ დეა 
ასუ ლი, გე ოგ რა ფი უ ლად ფარ თო ჩარ ჩო ებს 
მო ი ცავს – ევ რო პის ყვე ლა ზე და სავ ლუ რი 
წერ ტი ლი დან შო რე ულ ჩი ნე თამ დე. ასე-
ვე, მე-18 სა უ კუ ნის იტა ლი უ რი მო ოქ რუ ლი 
სარ კი სა და ბა რო კოს კონ სო ლის სიმ ბი ო ზი 
მხო ლოდ აქ ახერ ხებს ჩან დეს ასე ახა ლი და 
ხას ხა სა.  
„ყოველთვის ვგრძნობ დი, რომ ჯა ზი – სტი-
ლუ რი იმ პ რო ვი ზა ცი ა ა. კომ პო ზი ცი უ რად ის 
იწყო ბა იმა ვე პრინ ცი პე ბით, რო გორც ინ ტე-
რი ე რის დე კო რი და ტან საც მ ლის დი ზა ი ნი: 
რიტ მი, მაღ ლის და დაბ ლის შე რე ვა, ეთ ნი-
კუ რი მო ტი ვე ბის და კლა სი კუ რი ელე მენ ტე-
ბის გა და ჯაჭ ვა“.
გო გო ნას პორ ტ რე ტი წი თე ლი ლენ ტე ბით 
თმა ში, ვე ლას კე სის სუ ლის კ ვე თე ბით –  ერთ - 
ერ თი პირ ვე ლი ხე ლოვ ნე ბის ქმნი ლე ბა ა, 
რო მე ლიც დე კო რა ტორ მა შე ი ძი ნა. მას ჯერ 
კი დევ 60 წლის წი ნათ წა აწყ და ფლო რენ-
ცი ის ერ თ -ერთ ან ტიკ ვა რი ა ტის მა ღა ზი ა ში. 
მაგ რამ მი სი ინ ტე რეს თა სფე რო მხო ლოდ 
ხე ლოვ ნე ბით არ შე მო ი ფარ გ ლე ბა. ხში რად 
თა ვის ინ ტერ ვი უ ში იგი ლა პა რა კობს ჯინ სებ-
ზე ან მა ღალ ყე ლი ან ჩექ მებ ზე. მი სი სიტყ ვე-
ბით, ერ თ -ერ თი პირ ვე ლი იყო ნი უ -ი ორ კ ში, 
ვი საც ისი ნი ეც ვა. გა საკ ვი რი არ არის, რომ 
აირი სის ბი ნა ში სა მი ოთა ხი უჭი რავს გარ-
დე რობს – მი სი ცხოვ რე ბის გა ნუ ყო ფელ 
ნა წილს, რო მე ლიც სი ლა მა ზის ყვე ლა ფორ-
მას ეძღ ვ ნე ბა. ამ უც ნა უ რი ბი ნის დე რეფ ნის 
კედ ლებ ზე კი დია მე-18-19 სა უ კუ ნე ე ბის ნა-
ხა ტე ბი ძაღ ლე ბის  გა მო სა ხუ ლე ბე ბით, აქ ვეა 
თა რო ე ბი ინ გ ლი სურ სტილ ში, რომ ლე ბიც 
სავ სეა წიგ ნე ბით მო და ზე და ხე ლოვ ნე ბა ზე. 
აირის აპ ფე ლის ფან ტა ზია ქმნის ექ ს პე რი-
მენ ტულ ეკ ლექ ტი კას, ერ თ მა ნეთს უთავ სებს 
შე უ თავ სებ ლებს და ამ დროს სა კუ თარ ში ნა-
გან ხმას და სტი ლის თან და ყო ლილ გრძნო-
ბას ეყ რ დ ნო ბა. 
„ერთხელ ისიც მითხ რეს, რომ ვი ღა ცის 
ცხოვ რე ბა შევ ც ვა ლე! მე კი გა ვი ფიქ რე: „რა 
გა უ ხა რე ლი ცხოვ რე ბა ჰქო ნია იმ ადა მი ანს, 
რო მელ ზეც  ზე მოქ მე დე ბა შევ ძე ლი!“ 

იყო ინ დი ვი დუ ა ლუ რი –  
დღე ვან დელ დღეს უჩ ვე უ ლო ა:  

ყვე ლას უნ და იყოს ისე თი,  
რო გო რე ბიც სხვე ბი არი ან და  

მუდ მი ვად ინ ტე რეს დე ბი ან, თუ რა 
აც ვი ათ წი თელ ხა ლი ჩა ზე. ადა მი ა ნებს 

აში ნებთ  გა მოჩ ნ დ ნენ ისე თე ბი,  
რო გო რე ბიც არი ან“.
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საფრანგეთის მიბაძვით მე-18 საუკუნის მეორე ნახევარში ლიტერატურული 

წრეები და სალონები გაჩნდნა ჯერ გერმანიაში, შემდეგ ევროპის სხვა 

ქვეყნებში და რუსეთში. 

მე-19 საუკუნის დამდეგს, როცა რუსეთის ცარიზმი დამკვიდრდა 

საქართველოში, ლიტერატურულმა წრეებმა და სალონებმა ჩვენთანაც 

იჩინა თავი. რუსეთი საქართველოს დაპყრობის დღიდანვე ცდილობდა 

ქართველი თავადაზნაურების გულის მოგებას – ქართული არისტოკრატიის 

ჩაბმა ევროპული ცხოვრების წესში ერთ-ერთი საშუალება იყო კოლონიური 

პოლიტიკის გასატარებლად. 

ტექსტი, ფოტო  ირინა აბჟანდაძე

retro
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თბი ლის ში უპირ ვე ლე სი სა ლო ნი ჰქონ და პო ეტ ალექ სან დ რე ჭავ ჭა ვა-
ძეს. 1812 წელს ალექ სან დ რე ივა ნე ჯამ ბა კურ -ორ ბე ლი ა ნის ასულ სა ლო მე-
ზე და ქორ წინ და. სა ლო მე ორ ბე ლი ა ნი თა ვის ულა მა ზეს ქა ლიშ ვი ლებ თან 
ერ თად იყო ამ სა ლო ნის შთა მა გო ნე ბე ლი და წარ მ მარ თ ვე ლი. ყვე ლა 
წარ ჩი ნე ბუ ლი ადამიანი, რომელიც პე ტერ ბურ გი დან ან სხვა ქალაქიდან 
ჩამოვიდოდა, მა შინ ვე ხდე ბო და თა ვა დის სა დარ ბა ზო ოთა ხის სტუ მა რი. 

ალექ სან დ რე ჭავ ჭა ვა ძის თა ნა მედ რო ვე აღ წერს: „ეს სა დარ ბა ზო 
მორთული იყო ან ტი კუ რი შპა ლე რით, რო მელ ზე დაც მი თო ლო გი ი დან 
აღე ბუ ლი სცე ნე ბი ეხა ტა. ამ ბობ დ ნენ, რომ ეს შპა ლე რი ეკა ტე რი ნე მე ო რემ 
აჩუ ქა ალექ სან დ რე გარ სე ვა ნის ძე ჭავ ჭა ვა ძის მა მას, ერეკ ლე მე ფის მი ერ 
რუ სე თის კარ ზე გაგ ზავ ნილ დეს პანს. 

სა დარ ბა ზოს და მის გვერ დ ზე  ოთახს ამ შ ვე ნებ დ ნენ უძ ვირ ფა სე სი, იმ ხა-
ნად თბი ლის ში ერ თა დერ თი, ფან ჯ რებ ში ჩას მუ ლი სარ კი ა ნი შუ შე ბი“. 

ჭავ ჭა ვა ძე ე ბის მი სა ღე ბი ოთა ხი არას დ როს არ იც ლე ბო და სტუმ რე-
ბის გან. ყო ველ დღე მათ თან გა თე ნე ბი დან ვე გროვ დე ბოდ ნენ ნა თე სა ვე ბი, 
მოგ ვი ა ნე ბით კი, სამ სა ხუ რის დამ თავ რე ბის თა ნა ვე - რუ სი ჩი ნოვ ნი კე ბი. 

ძა ლი ან ხში რად მა გი დას ოჯა ხის წევ რე ბის გარ და ოცამ დე მო უ ლოდ-
ნე ლად შე მოს წ რე ბუ ლი სტუ მა რი მო უს ხ დე ბო და. თა ვა დი ალექ სან დ რე შე-
მო სულ სტუ მარს არა ვი თარ შემ თხ ვე ვა ში არ გა უშ ვებ და სა დი ლის გა რე შე. 
ასე მი დი ო და დღე ე ბი ზამ თარ ში. ზაფხუ ლო ბით ჭავ ჭა ვა ძე ე ბი წი ნან დალ ში 
მი ემ გ ზავ რე ბოდ ნენ. 

ალექ სან დ რე ჭავ ჭა ვა ძე თა ვად უძღ ვე ბო და ამ ლხი ნებს, თა მა დობ და 
და, რო გორც იონა მე უ ნარ გია გვამ ც ნობს: „საუცხოოდ უკ რავ და ჩონ გურ-
ზე“. მი სი ქა ლიშ ვი ლე ბი  – ნი ნო და ეკა ტე რი ნე მღე როდ ნენ. ნი ნო კარ გად 
უკ რავ და ფორ ტე პი ა ნო ზე. მუ ნა სი ვე ბის სა უ კე თე სო ოს ტა ტი ალექ სან დ რე 
ჭავ ჭა ვა ძე მო უ ლოდ ნე ლად შე მო სულ სტუ მარს სა ხელ და ხე ლოდ შეთხ ზუ ლი 
ლექ სით მი ე გე ბე ბო და. 

მათ სახ ლ ში იმარ თე ბო და სხვა დას ხ ვა სა ხის თა მა შები. ერ თ -ერ თი ასე-
თი თა მა ში აღ წე რი ლი აქვს თე ო დორ ტორ ნა უს:

„ერთ სა ღა მოს ჭავ ჭა ვა ძე ე ბის სახ ლ ში თავს ირ თობ დ ნენ რო მე ლი ღაც 
თა მა შით, რომ ლის დრო საც მო თა მა შე ნი სხე დან წრე ში და უნ და ად გ ნენ 
სკა მი დან მა შინ ვე, რო გორც კი გა მო ძა ხე ბუ ლი იქ ნე ბა ნა დი რის ან ყვა ვი-
ლის ფე რი, რო მე ლიც მო თა მა შეს წი ნას წარ აქვს არ ჩე უ ლი, უყუ რადღე ბო-
ბის შემ თხ ვე ვა ში ის უკან აძ ლევს თა ვის ფანტს. ამ წრე ში ბრწყი ნავ დ ნენ 
ყვე ლა იმ ლა მაზ ქალ თა თვა ლე ბი, რომ ლე ბიც მა შინ ცხოვ რობ დ ნენ 
თბი ლის ში. თა მაშ ში ჩა რე ულ მა ერ თ -ერ თ მა თა ვად მა ჩაშ ტე რე ბით და უწყო 
ყუ რე ბა ნი ნო ალექ სან დ რეს ასულს. მო უ ლოდ ნე ლად და ა სა ხე ლეს მი სი 
კუთ ვ ნი ლი ფე რი. ის არ გა მოხ მა უ რე ბი ა. გა ი მე ო რეს სიტყ ვა ხელ მე ო რედ, 
ის სას წ რა ფოდ, დაბ ნე უ ლი წა მოხ ტა თა ვი სი სკა მი დან და ერ თიანად გა იშ-
ხ ლარ თა ოთა ხის შუ ა გულ ში. ყვე ლამ გა და ი ხარ ხა რა ნი ნო ალექ სან დ რეს 
ასუ ლის გარ და“. 

ჭავ ჭა ვა ძე ებ თან იმარ თე ბო და ახ ლად დას რუ ლე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რუ ლი 
ნა წარ მო ე ბე ბის სა ჯა რო კითხ ვა. 1839 წელს ნი კო ლოზ ბა რა თაშ ვილ მა თა-
ვი სი პო ე მა „ბედი ქარ თ ლი სა“ სწო რედ აქ წა ი კითხა პირ ვე ლად. 

1846 წელს გარ და იც ვა ლა ალექ სან დ რე ჭავ ჭა ვა ძე, ერთ წე ლი წად ში 
- მი სი მე უღ ლე სა ლო მე ორ ბე ლი ა ნი. ამ დღი დან სა ლონს ნი ნო ჭავ ჭა ვა ძე 
უძღვებოდა. სა ლო ნი კვლავ გა მო ცოცხ ლ და და სხვა დას ხ ვაგ ვარ გა სარ თო-
ბებს ბან ქოს თა მა შიც მი ე მა ტა. 

1857 წლის 28 ივ ლისს  ნი ნო ჭავ ჭა ვა ძე ქო ლე რით გარ და იც ვა ლა და 
სა ლონ მა მა ლე ვე შეწყვიტა არსებობა. 

ნინო  ჭავჭავაძე

ეკატერინე ჭავჭავაძე

ალექსანდრე  ჭავჭავაძე
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სამეგრელოს მთავრების სამყოფელს ზუგდიდი და გორდი წარმოადგენდა. 
მემატიანე წერს:  „მთავარი ზამთრობით ზუგდიდში ცხოვრობდა და ეს დაბა 
განთქმული იყო თავისი მშვენიერი ბაღით; გორდი კი იყო საზაფხულო 
რეზიდენცია, მდიდარი მთის წყაროებით და ნაქები საღი ჰაერით“. 
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რუსეთიდან დაბრუნებული სამეგრელოს უკანასკნელი მთავარი 
დავით დადიანი სამეგრელოში ჩადის და ამ დღიდან მშვენივრად 
მოწყობილ სასახლეში  ევორპული ცხოვრების წესს ამკვიდრებს. 

მოკლე ხანში დავითმა ძვირფასი ბიბლიოთეკა მოაწყო (უნიკალური 
ხელნაწერი და ნაბეჭდი წიგნებისგან). თავადაც არაჩვეულებრივად 
განათლებული კაცი გახლდათ, როგორც დროს მოიხელთებდა, 
სხვადასხვა წიგნის გადაწერას და თარგმანს შეუდგებოდა. მისმა 
სასახლემ მალე მოიზიდა ზუგდიდსა და მის მახლობლად მყოფი 
ქართველი და რუსი სამხედრო პირები. მთავრის სასახლემ 
ნამდვილი სალონის სახე მიიღო. 

1835 წლის 12 დეკემბერს ამ სალონში დავით დადიანმა თავისი დის 
– ნინო დადიანის  დაბადების დღე გადაიხადა. ხუთი დღის შემდეგ 
თავისი ძმის, გრიგოლისადმი გაგზავნილ წერილში დავითი წერდა: 

„12 დეკემბერს მეჯლისი გადავიხადე დღისა ნინოს დაბადებისასა 
ჩემს სახლში, დიდი ამბავი მქონდა, მრავალი შეყრილობა და 
საღამოს ტრანსპარანტები. ტრანსპარანტში იყო გამოხატული 
ვენზელი ნინოს გვირგვინით. მარცხნით ლექსი ჩემ მიერ შეთხზული 
და მარჯვნივ შპრინგელის მიერ შეთხზული რუსული“. 

დავით დადიანის მდიდარი ბიბლიოთეკით სარგებლობდნენ 
როგორც მწერლები, ისე ლიტერატურით დაინტერესებული 
პირებიც. როცა დადიანის კუთვნილი წიგნების ერთი ნაწილი 

„ხელიდან ხელში“ გადასვლისას დაიფანტა, მთავრმა მათ 
აღმოსაჩენად ყოველგვარი ღონე იხმარა. 

სიძის სალონს ზუგდიდში ხშირად სტუმრობდა ალექსანდრე 
ჭავჭავაძეც. განსაკუთრებით გამოირჩეოდა სააღდგომო და 
საახალწლო ზეიმები. 

თბილისში ერთ-ერთი ჩამოსვლისას დავით დადიანი ალექსანდრე 
ჭავჭავაძის სალონში მოხვდა სტუმრად. მასპინძლის ქალიშვილის, 
ეკატერინეს მშვენიერებით მოხიბლულმა მთავარმა ამ დღიდან 
ახლო ურთიერთობა დაამყარა პოეტის ოჯახთან. ეს ურთიერთობა 
იმით დაიწყო, რომ 1839 წელს დავითმა ჯვარი დაიწერა ეკატერინე 
ჭავჭავაძეზე ქაშუეთის ეკლესიაში. 

ნადიმებზე, დღესასწაულზე და ლხინზე ხშირად ისმოდა 
არაჩვეულებრივი ევროპული მუსიკა. 

1853 წლის 30 აგვისტოს დავით დადიანი გარდაიცვალა და ამ 
ფაქტმა  საკმაო ხნით შეაჩერა სალონის მუშაობა. 

სალონის ცხოვრებაში სიახლე შემოჰქონდა ნინო ჭავჭავაძეს, 
რომელიც დავით დადიანის გარდაცვალების შემდეგ დიდი  ხნით 
რჩებოდა თავის დასთან. 

ნინო ჭავჭავაძის გარდაცვალებამ ეკატერინე დიდ მწუხარებაში 
ჩააგდო და სალონური შეხვედრებიც მიინავლა. 

სამეგრელოს უკანასკნელი მთავარი დავით დადიანი

ზუგდიდი. დადიანების სასახლე
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wignebis 

ჰერ მან ბრო ხი,  
„მთვარეულები“ 
გა მომ ცემ ლო ბა „დიოგენე“  
თარ გ მ ნა მაია ბად რი ძემ
ავ ს ტ რი უ ლი ლი ტე რა ტუ რის კლა სი კოს-
თა გან ქარ თ ვე ლი მკითხ ვე ლი კაფ კა სა და 
მუ ზი ლის სა ხე ლებს კარ გად იც ნობს. შე-
და რე ბით ნაკ ლე ბად არის ცნო ბი ლი კი დევ 
ერ თი დი დი ავ ს ტ რი ე ლის, ჰერ მან ბრო ხის 
(1886-1951) შე მოქ მე დე ბა, რო მე ლიც არა-
ნაკ ლებ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ავ ტო რი ა. ბრო ხის 
სა უ კე თე სო ოპუ სად „ვერგილიუსის სიკ ვ-
დილს“ მი იჩ ნე ვენ, რო მე ლიც 1945 წელს 
გა მო ი ცა. „მთვარეულები“(1931-32) მი სი 
პირ ვე ლი რო მა ნი ა, რომ ლი თაც იგი გა სუ ლი 
სა უ კუ ნის ლი ტე რა ტუ რულ ცხოვ რე ბა ში შე-
მო ვი და. პირ ვე ლი ვე ცდა წარ მა ტე ბუ ლი აღ-
მოჩ ნ და. კრი ტი კო სებ მა ამ ტექსტს მა ღა ლი 
შე ფა სე ბა მის ცეს. ერ თ -ერ თ მა გერ მა ნულ მა 
გა მომ ცემ ლო ბამ ბრო ხის ტრი ლო გია თა-
ვი სი მას შ ტა ბით ჯო ი სის „ულისეს“ შე ა და რა 
და ეს სუ ლაც არ იყო გაზ ვი ა დე ბა. 
XIX სა უ კუ ნის და სას რუ ლი სა და XX-ის და-
საწყი სის გერ მა ნი ის მა გა ლით ზე ავ ტორ მა 
არა მხო ლოდ აღ წე რა და გა აა ნა ლი ზა 
ეპო ქა თა ცვლი სა და მას თან და კავ ში რე ბუ-
ლი ღი რე ბუ ლე ბა თა მსხვრე ვის მტკივ ნე უ ლი 
პრო ცე სი, არა მედ ის ახა ლი რე ა ლო ბაც 
გან ჭ ვ რი ტა, რომელიც ამ ფა სე უ ლო ბა თა 
ცვლი ლე ბის შემ დეგ მსოფ ლი ომ ფა შიზ მის 
სა ხით მი ი ღო. რო მა ნი მარ ტი ვად წა სა კითხი 
ტექ ს ტე ბის რიცხვს არ მი ე კუთ ვ ნე ბა და 
მკითხ ვე ლის გან საკ მაო კონ ცენ ტ რა ცი ა საც 
მო ითხოვს, თუმ ცა ნამ დ ვი ლი ლი ტე რა ტუ-
რის მოყ ვა რუ ლებს წინ დი დი სი ა მოვ ნე ბა 
ელით – ბრო ხის ქარ თულ ენა ზე გაც ნო ბის 
სი ა მოვ ნე ბა, რა შიც მათ მაია ბად რი ძის შე-
სა ნიშ ნა ვი თარ გ მა ნი და ეხ მა რე ბა.

ჰა რუ კი მუ რა კა მი,  
„ნორვეგიული ტყე“ 
„ბაკურ სუ ლა კა უ რის გა მომ ცემ ლო ბა“ 
 თარ გ მ ნა თა მარ სუ ბე ლი ან მა

„ნორვეგიული ტყე“ თა ნა მედ რო ვე 
იაპო ნუ რი ლი ტე რა ტუ რის კლა სი კო-
სის პირ ვე ლი ბეს ტ სე ლე რი ა, რომ ლის 
შემ დე გაც მსოფ ლიო მუ რა კა მის შე მოქ-
მე დე ბით და ინ ტე რეს და. წიგ ნი 1987 
წელს და ი წე რა და დღემ დე ინარ ჩუ ნებს 
აქ ტუ ა ლო ბას. მას ში 60-იანი წლე ბის 
იაპო ნე ლი ახალ გაზ რ დე ბის ცხოვ რე-
ბაა ასა ხუ ლი, თუმ ცა აღ მოჩ ნ და, რომ ის 
თე მე ბი და პრობ ლე მე ბი, რომ ლებ ზეც ავ-
ტო რი მოგ ვითხ რობს, ყვე ლას თა ნაბ რად 
აღელ ვებს, გე ოგ რა ფი უ ლი მდე ბა რე ო ბის, 
კლი მა ტუ რი სარ ტყ ლი სა და დრო ის მო-
ნაკ ვე თის მი უ ხე და ვად. 
Norwegian Wood „ბითლზის“ ერ თ -ერ თი 
კომ პო ზი ცი ის სა ხელ წო დე ბა ა, რო მე-
ლიც ძა ლი ან უყ ვარს რო მა ნის ერ თ -ერთ 
გმირს, ნა ო კოს. „ნორვეგიული ტყე“ 
ტკი ვი ლი თა და ემო ცი ე ბით აღ სავ სე წიგ-
ნი ა, რომ ლის მთა ვა რი გმი რი, ვა ტა ნა ბე 
თა ვი სი სტუ დენ ტო ბის ამ ბებს იხ სე ნებს. 
მა თი თხრო ბი სას რო მა ნის სი უ ჟე ტუ რი 
ქარ გა სა თა მა შო ფაზ ლი ვით ეწყო ბა და 
მკითხ ველს ღრმა სუ ლი ე რი ტკი ვი ლით 
დაღ დას მუ ლი, გა ო რე ბუ ლი სიყ ვა რუ ლით 
თავ გ ზა ა რე უ ლი ახალ გაზ რ დის სევ დი ან 
ის ტო რი ას სთა ვა ზობს. 

PIRELLI. THE CALENDAR.  
50 YEARS AND MORE 
გა მომ ცემ ლო ბა Taschen

Pirelli-ს სა ხელ გან თ ქ მუ ლი კა ლენ და რი 50 
წლის გახ და. ამ თა რი ღის აღ სა ნიშ ნა ვად 
Tas c hen - მა სა ი უ ბი ლეო გა მო ცე მა გა მო-
უშ ვა იმ ფო ტო ე ბის სრუ ლი რეტ როს პექ ტი-
ვით, რომ ლე ბიც კა ლენ დ რის არ სე ბო ბის 
ის ტო რი ა ში გა და ი ღეს. წიგ ნ ში თა ვი მო ი-
ყა რა თა ნა მედ რო ვე ო ბის უდი დეს მო დის 
ფო ტოგ რაფ თა ნა მუ შევ რებ მა, რო მელ თა 
შო რის არი ან რი ჩარდ ავე დო ნი, პატ რიკ 
დე მარ შე ლ ე, ნიკ ნა ი თი, ენი ლე ი ბო ვი ცი, 
სა რა მუ ნი, მა რიო სო რენ ტი და სხვე ბი. 
გარ და ამი სა, მას ში შე ვი და კად რე ბი 1963 
წლის ნომ რი დან, რო მე ლიც თა ვის დრო ზე 
არ გა მო ი ცა; ასე ვე, ის ფო ტო ე ბი, რომ ლე-
ბიც რე დაქ ტო რებ მა ზედ მე ტი „სითამამის“ 
გა მო და ი წუ ნეს და ფარ თო ტი რა ჟი რე-
ბის თ ვის მი ზან შე უ წონ ლად მი იჩ ნი ეს. 
თუმ ცა Pirelli-ს კა ლენ და რი დი დი ტი რა ჟით 
არა სო დეს გა მო ირ ჩე ო და. ის ყო ველ თ-
ვის მცი რე რა ო დე ნო ბით გა მო დი ო და და 
გან კუთ ვ ნი ლი იყო „ძლიერთათვის ამა 
ქვეყ ნი სა“, რო მელ თაც სხე უ ლის სი ლა მა-
ზის ფა სი ეს მით და ამ ფო ტო შე დევ რე ბით 
ტკბო ბა შე უძ ლი ათ. Pirelli-ს კა ლენ დარ ში 
მოხ ვედ რა ნე ბის მი ე რი მო დე ლი სა თუ მსა-
ხი ო ბის თ ვის დი დი პა ტი ვი იყო. სხვა დას ხ ვა 
დროს მათ შო რის იყ ვ ნენ სო ფი ლო რე ნი, 
ნა ო მი ქემ პ ბე ლი, კე იტ მო სი, ჟი ზელ ბუნ-
დ ჰე ნი, ალე სან დ რა ამ ბ რო სი ო, ლე ტი ცია 
კას ტა, მი ლა იოვო ვი ჩი, პე ნე ლო პა კრუ სი 
და ბევ რი სხვა. წიგ ნ ში, რო მე ლიც 600 
გვერდს მო ი ცავს, ერ თად არის თავ მოყ რი-
ლი პლა ნე ტის მთე ლი ეს სი ლა მა ზე.

ANDY WARHOL. 
POLAROIDS1958-1987
გა მომ ცემ ლო ბა Taschen
ენ დი უორ ჰო ლის თაყ ვა ნის მ ცემ ლებს  
Tas c hen - მა მშვე ნი ე რი სა ჩუ ქა რი მო უმ ზა და 
– გა მო ვი და წიგ ნად აკინ ძუ ლი ფო ტო ე ბი, 
რო მელ თაც მხატ ვა რი ცხოვ რე ბის ბო ლო 
30 წლის გან მავ ლო ბა ში Polaroid-ის 
კა მე რით იღებ და. მას ში 20 ათა სამ დე 
მო მენ ტა ლუ რი ფო ტო შე ვი და, სა დაც იმ 
ეპო ქის თით ქ მის ყვე ლა ცნო ბილ ადამიანს 
იხი ლავთ – დაწყე ბუ ლი მომ ღერ ლე ბი თა 
და მსა ხი ო ბე ბით,  მწერ ლე ბის, სპორ ტ ს მე-
ნე ბი სა და პო ლი ტი კო სე ბის ჩათ ვ ლით. მიკ 
ჯა გე რი და ივ სენ ლო რა ნი, მუ ჰა მედ ალი და 
ტრუ მენ კა პო ტი, და ი ა ნა რო სი და ალ ფ რედ 
ჰიჩ კო კი... სია გრძე ლი ა. უნი კა ლუ რი კო-
ლექ ცია  გა სუ ლი სა უ კუ ნის სე ლებ რი თე ბის 
ვრცელ გა ლე რე ას ქმნის, სა დაც ცნო ბილთა  
ისეთ ფო ტო ებს იხი ლავთ, რომ ლე ბიც მა-
ნამ დე არა ვის უნა ხავს. „ფოტოგრაფია ვი-
ზუ ა ლუ რი დღი უ რი ა, რო მე ლიც სა შუ ა ლე ბას 
მაძ ლევს ვი ცო დე, სად ვი ყა ვი და რო დის. 
აი, რა ტომ ვი ღებ ფო ტო ებს“, – ამ ბობ და 
ენ დი უორ ჰო ლი. 
პორ ტ რე ტე ბის გარ და წიგ ნ ში უამ რა ვი პე ი-
ზა ჟია და, რა თქმა უნ და, „სელფები“, რო-
მელ თა კულ ტუ რა მხატ ვარ მა ინსტაგრამის 
შექ მ ნამ დე კარ გა ხნით ად რე შე მო ი ტა ნა. 
„ინსტაგრამამდე იყო უორ ჰო ლი“, – ამ-
ბობს ერ თ -ერ თი კრი ტი კო სი მას ზე, რა შიც 
შე გიძ ლი ათ თა ვად დარ წ მუნ დეთ.   

ელის მან რო,  
„ძვირფასი სი ცოცხ ლე“
გა მომ ცემ ლო ბა „დიოგენე“ 
თარ გ მ ნა გია ჭუმ ბუ რი ძემ

თა ნა მედ რო ვე კა ნა დე ლი მწერ ლის, ელის 
მან როს სა ხე ლი გან სა კუთ რე ბით აქ ტუ ა-
ლუ რი მას შემ დეგ გახ და, რაც ნო ბე ლის 
პრე მია მი ა ნი ჭეს (2013 წელს). მი უ ხე და ვად 
იმი სა, რომ მი სი ნა წე რე ბი ლი ტე რა ტუ რულ 
წრე ებ ში ყო ველ თ ვის იწ ვევ და ინ ტერესს, 
ეს ქალ ბა ტო ნი მსოფ ლიო ბეს ტ სე ლე რე ბით 
ვერ და იკ ვეხ ნის. სა ვა რა უ დოდ, ამის პრე-
ტენ ზია არც უნ და ჰქონ დეს, რად გან უფ რო 
კა მე რუ ლი ჟან რის მოყ ვა რულ თათ ვის 
გან კუთ ვ ნი ლი ავ ტო რი ა. 
ელის მან რო მცი რე პრო ზის ოს ტა ტი ა, თუმ-
ცა ცხოვ რე ბა ში ერ თხელ რო მა ნის და წე რაც 
სცა და. სა ბედ ნი ე როდ, მიხ ვ და, რომ ეს მი სი 
ჟან რი არ იყო და შეც დო მა თა ვად ვე აღი ა-
რა. მან როს კა ლამს ათამ დე მოთხ რო ბე ბის 
კრე ბუ ლი ეკუთ ვ ნის, რო მელ თა თე მე ბი 

ნა ნა კო ბა ი ძე

mimoxilva

ძი რი თა დად, სიყ ვა რუ ლი, ადა მი ა ნუ რი ურ-
თი ერ თო ბე ბი, მა თი ის ტო რი ე ბი, გან ც დე ბი 
და მის წ რა ფე ბე ბი ა. 2012 წელს 82 წლის 
მან რომ თა ვი სი მო რი გი წიგ ნი – „ძვირფასი 
სი ცოცხ ლე“ გა მოს ცა და მწერ ლო ბი-
დან წას ვ ლის შე სა ხებ და ა ა ნონ სა. ერ თი 
წლის შემ დეგ მას ლი ტე რა ტუ რის დარ გ ში 
ნო ბე ლის პრე მია მი ა ნი ჭეს. თუ გა ვით ვა-
ლის წი ნებთ, რომ ამ პრე მი ას, ძი რი თა დად, 
რო მა ნის ჟან რ ში მო მუ შა ვე ავ ტო რებს 
აძ ლე ვენ, ჟი უ რის გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ბევ რის-
თ ვის მო უ ლოდ ნე ლი აღ მოჩ ნ და, მით უფ რო, 
რომ მან როს ერ თ -ერთი კონ კუ რენ ტი ჰა-
რუ კი მუ რა კა მი გახ ლ დათ. „თანამედროვე 
მოთხ რო ბის ოს ტატს“ – ასე თი იყო ჟი უ რის 
მო ტი ვა ცია გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბი სას და 
მარ თ ლაც, ავ ტორ მა, რომ ლის შე მოქ მე დე-
ბა საც ხში რად ჩე ხო ვის ნა წე რებს ადა რე ბენ, 
კრი ტი კო სე ბის თქმით, ეს ჟან რი სრულ ყო-
ფი ლე ბამ დე მი იყ ვა ნა. 
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სხე უ ლის ენა, იგი ვე „ბოდი ლენ გ ვი ჯი“ კა ცობ რი ო ბის ერ თ -ერ თი 
უძ ვე ლე სი, იდუ მა ლი და მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ენა ა. ნე ბის მი ე რი კო მუ-
ნი კა ცი ის დროს ინ ფორ მა ცი ის 55% პრო ცენტს სხე უ ლი სწო რედ ამ 
ენა ზე გვაწ ვ დის. ჟეს ტი კუ ლა ცი ა, მი მი კა, დგო მა, სი ა რუ ლი – ბევრ 
სხვა კომ პო ნენ ტ თან ერ თად „ბოდი ლენ გ ვი ჯის“ შე მად გე ნე ლი ა. რა-
ტომ არის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ამ ენის ფლო ბა? იმი ტომ, რომ პირ და პირ 
კავ შირ შია ჩვენს არაც ნო ბი ერ თან. სა მი კვი რის ჩა ნა სახს უკ ვე აქვს 
სხე უ ლებ რი ვი შეგ რ ძ ნე ბე ბი, არაც ნო ბი ერ დო ნე ზე იმახ სოვ რებს ყვე-
ლა ფერს და მოგ ვი ა ნე ბით სხე უ ლის ენით გა მო ხა ტავს. ამ პე რი ოდ ში 
მი ღე ბუ ლი სტრე სი შე საძ ლოა ზრდას რულ ასაკ ში უც ნა უ რი კომ პ-
ლექ სე ბი სა და რე აქ ცი ე ბის სა ხით გა მოვ ლინ დეს. სხე უ ლის ენა სა შუ-
ა ლე ბას გვაძ ლევს ჩვენ თ ვის სა ინ ტე რე სო ადა მი ა ნე ბის „შიგნითაც“ 
შე ვი ხე დოთ და უამ რა ვი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ინ ფორ მა ცია მო ვი ძი ოთ. 

„ბოდი ლენგვიჯი“ სხეულის რეაქციაა ჩვენს შიგნით მიმდინარე 
პროცესებზე, რაც, პირველ რიგში, სახეზე აისახება. მიუხედავად 
იმისა, რომ სახე მომენტალურად რეაგირებს ყველა 
გამაღიზიანებელზე, მიმიკის გაკონტროლება შესაძლებელია. 
ირკვევა, რომ ადამიანი პირველად ემოციას წამნახევრის 
განმავლობაში ვერ ფარავს. შემდეგ  პროცესებში გონება ერთვება. 
თუ ამ დროის მანძილზე მოსაუბრემ თქვენი გამომეტყველება ვერ 
შეამჩნია, შეგიძლიათ ესათუის ემოცია „არ შეიმჩნიოთ.“

„ბოდი ლენგვიჯის“ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შემადგენელი 
– ჟესტიკულაცია ორი სახისაა: აქტიური და პასიური. აქტიური 
ჟესტიკულაცია, რომელსაც საუბრის დროს მივმართავთ, სამ 
დონეზე მიმდინარეობს: ზედა, ქვედა და შუა დონეზე, იმის 
მიხედვით, სხეულის რა მონაკვეთში ამოძრავებს ხელებს ადამიანი. 

ხაზს (არ იგულისხმება იძულებით გამოწვეული ვითარება, 
მაგალითად, ლიფტში, როდესაც ადგილი ცოტაა). აკრძალულია 
ასე დგომა საჯარო გამოსვლებისა და პრეზენტაციის დროს, თუმცა 
ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია ადამიანის სქესი: მამაკაცური 
და ქალური პოზები ერთმანეთისგან ძალზე განსხვავდება. ე.წ. 
„სექიურითის“ პოზაში დგომისას განზე გადგმული ფეხები კაცის 
თავდაჯერებულობაზე მეტყველებს. ქალი კი ასეთ მდგომარეობაში 
არასასიამოვნო სანახავია. კაცისთვის მიუღებელია შეტყუპებული 
ფეხებით ჯდომა, რაც ასევე მის შეზღუდულობას მიუთითებს, 
ქალისთვის კი ეს პოზა ბუნებრივია (თუმცა, ძალზე შეტყუპებული 
ფეხები და დაძაბული მუხლები მის შინაგან მღელვარებას 
აღნიშნავს). 

დგომისა და სიარულის მანერაში კარგად ჩანს პიროვნების 
ცხოვრებისეული პოზიცია: ადამიანი, რომელიც სიარულის დროს 
მაღლა წევს ტერფს, მხიარული, სიცოცხლისუნარიანი და აქტიურია. 
მიწასთან ახლოს, ხოხვით სიარული კი პასიური, დეპრესიული 
ნატურისთვისაა დამახასითებელი, რომლის მთავარი პოზიცია 
გადარჩენაა. 

მნიშვნელოვანია ყურადღება მივაქციოთ, როგორ იცვლება 
სხეულის ენა დინამიკაში. თუ  ადამიანი თანდათან იხსნება, ეს 
ნიშნავს, რომ თქვენ შორის კონტაქტი შედგა, დახურული პოზები 
კი ჩაშლილ კომუნიკაციაზე მეტყველებს. აღსანიშნავია, რომ 
დინამიკაში ადამიანი თავის გაკონტროლებას ვერ ახერხებს. 
ურთიერთობიდან გარკვეული პერიოდის შემდეგ მის ქმედებაში 
არაცნობიერი ერთვება და სხეული ბუნებრივ ენაზე იწყებს 
საუბარს. ასეთ დროს ამ ენის მცოდნე ადამიანისთვის ძალზე 
იოლია „მოწინააღმდეგის“ განიარაღება. შემთხვევითი არ არის, 
რომ ფსიქოთერაპიაში სხეულზე ორიენტირებული თერაპიის ასი 
სხვადასხვა მიდგომა არსებობს. რეალურად ეს ასი სხვადასხვა 
გასაღებია ჩვენსავე სხეულთან საკონტაქტოდ, რომელიც 
საშუალებას გვაძლევს ბევრი საინტერესო რამ შევიტყოთ 
საკუთარი თავისა და სხვების შესახებ. სხეულს ხომ ყველაფერი 
ახსოვს. 

sxeulis ena

fsiqologia

ფსიქოლოგი მა რი ნა გოქ სა ძე   ტექსტი ნანა კობაიძე 

რეალურად ეს ასი 
სხვადასხვა გასაღებია 

ჩვენსავე სხეულთან 
საკონტაქტოდ, რომელიც 

საშუალებას გვაძლევს 
ბევრი საინტერესო რამ 

შევიტყოთ საკუთარი 
თავისა და სხვების 

შესახებ

ზედა დონეზე უმეტესად პოლიტიკოსები ჟესტიკულირებენ 
– ეს არის მხრებს ზემოთ აწეული ხელებით ურთიერთობა, 
რომელიც ძლიერ ემოციას მიანიშნებს  და, ძირითადად, საჯარო 
გამოსვლებისას იყენებენ. საინტერესოა, რომ ამ დროს ადამიანი 
სხეულის ე.წ. დაუცველ ზონებს – იდაყვს, იღლიას, ხელისგულს 
„აშიშვლებს“, რაც არაცნობიერად აუდიტორიის მიმართ ნდობას 
გამოხატავს. პუბლიკასთან ურთიერთობის ასეთი ფორმა 
ყოველთვის ეფექტურია და დადებით საპასუხო რეაქციას იწვევს.     

შუა დონეზე (მხრებიდან მუცლამდე) ჟესტიკულაცია ნეიტრალურია 
და ნებისმიერი სახის ზემოქმედებას გამორიცხავს. ქვედა დონეზე 
(მუცელს ქვემოთ) ურთიერთობა კი ერთმნიშვნელოვნად 
ნეგატიურად მიიჩნევა. არსებობს ერთი უნივერსალური 
ფორმულა: როგორც მიმიკის, ისე ჟესტიკულაციის შემთხვევაში, 
პოზიტივი ზემოთ არის მიმართული, ნეგატივი – ქვემოთ 
(გაიხსენეთ „სმაილის“ მაგალითი). ადამიანში, რომელიც 
ქვედა დონის ჟესტიკულაციით გამოირჩევა, მელანქოლიური 
ტემპერამენტი ჭარბობს. ასეთები საჯარო ფიგურებად, მით უმეტეს, 
პოლიტიკაში, არ გამოდგებიან. დღესდღეობით პოლიტიკოსებში 
გავრცელებულია ამერიკული ტიპის ჟესტიკულაცია, რომელიც, 
დასავლურისგან განსხვავებით, გაცილებით აქტიურია და 
აუდიტორიაზე ზემოქმედებას ისახავს მიზნად. აღსანიშნავია, 
რომ იმავე პოლიტიკოსებისთვის ძალზე მნიშვნელოვანია 
ჟესტიკულაციის დროს ორივე ხელის გამოყენება, რაც მოსაუბრის 
რაციონალურ და ემოციურ მხარეთა წონასწორობაზე მეტყველებს 
და მის მიმართ ნდობას იწვევს. ზოგიერთი პროფესიის 
ადამიანისთვის ჟესტიკულაცია „უკუნაჩვენებია“. მაგალითად, 
ჟურნალისტებს, რომელთაც საინფორმაციო გამოშვება მიჰყავთ, 
ეკრძალებათ ხელების მოძრაობა. მათი ემოცია ძირითადად 
მიმიკით გადმოიცემა. 

საინტერესოა, როგორ ხსნიან ფსიქოლოგები რამდენიმე ყველაზე 
გავრცელებულ ჟესტს: 

შეკრული მუშტი ძლიერ ემოციას აღნიშნავს – ეს შეიძლება იყოს 
აგრესია ან შიში. ძალიან საინტერესოა დოინჯი, განსაკუთრებით, 
თუ ამ დროს თითები წინ არის მიმართული, რაც ტერიტორიის 
გაზრდას და აგრესიას ნიშნავს. იმავეზე მეტყველებს დოინჯი 
მუშტებით. უკან მიმართული დოინჯი ერთგვარი საყრდენი პოზაა, 
შესაძლოა, დაღლაზე მიანიშნებდეს და აგრესიასთან კავშირში არ 
არის. 

საჩვენებელი თითით ჟესტიკულაციისას, რომელიც პედაგოგების 
„სენია“, მნიშვნელოვანი ყოფილა თითის მიმართულება: 
ზემოთ მიმართული გაფრთხილებას ნიშნავს. უფრო მწვავეა 

კონკრეტული ადამიანისკენ მიმართული თითი, რაც პირდაპირ 
საფრთხეზე მიუთითებს და იარაღის დამიზნებასთან ასოცირდება. 
გასათვალისწინებელია ერთი მომენტი: ფსიქოლოგებმა კარგად 
იციან, რომ მხოლოდ ერთი ჟესტით ან მიმიკით „დიაგნოზის“ დასმა 
არასწორია. კონკრეტული დასკვნის გამოსატანად სხეულის ენის 3 
ნიშანი მაინც უნდა თანხვდებოდეს.

არანაკლებ მნიშვნელოვანია პასიური ჟესტიკულაცია, 
რომელიც მოსმენის პროცესს ახასიათებს და შესაძლებლობას 
გვაძლევს განვსაზღვროთ, რამდენად მოვახერხეთ ადამიანის 
დაინტერესება.  მაგალითად, თავთან მიტანილი ხელი ყოველთვის 
დაკავშირებულია აზროვნების პროცესთან და მოსაუბრის მიმართ 
ყურადღებას გამოხატავს. ხელი ტუჩებთან – სასიამოვნოზე 
მიანიშნებს, ყურთან – მსმენელმა რაღაც ვერ გაიგო ან ეჭვი 
ეპარება. ცხვირთან მიტანილი ხელი უსიამოვნო შეგრძნებაზე 
მეტყველებს. ქალი, რომელიც თმაზე ისვამს ხელს, საწინააღმდეგო 
სქესს გაუცნობიერებლად სექსუალურ მესიჯს უგზავნის. გულზე 
გადაჯვარედინებული ხელები დახურულ პოზად ითვლება და 
თავდაცვის ინსტინქტზე მიუთითებს. დახურულად მიიჩნევენ 
ერთმანეთზე გადადებულ ფეხებსაც, მაგრამ ფსიქოლოგები ასე 
ცალსახად  არ ფიქრობენ. ნამდვილი დახურული პოზა ორმაგად 
გადაჯვარედინებული ფეხებია – მუხლებთან და წვივებში. 
უბრალოდ ფეხის ფეხზე გადადება კომფორტსა და სიმყარეზე 
მიუთითებს, თუმცა მნიშვნელოვანია მდებარეობა: მოსაუბრის 
მხარეს გადადებული ფეხი ნიშნავს, რომ მსმენელისთვის რაღაც 
საინტერესო ხდება და ჩართულია პროცესში, სააწინააღმდეგო 
მიმართულებით კი ინტერესის არქონაზე მეტყველებს.

სხეულის ენას კარგად „გასცემს“ დგომისა და სიარულის 
მანერები. ძალიან ახლოს, მიჯრით განლაგებული ფეხები 
ადამიანის დაუცველობასა და შინაგან დაძაბულობას მიუთითებს. 
განსაკუთრებით უსიამოვნოა, როდესაც ასე მამაკაცი დგას – ეს 
მის უსუსურობასა და საკუთარ თავში დაურწმუნებლობას უსვამს 
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ქართულმა ონლაინ მაღაზია N-Duo-Concept-მა თბილისის მოდის კვირეულის 
ფარგლებში მიღება მოაწყო. საიტის დამფუძნებლებმა – ნატუკა ქარქაშაძემ და ნინო 
წილოსანმა თავისივე ბრენდის, N-Duo-ს ახალი კოლექციაც გააცნეს სტუმრებს.

N-DUO-CONCEPTPROJECT ART BEAT

ნინო ჩუბინიშვილი

სალომე ხელაშვილი

ჯემა უილიამსი, ნიკ პატერსონი, ლილი ბასფელდი, ნინო წილოსანი,
ნატუკა ქარქაშაძე, რაიან კუპმანსი, ფარუკ ჩერკოფი

ნატალი კანტელი, ადამ კაც სინდინგი

ჯემა უილიამსი, ნინო წილოსანი,
ნატუკა ქარქაშაძე

E V E N T

უტა ბექაია

ლევან ბერულავა, ნათია  ბუკია, ლაკო ბუკია, 
ლილი ბასფელდი, ნიკ პატერსონი

ნატუკა ქარქაშაძე , თაკო ჩხეიძე

მოეზ აშურ, ლიკა კვარაცხელია,
ნინო წილოსანი

მარია მიხაილოვა, იანა დავიდოვა 

ნათია ბუკია

თბილისის მოდის კვირეულის ფარგლებში 
Project Art Beat-ის ერთი წლის იუბილე დავით მესხის 
გამოფენით აღინიშნა. 
საინტერესო ექსპოზიციას სასიამოვნო მუსიკის ფონზე 
არტ არეამ უმასპინძლა.
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PARTY

საქართველოში სოკარის  წარმომადგენლობის მხარდაჭერით  
NARGIS  საქართველოს დახურული ვახშამი უცხოური პრესის 
წარმომადგენლებისთვის ფუნიკულიორის რესტორანში, ულამაზეს 
გარემოში გაიმართა.
საღამო განსაკუთრებული და დასამახსოვრებელი აღმოჩნდა მოწვეული 
სტუმრებისთვის. მათ ერთდროულად ისიამოვნეს უგემრიელესი ქართული 
სამზარეულოს კერძებით და თბილისის თვალისმომჭრელი ხედით.

NARGIS საქართველოს და 
NARGIS აზერბაიჯანის გუნდი

მოეზ აშურ, ნათია ჯგუბურია

ნინო ელიავა, 
დარია შაპოვალოვა

ირმა შარიქაძე
ნინა ხატისკაცი, გიორგი ჩოგოვაძე, ანა ნინუა

რაიან  კუპმანს, მოეზ აშურ, რეჯის კოლინ ბერტეილერ, 
ნატალი კანტელი

ადამ კაც სინდინგი

ანანო დოლაბერიძე, სტას კარავაევი

მაკა კვიციანი, ჯაბა სიხარულიძე

ჯემა უილიამსი, ნიკ პატერსონი, კრისტი ველიაჯი

თაკო ჩხეიძე, ლიკა კვარაცხელია, 
ანანო დოლაბერიძე, ნატა საფაროვა, 
სტას კარავაევი

E V E N T

ჯემა უილიამსი, კრისტი ველიაჯი

სტას კარავევი, როზა სინაისკი

თაკო ჩხეიძე, ესმირა მამადოვა,
სტას კარავაევი, ნატა საფაროვა

NARGIS 
Georgia DINNER
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MOMA-ში ესტონეთის, შვედეთის, დანიისა და ნორვეგიის საელჩოებთან 
ერთად თბილისის მოდის კვირეულმა წარმოადგინა მოდის ილუსტრატორების 
ესკიზები ჩრდილოეთის ქვეყნებიდან. უნიკალური ესკიზები გაიყიდა პირველი 
ნაბიჯისა (NGO შექმნილია განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ბავშვების 
მხარდასაჭერად) და მიუსაფარ ძაღლთა თავშესაფრის  დასახმარებლად.

ანკა ციციშვილი

ნატა საფაროვა, სტას კარავაევ, 
ესმირა მამადოვა, ფარუკ ჩეკოფი

ირმა შარიქაძე

ჯაბა სიხარულიძე, 
სალომე ბენაშვილი

თაკო ჩხეიძე, მარიამ რაქვიაშვილი

ესბენ ემბორგი

NEW NORDIC FASHION 
EXHIBITION 

E V E N T

ესტონეთის ელჩი საქართელოში პრიტ ტურკი, ან ვაისენი

ანდრეას ჰაიდინგსფელდერი

დავით ბაქრაძე

მარია მიხაილოვა, ანანო დოლაბერიძე, რაიან კუპმანსი,
როზა სინაისკი, ნათია ჯგუბურია, ადრიანო ცისანი

ლეიფ ერიქსონი, მადს ბერგი, 
შვედეთის ელჩი საქართველოში მატინა ქუიქი 



TFW AFTER PARTY 

თბილისის მოდის კვირეულის დახურვის საღამოს 
Pierrot Le Fou-მ უმასპინძლა. საღამოს მუსიკალურად 
აფორმებდა ერთ-ერთი მოწვეული სტუმარი,  
ნიკ პატერსონი. 

ჯემა უილიამსი, ლენკა ციციშვილი, ნათია ბუკია

ნიკ პატერსონი

იანა ავდეევა

თიკა ფაცაცია, ანა კოშაძე

ლენკა ციციშვილი, გიორგი შაღაშვილი
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ვერ ძი

aიან ვ რი დან მარ ტის პირ ველ დე კა დამ-
დე ენერ გი უ ლი იქ ნე ბით, იოლად შეძ-

ლებთ დაწყე ბუ ლი პრო ექ ტე ბის წარ მა ტე ბით 
გაგ რ ძე ლე ბა სა თუ დას რუ ლე ბას. ფი ნან სურ 
სფე რო ში მო ი მა ტებს წარ მა ტე ბის მიღ წე ვის 
ალ ბა თო ბა. აპ რი ლი დან ივ ნი სამ დე პე რი ო დი 
თქვენ გან თავ და უ ზო გავ შრო მას მო ითხოვს, 
რა თა მიღ წე უ ლი წარ მა ტე ბე ბი შე ი ნარ ჩუ ნოთ. 
ამ პე რი ოდ ში მო ე რი დეთ რის კ ზე წას ვ ლას, 
მათ შო რის, ფუ ლის წინ და უ ხე და ვად და ბან-
დე ბას. ივ ლი სის მე ო რე ნა ხევ რი დან სექ ტემ-
ბ რის ბო ლომ დე მო დუ ნე ბას და და ძა ბუ ლი 
რე ჟი მი სა გან გა თა ვი სუფ ლე ბას შეძ ლებთ. ეს 
კარ გი პე რი ო დია სა ინ ტე რე სო ადა მი ა ნე ბის 
გა საც ნო ბად და პი რა დი ცხოვ რე ბის მო სა-
წეს რი გებ ლად. ამ დროს მო ი მა ტებს ქორ-
წი ნე ბის ან სამ სა ხუ რებ რი ვი ცვლი ლე ბის 
ალ ბა თო ბა. ოქ ტომ ბ რი დან წლის ბო ლომ დე 
გა უფ რ თხილ დით სა კუ თარ ჯან მ რ თე ლო ბას. 
იზ რუ ნეთ სა კუ თა რი თა ვის გა ჯან სა ღე ბა სა და 
იმუ ნი ტე ტის გაძ ლი ე რე ბა ზე. 

კუ რო

sწლის პირ ვე ლი კვარ ტა ლი ნაკ ლე-
ბად სა სი კე თო აღ მოჩ ნ დე ბა. მე ტი 

ყუ რადღე ბა მი აქ ცი ეთ სამ სა ხუ რებ რივ სა-
კითხებს. მო ე რი დეთ   რის კ ზე წას ვ ლას. ნუ აჰ-
ყ ვე ბით პრო ვო კა ცი ებს, შე ე ცა დეთ, გა დაწყ ვე-
ტი ლე ბე ბი საქ მი ა ნი ინ ფორ მა ცი ის გა და მოწ-
მე ბის შემ დეგ მი ი ღოთ.  სა ჭი რო ე ბის შემ თხ-
ვე ვა ში მო ძებ ნეთ და მა ტე ბი თი შე მო სავ ლე ბის 
წყა რო. მე ო რე კვარ ტალ ში მო გი წევთ სი ზარ-
მა ცის გა და ლახ ვა და სა კუ თარ თავ ზე და მა ტე-
ბი თი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის აღე ბა, რაც გზას გა-
გიხ ს ნით წარ მა ტე ბის კენ. ეს გან სა კუთ რე ბით 
სწავ ლას თან, უცხო ეთ თან და სამ სა ხურ თან 
და კავ ში რე ბულ სა კითხებს ეხე ბა. ზაფხუ ლის 
მე ო რე ნა ხე ვა რი და სექ ტემ ბე რი მნიშ ვ ნე ლო-
ვა ნი იქ ნე ბა კა რი ე რუ ლი ცვლი ლე ბე ბის თ ვის, 

თუმ ცა შე დე გე ბის მი ღე ბა და მო კი დე ბუ ლი 
იქ ნე ბა პარ ტ ნი ო რებ ზეც, ამი ტომ უპი რა ტე სო-
ბა პარ ტ ნი ო რულ საქ მი ა ნო ბას მი ა ნი ჭეთ. მე-
ოთხე კვარ ტა ლი შე და რე ბით მშვი დი იქ ნე ბა. 
შეძ ლებთ უძ რავ ქო ნე ბას თან, ფი ნან სებ სა და 
პი რად ცხოვ რე ბას თან დაკავშიებით სა სი კე-
თო ცვლი ლე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას. 

ტყუ პები

d 2016 წლის და საწყი სი ნაკ ლე ბად 
პო ზი ტი უ რი იქ ნე ბა გრძელ ვა დი ა ნი 

პრო ექ ტე ბის და საწყე ბად, ამი ტომ აქ ცენ ტი 
სწრა ფად დას რუ ლე ბად საქ მე ებ ზე გა ა კე-
თეთ. სა სი კე თო იქ ნე ბა სწავ ლის დაწყე ბა ან 
კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბა. აპ რი ლი დან ივ-
ნი სამ დე მო ი მა ტებს წარ მა ტე ბის ალ ბა თო ბა. 
ეს საგ რ ძ ნო ბი გახ დე ბა რო გორც პი რად, ისე 
საქ მი ან ცხოვ რე ბა ში. იგ რ ძ ნობთ პარ ტ ნი ო-
რე ბის მხარ და ჭე რას, მო სა ლოდ ნე ლია შეძ-
ლოთ სპონ სო რე ბის მო ძი ე ბაც. ხელ საყ რე ლი 
იქ ნე ბა შე თან ხ მე ბე ბის მიღ წე ვა. ზაფხუ ლის 
ბო ლო და შე მოდ გო მის და საწყი სი დას ვე ნე-
ბის თ ვის და ფი ზი კუ რი ძა ლე ბის აღ დ გე ნის-
თ ვის გა მო ი ყე ნეთ. ამ პე რი ოდ ში შე ე ცა დეთ 
მო მავ ლი სად მი პო ზი ტი უ რად გა ნეწყოთ. ოქ-
ტომ ბ რი დან დე კემ ბ რამ დე პე რი ო დი წარ მა-
ტე ბუ ლი აღ მოჩ ნ დე ბა. ფორ ტუ ნა გა გი ღი მებთ 
და შეძ ლებთ თქვენ თ ვის სა სი კე თო ცვლი-
ლე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას. ამ დროს, ასე ვე, 
გა გი ად ვილ დე ბათ საქ მი ა ნი ურ თი ერ თო ბე ბის 
დამ ყა რე ბა და მო სა ლოდ ნე ლია სა ხელ მ წი ფო 
სტრუქ ტუ რე ბის გან ან გავ ლე ნი ა ნი ადა მი ა ნე-
ბის გან გარ კ ვე უ ლი მხარ და ჭე რაც კი მი ი ღოთ.

კირ ჩხი ბი

f2016 წლის და საწყის ში მთა ვა რი 
მიზ ნე ბის პრი ო რი ტე ტე ბის მი ხედ ვით 

და ლა გე ბა იქ ნე ბა. მთა ვა რია, ამ პე რი ოდ ში 
ზუს ტად იცო დეთ, თუ რა გსურთ. შე ე ცა დეთ 
მიზ ნე ბის თ ვის კონ კ რე ტუ ლი გეგ მე ბის შე მუ-

შა ვე ბაც შეძ ლოთ. გა ზაფხუ ლის მე ო რე ნა-
ხე ვა რი და ზაფხუ ლი უფ რო მშვი დი იქ ნე ბა. 
სა სი კე თო იქ ნე ბა სწავ ლას თან, სპორ ტ სა და 
ინ ფორ მა ცი ას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კითხე-
ბის მოგ ვა რე ბა. ზაფხუ ლის ბო ლო სა და შე-
მოდ გო მის და საწყის ში მო ი მა ტებს თქვე ნი 
ამ ბი ცი უ რო ბა, გა გიჩ ნ დე ბათ კა რი ე რუ ლი წინ-
ს ვ ლის სურ ვი ლი და სწო რი სტრა ტე გი ის შე-
მუ შა ვე ბის შემ თხ ვე ვა ში შეძ ლებთ წარ მა ტე-
ბის მიღ წე ვას. შე ე ცა დეთ ძველ ნაც ნო ბებ სა და 
პარ ტ ნი ო რებს და ეყ რ დ ნოთ. ნო ემ ბერ - დე კემ-
ბე რი გან ვი თა რე ბის ახალ ეტაპ ზე გა დას ვ ლის 
პე რი ო დი იქ ნე ბა, მო სა ლოდ ნე ლია, ეს იყოს 
საცხოვ რე ბე ლი ან სა მუ შაო ად გი ლის შეც ვ-
ლა. მო ი მა ტებს მოგ ზა უ რო ბის, სა სიყ ვა რუ ლო 
ურ თი ერ თო ბე ბის ან ქორ წი ნე ბის ალ ბა თო ბა.

ლო მი

gიან ვ რი დან მარ ტის ჩათ ვ ლით მო ი-
მა ტებს თქვე ნი მომ ხიბ ვ ლე ლო ბა და 

შარ მი, რაც და გეხ მა რე ბათ იოლად ააწყოთ 
რო გორც საქ მი ა ნი, ისე სა სიყ ვა რუ ლო კავ-
ში რე ბი. იოლად შეძ ლებთ რა მდე ნი მე საქ მის 
ერ თ დ რო უ ლად წარ მარ თ ვას და გა მარ ჯ ვე ბის 
მიღ წე ვას. აპ რი ლი დან ივ ნი სის ბო ლომ დე 
გაგ რ ძელ დე ბა და დე ბი თი პე რი ო დი, თუმ ცა 
ნაკ ლე ბი ინ ტენ სი ვო ბით. რთულ სი ტუ ა ცი ებ-
ში დახ მა რე ბის თ ვის ოჯა ხის წევ რებ სა და მე-
გობ რებს მი მარ თეთ. წარ მა ტე ბას მი აღ წევთ 
ხე ლოვ ნე ბას თან, უცხო ეთ თან და უცხო ე-
ლებ თან მი მარ თე ბა ში. ზაფხუ ლის ბო ლოს და 
შე მოდ გო მის და საწყის ში და იკ ლებს თქვე ნი 
ენერ გი უ ლო ბა, ამი ტომ და ის ვე ნეთ. ეს კარ გი 
დროა გა და დე ბუ ლი საქ მე ე ბის დას რუ ლე ბის-
თ ვის. შე მოდ გო მის მე ო რე ნა ხე ვარ სა და ზამ-
თარ ში მო ე რი დეთ ოპო ნენ ტებ თან და პი რის-
პი რე ბებს. და ძა ბულ სი ტუ ა ცი ებ ში ფონს ტაქ-
ტი სა და დიპ ლო მა ტი ის დახ მა რე ბით გა დით. 

ქალ წუ ლი

h2015 წელს დაწყე ბულ მა პრო ექ ტებ მა 
მო სა ლოდ ნე ლი სა სი კე თო შე დე გე ბი 

სწო რედ 2016 წლის და საწყის ში უნდა მო გი-
ტა ნოთ. თუმ ცა, ასე ვე, მო გი წევთ ძვე ლი პრო-
ექ ტე ბის გაგ რ ძე ლე ბა და პრობ ლე მა ტუ რი ურ-
თი ერ თო ბე ბის და რე გუ ლი რე ბა. გა ზაფხუ ლის 
მე ო რე ნა ხე ვარ სა და ზაფხუ ლის და საწყის ში 
მო ე რი დეთ სა სიყ ვა რუ ლო პარ ტ ნი ო რის კრი-
ტი კას და ურ თი ერ თო ბებ ში ეგო იზ მის გა მოვ-
ლე ნას, წი ნა აღ მ დეგ შემ თხ ვე ვა ში შე საძ ლოა 
პი რად ცხოვ რე ბა ში პრობ ლე მე ბი შე გექ მ ნათ. 

თუმ ცა ეს სა სი კე თო იქ ნე ბა საქ მი ა ნი ცხოვ-
რე ბის თ ვის, სამ სა ხურ ში და ბიზ ნეს ში ცვლი-
ლე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის თ ვის. ზაფხუ ლის 
ბო ლოს და შე მოდ გო მით ენერ გი ის მოზღ-
ვა ვე ბას იგ რ ძ ნობთ, მაგ რამ მო ე რი დეთ ერ-
თ დ რო უ ლად რა მდე ნი მე საქ მის კე თე ბას. 
კონ ცენ ტ რა ცია მთა ვარ ზე გა ა კე თეთ. მე ოთხე 
კვარ ტა ლი შე და რე ბით მშვი დი იქ ნე ბა. სამ სა-
ხურ ში შეძ ლებთ პო ზი ტი უ რი ცვლი ლე ბე ბის 
გან ხორ ცი ე ლე ბას, ხო ლო პი რად ცხოვ რე ბა-
ში – ჰარ მო ნი ის შექ მ ნას.

სას წო რი

jთქვენ თ ვის 2016 წლის და საწყი სი 
მო მავ ლის და გეგ მა რე ბის, მიზ ნე ბის 

და სახ ვის და სურ ვი ლე ბის მა ტე რი ა ლი ზა ცი ის 
პე რი ო დი იქ ნე ბა. იან ვ რი დან ვე გა ბე დუ ლად 
და იწყეთ ინი ცი ა ტი ვე ბის გა მოვ ლე ნა და აქ-
ტი უ რი მოქ მე დე ბე ბი. აპ რი ლის და საწყი სი დან 
ივ ნი სის ბო ლომ დე სა სი კე თო იქ ნე ბა პი რად 
ცხოვ რე ბას თან, სა სიყ ვა რუ ლო ურ თი ერ თო-
ბებ თან, ქორ წი ნე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი 
სა კითხე ბის მოგ ვა რე ბა. ასე ვე, ეფექ ტუ რად 
შეძ ლებთ იური დი უ ლი და სა და ვო სა კითხე-
ბის გა დაჭ რას. ზაფხუ ლის მე ო რე ნა ხე ვარ ში 
და სექ ტემ ბერ ში მო ე რი დეთ ეგო ცენ ტ რიზ მის 
გა მოვ ლე ნას და გარ შე მომ ყო ფე ბის მი მართ 
მე ტი სით ბო გა მო ავ ლი ნეთ. ეს სა შუ ა ლე ბას 
მოგ ცემთ და ას ტა ბი ლუ როთ პრობ ლე მა ტუ რი 
ურ თი ერ თო ბე ბი. ამა ვე პე რი ოდ ში გა აქ ტი-
ურ დე ბა სამ სა ხურ თან და უცხო ეთ თან და კავ-
ში რე ბუ ლი სა კითხე ბი. წლის ბო ლოს გა უფ რ-
თხილ დით ჯან მ რ თე ლო ბას და სა სი ცოცხ ლო 
ენერ გი ას. მო ე რი დეთ რა მ დე ნი მე საქ მის ერ-
თ დ რო ულად კე თე ბას,  მთე ლი  ენერ გია და 
ძა ლა ერ თი მი მარ თუ ლე ბით მი მარ თეთ. 

მო რი ე ლი

kთქვენ თ ვის 2016 წე ლი შემ ზღუდ ვე ლი 
გა რე მო ე ბე ბის თ ვის თა ვის დაღ წე ვის 

პე რი ო დი იქ ნე ბა. წლის და საწყი სი აპ რი ლის 
შუ ამ დე დი ნა მი კუ რი და მრა ვალ ფე რო ვა ნი 
იქ ნე ბა. იგ რ ძ ნობთ ენერ გი ის მოზღ ვა ვე ბას, 
რაც კარ დი ნა ლუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი-
ღე ბა ში და გეხ მა რე ბათ. გა ზაფხუ ლის ბო ლო 
და ზაფხუ ლის პირ ვე ლი ნა ხე ვა რი პო ზი ტი უ რი 
იქ ნე ბა, რაც გა მო ი ხა ტე ბა ფი ნან სუ რი შე მო-
სავ ლე ბის მა ტე ბა ში. ამ პე რი ოდ ში  შეძ ლებთ 
სა კუ თა რი შე საძ ლებ ლო ბე ბის ეფექ ტუ რად 
გა მოვ ლე ნას. ზაფხუ ლის ბო ლო და შე მოდ გო-
მის და საწყი სი ჯობს დას ვე ნე ბის თ ვის, წარ სუ-
ლის ანა ლი ზის თ ვი სა და დაშ ვე ბუ ლი შეც დო-
მე ბის გა მოს წო რე ბის თ ვის გა მო ი ყე ნოთ. ამ 
პე რი ოდ ში იოლად მო ექ ცე ვით ყუ რადღე ბის 

ცენ ტ რ ში, გან სა კუთ რე ბით მი ი ზი დავთ სა პი-
რის პი რო სქე სის წარ მო მად გენ ლებს. მე ოთხე 
კვარ ტა ლი შე და რე ბით ჰარ მო ნი უ ლი იქ ნე ბა. 
წარ მა ტე ბა და მო კი დე ბუ ლი იქ ნე ბა თქვენს 
სწორ რე აქ ცი ებ სა და კარ გად და გეგ მილ მოქ-
მე დე ბებ ზე. ყვე ლა გა და დე ბუ ლი სა კითხი ამ 
პე რი ოდ ში გა დაწყ ვი ტეთ, სა ჭი რო ე ბის შემ თხ-
ვე ვა ში დახ მა რე ბის თ ვის გავ ლე ნი ან ადა მი ა-
ნებს მი მარ თეთ.

მშვილ დო სა ნი

l2016 წლის პირ ვე ლი კვარ ტა ლი არას-
ტა ბი ლუ რი იქ ნე ბა, თუმ ცა თუ შეძ ლებთ 

სა კუ თა რი ძა ლი სა და რე სურ სე ბის ორ გა ნი-
ზე ბას და კრი ზი სე ბის მოგ ვა რე ბის თ ვის მათ 
ეფექ ტურ გა მო ყე ნე ბას, მა შინ შე დე გი უფ რო 
და დე ბი თი იქ ნე ბა, ვიდ რე უარ ყო ფი თი. აპ რი-
ლის და საწყი სი დან ივ ნი სის შუა რიცხ ვე ბამ დე 
გა ცი ლე ბით სა სი კე თო პე რი ო დი იქ ნე ბა. ამ 
დროს უფ რო ენერ გი უ ლი და ამ ბი ცი უ რი გახ-
დე ბით. სა სი კე თოდ წარიმართება საქ მი ა ნი 
შეხ ვედ რე ბი და მო ლა პა რა კე ბე ბი. მა ღა ლი 
იქ ნე ბა სამ სა ხუ რებ რი ვი და წი ნა უ რე ბი სა და 
კა რი ე რუ ლი წინ ს ვ ლის ალ ბა თო ბა. ზაფხუ ლი 
და სექ ტემ ბ რის და საწყი სი დას ვე ნე ბი სა და 
ჯან მ რ თე ლო ბის გამ ყა რე ბის თ ვის გა მო ი ყე-
ნეთ. ვარ ჯი ში, დი ე ტის დაც ვა და ცხოვ რე ბის 
ჯან სა ღი წე სი – აი, თქვე ნი ზაფხუ ლის პროგ-
რა მა. სექ ტემ ბ რის მე ო რე ნა ხევ რი დან წლის 
ბო ლომ დე ცხოვ რე ბა უფ რო დი ნა მი კუ რი გახ-
დე ბა. შე ე ცა დეთ რო გორც საქ მი ან, ისე პი რად 
ცხოვ რე ბა ში სა სი კე თო ცვლი ლე ბე ბი ენერ გი-
უ ლად გა ნა ხორ ცი ე ლოთ. 

თხის რქა

zპირ ვე ლი კვარ ტა ლი სა სი კე თო იქ ნე-
ბა კა რი ე რუ ლი ზრდი სათ ვის. თუმ ცა 

დაგჭირდებათ ორ გა ნი ზე ბუ ლი შრო მა, რა თა 
წარ მა ტე ბის მიღ წე ვა შეძ ლოთ. ამ პე რი ოდ ში 
ენერ გი ის მოზღ ვა ვე ბას იგ რ ძ ნობთ, რაც კრი-
ტი კუ ლი სი ტუ ა ცი ე ბის მარ თ ვა სა და მათ გან 
თა ვის დაღ წე ვა ში და გეხ მა რე ბათ. გა ზაფხუ-
ლის მე ო რე ნა ხე ვარ ში და ზაფხუ ლის და-
საწყის ში გაძ ლი ერ დე ბი ან თქვე ნი ფა რუ ლი 
მტრე ბი, ამი ტომ მო ე რი დეთ და ძა ბულ სი ტუ ა-
ცი ებს, იმ ად გი ლებს, სა დაც ჭო რე ბი სა და ინ ტ-
რი გე ბის ალ ბა თო ბა მა ღა ლი ა. რო გორც საქ-
მი ა ნი, ისე სა სიყ ვა რუ ლო პრობ ლე მე ბი მშვი-
დად, რა დი კა ლიზ მის გა რე შე გა დაწყ ვი ტეთ. 
ივ ნი სის ბო ლო დან ოქ ტომ ბ რის შუ ამ დე მო-
გი წევთ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის 
მი ღე ბა რო გორც საქ მი ან, ისე პი რად ცხოვ-
რე ბა ში. გა გიჩ ნ დე ბათ იმის შე საძ ლებ ლო ბა, 
რომ წერ ტი ლი და უს ვათ იმ ურ თი ერ თო ბებ სა 

თუ პრო ექ ტებს, რომ ლებ შიც ეჭ ვი გე პა რე ბათ. 
წლის ბო ლოს შეძ ლებთ კრი ზი სუ ლი სი ტუ ა-
ცი ე ბის და გარ თუ ლე ბუ ლი ურ თი ერ თო ბე ბის 
და რე გუ ლი რე ბას და დას ტა ბი ლუ რე ბას. 

მერ წყუ ლი

x წარ მა ტე ბე ბის მიღ წე ვის შანსი 2016 
წლის და საწყის ში ვე გა გიჩ ნ დე ბათ. 

თუმ ცა ეს, ძი რი თა დად, წარ სულ ში დაწყე-
ბუ ლი პრო ექ ტე ბი დან მი ღე ბუ ლი სა სი კე თო 
შე დე გე ბი იქ ნე ბა. პირ ველ კვარ ტალ ში მო ი-
მა ტებს თქვე ნი კრეა ტი უ ლო ბა, კო მუ ნი კა ბე-
ლუ რო ბა და თავ და ჯე რე ბუ ლო ბა, გა ნა ხორ-
ცი ე ლებთ ბევრ სა ჭი რო ცვლი ლე ბას, ეს კი 
მე ო რე კვარ ტალ ში სა შუ ა ლე ბას მოგ ცემთ მო-
აგ ვა როთ დი დი ხნის მან ძილ ზე დაგ რო ვი ლი 
პრობ ლე მე ბი, ამას თა ნა ვე, წა მო იწყოთ ახა-
ლი, ამ ბი ცი უ რი პრო ექ ტე ბი. ზაფხუ ლის მე ო რე 
ნა ხე ვარ სა და შე მოდ გო მის და საწყის ში უფ რო 
სა სი კე თო იქ ნე ბა პი რად ცხოვ რე ბას თან და-
კავ ში რე ბუ ლი სა კითხე ბის მოგ ვა რე ბა. მო ი მა-
ტებს ქორ წი ნე ბის, საცხოვ რე ბე ლი ად გი ლის 
შეც ვ ლის, რე მონ ტის ალ ბა თო ბა. მო სა ლოდ-
ნე ლია ამ პე რი ოდ ში ვა ლე ბის გას ტუმ რე ბაც 
შეძ ლოთ. წლის ბო ლო კვარ ტალ ში უნ და 
მო ა ხერ ხოთ გან ვი თა რე ბა, ასე ვე, არაფ რის-
მომ ტა ნი ურ თი ერ თო ბე ბის გან და მო მა ბეზ რე-
ბე ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის გან გა თა ვი სუფ ლე ბა. 

თევ ზე ბი

cიან ვ რი დან მარ ტის შუა რიცხ ვე ბამ დე 
მო გი წევთ თქვენთვისვე არა მხო ლოდ 

წარ სუ ლის ანა ლი ზი, დას კ ვ ნე ბის გა მო ტა ნა და 
ძვე ლი შეც დო მე ბის გა მოს წო რე ბა, არა მედ 
ახა ლი მიზ ნე ბის შერ ჩე ვაც და გეგ მე ბის და-
სახ ვაც. მაქ სი მა ლუ რად მო ე რი დეთ ილუ ზი-
ურ გა რე მო ე ბებს და ეცადეთ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი პრაქ ტი კულ ჭრილ ში და-
ი ნა ხოთ. მე ო რე დე კა და შე და რე ბით მეტ წარ-
მა ტე ბას მო გი ტანთ, რასაც მარ ტის ბო ლოს  
იგ რ ძ ნობთ. ეს გან სა კუთ რე ბით სამ სა ხურ თან 
და კა რი ე რულ წინ ს ვ ლას თან მი მარ თე ბა ში 
იქ ნე ბა მო სა ლოდ ნე ლი. ზაფხულ ში მი ღე ბუ-
ლი გა მოც დი ლე ბის და გა ბე დუ ლი მოქ მე დე-
ბე ბის ხარ ჯ ზე მო ა ხერ ხებთ მნიშ ვ ნე ლო ვან 
შე თან ხ მე ბებს მი აღ წი ოთ. ახა ლი კავ ში რე ბი 
და მიღ წე უ ლი შე თან ხ მე ბე ბი თქვენ თ ვის კე-
თილ დღე ო ბის მომ ტა ნი გახ დე ბა. შე მოდ გო-
მა და ზამ თა რი და დე ბი თი პე რი ო დი იქ ნე ბა 
ცხოვ რე ბა ში ინო ვა ცი უ რი პრო ექ ტე ბის წა-
მოწყე ბ და რე ფორ მე ბის გა ტა რე ბის თ ვის. 
რის კი გა მარ თ ლე ბუ ლი იქ ნე ბა. წლის და სას-
რულს თავს ბედ ნი ე რად და თავ და ჯე რე ბუ-
ლად იგ რ ძ ნობთ.

horoskopi 2016 წლის ას ტ რო ლო გი უ რი 
და ხა სი ა თე ბა

აღ მო სავ ლუ რი კა ლენ დ რის მი ხედ ვით 2016 წე ლი ცეცხ ლო ვა ნი (წითელი) მა
ი მუ ნის წე ლი იქ ნე ბა. ის 2016 წლის 8 თე ბერ ვალს და იწყე ბა და 2017 წლის 
27 იან ვ რის ჩათ ვ ლით გაგ რ ძელ დე ბა. მა ი მუ ნის წლის თ ვის და მა ხა სი ა თე
ბე ლია მოვ ლე ნე ბის დი ნა მი კუ რი გან ვი თა რე ბა. წარ მა ტე ბის მიღ წე ვის თ ვის 
აუცი ლე ბე ლი იქ ნე ბა შე უ პოვ რო ბის, კო მუ ნი კა ბე ლუ რო ბის, მო ხერ ხე ბუ ლო
ბი სა და დიპ ლო მა ტი უ რო ბის გა მო ჩე ნა. არ არის გა მო რიცხუ ლი მოვ ლე ნე
ბის მო უ ლოდ ნე ლი შე მოტ რი ა ლე ბაც, თუმ ცა კრი ზი სუ ლი სი ტუ ა ცი ე ბის გან თა
ვის დაღ წე ვა შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა წინ და ხე დუ ლო ბი თა და სიფ რ თხი ლით.  
რო გო რი იქ ნე ბა 2016 წე ლი ზო დი ა ქოს ნიშ ნე ბის თ ვის:

მოამზადა ასტროლოგმა რამაზ გიგაურმა
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Semodgoma

 185 
Semodgoma
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PRIMA BALLERINA have always experienced some difficulties: I was either sick, or my leg 
hurt, or my back was aching… It is always like this! I remember that at the 
premiere of “Marguerite and Armand”, I had gotten a cold, I had fever, I 
was coughing, and feeling weak… But fortunately, everything went well.

You have almost all the classic title parts in your repertoire, but still, 
which is your favorite part from your career, or the one that was the 
most successful?
Giselle, Manon, and Scheherazade’s parts were particularly appreci-
ated in London. It is precisely for Manon and Scheherazade’s parts that I 
was awarded “Best Female Dancer” prizes… After performing Manon’s 
part at the London Coliseum, I sat in the dressing room for about half an 
hour. I was absolutely emptied. It took me some time to get out of the 
spectacle and from my role.
In general, I like dramatic ballets, those in which you need to play with 
your face, because it is a shame to dance without personality or charac-
ter. Choreography alone means nothing.

 In 2009, Karl Lagerfeld, the artistic director of the Coco Chanel 
House created an exclusive costume of 2500 feathers expressly for 
your role in “The Dying Swan” at the concert cycles of Chanel Le-
marié’s atelier’s “Russian Seasons”. What did your encounter with 
Karl Lagerfeld change in your ballet career?
Karl Lagerfeld is very open and friendly, he has a very warm and interest-
ing personality… When he made my costume and saw that it fitted me per-
fectly, he was very satisfied. He turned to me and said: “This costume has 
been created for you, so the original sketch also belongs to you.” Three 
months later, he sent it to me, put in a frame and bearing his signature. 
This costume has been prepared with a special technique – the feathers 
are carefully put into one another and it is so delicate that one can never 
dance a pas de deux in it. Just imagine: it is made exclusively from tulle 
and feathers. The original costume belongs to the House of Chanel – I 
used to keep it at home but then I gave it back. It will be exhibited in a mu-
seum in the future. I have realized that after making this costume, Lagerfeld 
started using a lot of feathers in his collections; his inspiration must have 
come from my swan (laughs)…

When will you be performing for “Coco”, the ballet about Coco 
Chanel’s history choreographed by Yuri Possokhov?
The libretto and music of this spectacle already exist, but the project is 
still in the making. When I read the book about Coco Chanel, I got even 
more interested in her life; she was a wonderful woman with great vision 
and inner strength.

Which is your favorite fragrance?
 Chanel Chance. I have been using this fragrance exclusively for a very 
long time.

 In what style do you dress?
 I am all about classic, and I like to be well dressed. I like Salvatore Fer-
ragamo shoes. While in Tbilisi, I made “Samoseli Pirveli” make boots for 
me, and I am very satisfied with them. I am now planning to order them a 
very beautiful Mingrelian dress.

 Do you like jewels?
 I have a lot of them, but I do not have them on me all every day. I love 
Tiffany’s collection Paloma Picasso.

Ballet

An unforgettable Odette/Odile in “The Swan Lake”, the best Giselle 
in “Giselle”, Chelita in “Don Quixote”, Queen Aurora in “The Sleeping 
Beauty”, Juliet in Prokofiev’s “Romeo and Juliet”, Virginia in Martin Ward’s 
“The Canterville Ghost”, the gipsy girl in “The Snow Queen”, and almost 
all the title roles on the big stages of London’s theatres – this is an incom-
plete list of the roles Elene Glurdjidze has performed.
The girl from “Mr B’s” native land has been standing on tiptoes since child-
hood. She moved from Tbilisi to the Mariinsky Theatre in Saint Petersburg, 
and then to the English National Ballet (ENB) in London. Elene Glurdjidze 
was ENB’s prima ballerina, or Senior Principal Dancer, for 13 years and 
23 seasons. Besides this, she became Karl Lagerfeld’s muse, the charac-
ter of Edgar Degas’ painting in BBC’s movie The Impressionists, Giselle in 
the video clip of “It’s Only Pain”, Katie Melua’s melancholic song from her 
album Piece by Piece.

You have performed the pas de deux part of Derek Deane’s “Swan 
Lake” in the London Coliseum. This ballet is probably symbolic of 
your career, as your first and last performances at the ENB was 
Tchaikovsky’s “Swan Lake”.
 The Odette/Odile part was also the very first role I have ever performed, 
and it turned out to be my first and final role at the ENB too. After the 
show at the London Coliseum, the spectators stood on their feet, and threw 
flowers from the hall… The stage was filled with flowers, it was incredible, 
I was in tears!

You were the ENB’s Prima Ballerina for 13 years, and you left the 
company at the end of the 23rd season. What are you going to do 
next?
What will be next? I can say that this is a transitional period in my career. 
I am an independent artist now, I have my own projects, ideas, and plans 
that I want to make happen. I did not have time for that at the ENB, be-
cause the troupe was touring a lot…

You dance with Gaynor Minden pointe shoes that are sewed for you 
and bear the inscription “Made expressly for Elena Glurdjidze”. Do 
you have a pointes collection?
– Gaynor Minden pointes are sewed in America. They are very soft, and 
they contain rubber, which is why they do not make any noise. What is 
more, mine are tailor-made. I will definitely keep the pointes with which 
I have danced “Marguerite and Armand”. Apart from a collection of 
pointe shoes, I have a costume collection – I have the costumes of “Swan 
Lake”, “Giselle”, “La Bayadère”, “Nutcracker”, “Sleeping Beauty”, “Les 
Sylphides”, “Eugene Onegin”…

What usually happens backstage before a show? What is the other 
part of your scenic life, the one that the spectators cannot see?
 In general, when I have had important premieres in my ballet career, I 
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“MOLIÈRE OF THE EAST’S”   
 HOUSE IN TBILISI

study, in which one will find some of his personal belongings: his desk, 
bookshelf, clock, and lamp. A special hall of the museum is dedicated 
to the friendship between Azerbaijan and Georgia; it presents works 
of Azerbaijani and Georgian sculptors, and pictures of Tbilisi’s Hey-
dar Aliyev Square, of Tbilisi’s school and library named after Mirza 
Fatali Akhundov, as well as of Baku’s Tbilisi Avenue and “Friendship 
Museum”. The museum also presents the history and biographies of 
celebrated Azerbaijani individuals, such as Mirza Fatali Akhundov, 
Mirza Shafi Vazeh (1974-1852), and Fatali Khan Khoyski, who was 
assassinated in 1920. The three of them are buried next to each other in 
Tbilisi, in the pantheon adjacent to the botanical garden.
Collective and individual excursions can be held at the museum. Visi-
tors can also benefit from an audio guide – recordings in Georgian, 
Azerbaijani, Russian, English, and French are available.

LITERARY CAFÉ “MONSIEUR JORDAN”
This small literary café of approximately 30 seats was named after one 
of the most famous characters from Akhundov’s plays, “Monsieur Jor-
dan”. Its mainly oriental style has some kind of “French touch”, which 
can also be felt in the background music (vintage and contemporary 
French chansons) and in the innumerable beverages available at the 
snow-white bar – from famous wines from Bordeaux, Bourgogne, and 
Alsace, to several varieties of champagne and cognac, which is not 
that usual for café-restaurants in Tbilisi. The “French touch” is also pres-
ent in the menu, in which you will find cream soups, foie gras, crêpes 
with mushrooms or chicken, sautés à la lyonnaise, cherry pie, and 
other selected French dishes and pastry. Tbilisi’s intelligentsia, working 
circles, artists and the city’s visitors are regular guests of the café. From 
time to time, literary evenings or meetings with interesting individuals 
are organized. The café also has one permanent honorary host: Mirza 
Fatali’s wax statue is standing in the café’s corner. The statue was made 
by famous Azerbaijani artist Chingiz Babayev, who used to live and 
work in London. He made it with the same method that is used at Ma-
dame Tussauds Wax Museum.

WINE CELLAR
Since 2013, the Georgian Wine Amateurs Club “Ortachala” has been 
operating in the building’s basement, next to the art gallery, with a wine 
cellar and a degustation hall. It has a collection of up to 500 white, 
red, and rosé wines of the highest quality (mainly from small produc-
ing companies), as well as rare collectible bottles. Everybody can 
taste these wines. One visit for two with a degustation of three different 
wines, a plate of dry sausage and cheese, nuts, bread, and a bottle of 
water, costs 60 Georgian laris.

LIBRARY
Akhundov House’s library holds up to 2500 books. Most of them are 
antique and rare editions in French, English, Azerbaijani, Georgian, 
and other languages. The library has already become quite popular 
among residents of the Kharpukhi and Ortachala districts – even in this 
era of “booklessness”, dozens of students and elders regularly read at 
the library. Book lovers are probably attracted by the non-traditional 
situation of the library and its characteristic charm. The library also in-
cludes a small electronic library hall equipped with the latest technol-
ogy, so that users have access to remote information resources.

In only two years, Akhundov House has become one of Tbilisi’s most 
original and attractive cultural institutions. It harmoniously combines 
Tbilisi’s unique magnetism, European charm, and oriental refinement. 
We wish much success, development, and many interesting events to 
this wonderful culture house.

ARCHIL BEJANISHVILI

Akhundov House

In Ortachala, one of Tbilisi’s oldest districts, only 200 meters away 
from the Meidan Square and the renowned sulfur baths, stands a 
lovely three-story brick house. It is difficult to guess that it dates back 
to the 19th century after the reconstruction and renovation works 
that have been carried out about three years ago. Long ago, it was 
inhabited for four decades by the great Azeri writer, public figure, 
and founder of national dramaturgy Mirza Fatali Akhundov (Akhun-
dzade). The house is now named after him, and since May 2013, it 
acts as a culture house, containing the contemporary gallery “Ak-
hundov House”, the Museum of Azerbaijani Culture, the literary 
café “Monsieur Jordan”, a library, and a wine cellar.

CONTEMPORARY ART GALLERY “AKHUNDOV HOUSE”
The art gallery is located in the building’s basement, and has two halls, 
for a total of 120 m2. Since its existence, the gallery has held 15 collec-
tive and personal exhibitions, including the following: a personal exhi-
bition of Merab Abramishvili; an exhibition named “The Two Servants 
of Two Muses”, which was combining the works of Italian screenwriter, 
poet and painter Tonino Guerra, and film director and painter Rustam 
Khamdamov; an exhibition presenting the works of Georgian and Rus-
sian painters from the second half of the 19th century and the begin-
ning of the 20th century, in which one could admire paintings from 
such masters as Ilya Repin, Lado Gudiashvili, Boris Kustodiev, Elene 
Akhvlediani, Kiril Zdanevich, Avtandil Varazi, and others; the exhibi-
tion “Rewoven”, presenting Azerbaijani carpets made in Georgia; an 
exhibition of sculptor Gia Japaridze and painter Shalva Matuashvili; 
the collective applied arts exhibition “Seven Inspired Women”, which 
presented the works of Nino Tadiashvili, Lile Pilpani, Tika Japaridze, 
Salome Dadunashvili, and others. An exhibition of contemporary Azer-
baijani and Georgian artists is planned in the near future.

MUSEUM OF AZERBAIJANI CULTURE
The entirety of the building’s second floor is dedicated to the Museum 
of Azerbaijani Culture, which has been functioning since 1982. The 
exhibition space consists of six halls. They present (very concisely, of 
course) the history of Azerbaijani culture – from the rock paintings dat-
ing back to the Mesolithic period at the Gobustan National Reserve, 
to the most recent artistic achievements. Visitors will get to see samples 
of national garments, finely sewed bags and adornments, as well 
as various musical instruments. There is also Mirza Fatali’s memorial 
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გვიამბეთ "მედი პრივეს" შესახებ 
- რამდენი ხანია რაც კლინიკა 
არსებობს და რა სიახლეს  სთავაზობს 
მომხმარებელს?

კლინიკა "მედი პრივეს" 
საზოგადოებასთან ურთიერთობის 
მენეჯერი ლიკა მალაზონია: 
"მედი პრივე" მრავალ პრო ფილური 
კლინიკაა, რომელიც უკვე 2 წელია  
არსებობს;  ესთე ტიკურ სერვისზე 
მაღალი მოთხოვნიდან გამომდინარე, 
გადავწყვი ტეთ განსაკუთრებული  
სიახლე შეგვე თა ვაზებინა 
მომხმარებელთათვის: უცხოელ 
ინვესტორთან თანამშრომლობით 
შევიძინეთ ჭარბთმიანობის 
სამკურნალო აპარატი (ლაზერული 
ეპილაცია) - Lumenis INFINITY, 
რომელიც ამ ეტაპზე ერთადერთია 
ამიერკავკასიასა და რუსეთში.

INFINITY  გახლავთ ამერიკული 
ბრენდის - Lumenis უახლესი 
ტექნოლოგიით შექმნილი მოდელი. 
Lumenis -მა , პირველმა მსოფლიოში, 
ჯერ კიდევ 1966 წელს შექმნა 
სამედიცინო ლაზერი. Lumenis INFINITY 
ძალიან პოპულარულია ამერიკასა და 
ევროპაში. Lumenis INFINITY ფლობს 
FDA, ISO, CE -ის უსაფრთხოების 
დამადასტურებელ სერთიფიკატებს. 

რით არის გამორჩეული  Lumenis 
INFINITY-ი ?

ეს პირველი აპარატია, რომელშიც 
გაერთიანდა ოქროს სტანდარტის 
ორი ტალღა, ამასთან  დიოდის 
სახეობა LighSheer, რომელსაც 
აპარატი გვაწვდის,  ცნობილია თმის 
მოცილების  ყველაზე სტაბილური 
შედეგით. მკურნალობა სრულიად 
უმტკივნეულოა. სწორედ ამ 
თავისებურებების გამო უწოდეს 
აპარატს  INFINITY- უსასრულო 
შესაძლებლობების მქონე!

რას გვეტყვით Lumenis INFINITY-ით 
მკურნალობის შედეგებზე და რამდენი 
პროცედურის ჩატარებას გვირჩევენ 
სპეციალისტები?

მიიჩნევა, რომ აუცილებელია 3 პროცე-
დურის ჩატარება 1 თვის შუალედით, 
ხოლო შემდეგ- დაკვირვების 
მიხედვით; საშუალოდ,  პაციენტების 
უმეტესობას ესაჭიროება 6-8 
პროცედურა.  

რას გვეტყვით "მედი პრივეს" 
სპეციალისტებზე რომლებიც მუშაობენ 
Lumenis INFINITY-ის აპარტზე?

ვთვლით,  რომ აღნიშნულ 
პროცედურას აუცილებლად უნდა 
ატარებდეს პროფესიონალი ექიმი; 
კომპანია "ლუმენისის" განათლების 

მენეჯერმა  ენ უალდმა სპეციალური 
სწავლება ჩაუტარა ჩვენს ექიმებს და 
"ლუმენისის" სერთიფიკატი გადასცა. 
გარდა ამისა, ჩვენი კლინიკის კონ-
სულ ტანტი გახლავთ  ჯანდაცვის 
სამინისტროს ოფიციალური ექპერტი- 
დერმატოლოგი სოსო კობახიძე, 
რომელიც მეთვალყურეობას უწევს 
კლინიკის ლაზეროთერაპევტების 
საქმიანობას.

გარდა ლაზერული ეპილაციისა 
რა სერვისებს სთავაზობთ 
მომხმარებლებს?

კლინიკა "მედი პრივე" გამორჩეულია 
წამყვანი სპეციალისტებით ყველა 
დარგში, ჩვენი კონსულტანტები არიან 
ჯანდაცვის სამინისტროს ექსპერტები 
სხვადასხვა დარგში:  ნეფროლოგი 
ირმა ჭოხონელიძე დერმატოლოგი 
სოსო კობახიძე,   ზაზა ვარდიაშვილი-
ფსიქოთერაპევტი, ნანა ტატიშვილი 
- ბავშთა ნევროლოგი, კოტე მაისაია 
- გასტროენტეროლოგი, დავით 
ფარღალავა - ანგიოლოგი, ირაკლი 
კოხრეიძე - მამოლოგი, ულტრაბგერის 
სპეციალისტები : ანდრო ძნელაძე, 
გიორგი მამუკაშვილი, ლორა 
ბაღათურია, მაია სულაძე და სხვები.
 
როგორც  ვიცით კლინიკა "მედი 
პრივეს"  სამუშაო საათები 
არასტანდარტულია...

კლინიკა "მედი პრივე" ერთადერთი 
ამბულატორიაა თბილისში, რომელიც 
კვირაში 7 დღე მუშაობს დილის 
09:00-დან 24:00 მდე, რაც საკმაოდ 
ხელსაყრელია პაციენტებისთვის.

მომხმარებელთა საყურადღებოდ! 
ამ ეტაპზე კლინიკა "მედი პრივეს" 
არ აქვს ფილიალები და მისი 
ერთადერთი ცენტრი მდებარეობს 
თბილისში, იაკობ ნიკოლაძის ქუჩა N6 -ში.

გვიამბეთ "მედი პრივეს" შესახებ 
- რამდენი ხანია რაც კლინიკა 
არსებობს და რა სიახლეს  სთავაზობს 
მომხმარებელს?

კლინიკა "მედი პრივეს" 
საზოგადოებასთან ურთიერთობის 
მენეჯერი ლიკა მალაზონია: 
"მედი პრივე" მრავალ პრო ფილური 
კლინიკაა, რომელიც უკვე 2 წელია  
არსებობს;  ესთე ტიკურ სერვისზე 
მაღალი მოთხოვნიდან გამომდინარე, 
გადავწყვი ტეთ განსაკუთრებული  
სიახლე შეგვე თა ვაზებინა 
მომხმარებელთათვის: უცხოელ 
ინვესტორთან თანამშრომლობით 
შევიძინეთ ჭარბთმიანობის 
სამკურნალო აპარატი (ლაზერული 
ეპილაცია) - Lumenis INFINITY, 
რომელიც ამ ეტაპზე ერთადერთია 
ამიერკავკასიასა და რუსეთში.

INFINITY  გახლავთ ამერიკული 
ბრენდის - Lumenis უახლესი 
ტექნოლოგიით შექმნილი მოდელი. 
Lumenis -მა , პირველმა მსოფლიოში, 
ჯერ კიდევ 1966 წელს შექმნა 
სამედიცინო ლაზერი. Lumenis INFINITY 
ძალიან პოპულარულია ამერიკასა და 
ევროპაში. Lumenis INFINITY ფლობს 
FDA, ISO, CE -ის უსაფრთხოების 
დამადასტურებელ სერთიფიკატებს. 

რით არის გამორჩეული  Lumenis 
INFINITY-ი ?

ეს პირველი აპარატია, რომელშიც 
გაერთიანდა ოქროს სტანდარტის 
ორი ტალღა, ამასთან  დიოდის 
სახეობა LighSheer, რომელსაც 
აპარატი გვაწვდის,  ცნობილია თმის 
მოცილების  ყველაზე სტაბილური 
შედეგით. მკურნალობა სრულიად 
უმტკივნეულოა. სწორედ ამ 
თავისებურებების გამო უწოდეს 
აპარატს  INFINITY- უსასრულო 
შესაძლებლობების მქონე!

რას გვეტყვით Lumenis INFINITY-ით 
მკურნალობის შედეგებზე და რამდენი 
პროცედურის ჩატარებას გვირჩევენ 
სპეციალისტები?

მიიჩნევა, რომ აუცილებელია 3 პროცე-
დურის ჩატარება 1 თვის შუალედით, 
ხოლო შემდეგ- დაკვირვების 
მიხედვით; საშუალოდ,  პაციენტების 
უმეტესობას ესაჭიროება 6-8 
პროცედურა.  

რას გვეტყვით "მედი პრივეს" 
სპეციალისტებზე რომლებიც მუშაობენ 
Lumenis INFINITY-ის აპარტზე?

ვთვლით,  რომ აღნიშნულ 
პროცედურას აუცილებლად უნდა 
ატარებდეს პროფესიონალი ექიმი; 
კომპანია "ლუმენისის" განათლების 

მენეჯერმა  ენ უალდმა სპეციალური 
სწავლება ჩაუტარა ჩვენს ექიმებს და 
"ლუმენისის" სერთიფიკატი გადასცა. 
გარდა ამისა, ჩვენი კლინიკის კონ-
სულ ტანტი გახლავთ  ჯანდაცვის 
სამინისტროს ოფიციალური ექპერტი- 
დერმატოლოგი სოსო კობახიძე, 
რომელიც მეთვალყურეობას უწევს 
კლინიკის ლაზეროთერაპევტების 
საქმიანობას.

გარდა ლაზერული ეპილაციისა 
რა სერვისებს სთავაზობთ 
მომხმარებლებს?

კლინიკა "მედი პრივე" გამორჩეულია 
წამყვანი სპეციალისტებით ყველა 
დარგში, ჩვენი კონსულტანტები არიან 
ჯანდაცვის სამინისტროს ექსპერტები 
სხვადასხვა დარგში:  ნეფროლოგი 
ირმა ჭოხონელიძე დერმატოლოგი 
სოსო კობახიძე,   ზაზა ვარდიაშვილი-
ფსიქოთერაპევტი, ნანა ტატიშვილი 
- ბავშთა ნევროლოგი, კოტე მაისაია 
- გასტროენტეროლოგი, დავით 
ფარღალავა - ანგიოლოგი, ირაკლი 
კოხრეიძე - მამოლოგი, ულტრაბგერის 
სპეციალისტები : ანდრო ძნელაძე, 
გიორგი მამუკაშვილი, ლორა 
ბაღათურია, მაია სულაძე და სხვები.
 
როგორც  ვიცით კლინიკა "მედი 
პრივეს"  სამუშაო საათები 
არასტანდარტულია...

კლინიკა "მედი პრივე" ერთადერთი 
ამბულატორიაა თბილისში, რომელიც 
კვირაში 7 დღე მუშაობს დილის 
09:00-დან 24:00 მდე, რაც საკმაოდ 
ხელსაყრელია პაციენტებისთვის.

მომხმარებელთა საყურადღებოდ! 
ამ ეტაპზე კლინიკა "მედი პრივეს" 
არ აქვს ფილიალები და მისი 
ერთადერთი ცენტრი მდებარეობს 
თბილისში, იაკობ ნიკოლაძის ქუჩა N6 -ში.
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AVAILABLE AT 
бутик ROYAL COLLECTION, ул. Ниязи, 5B, тел.: 492 76 56 
Официальный дистрибьютор Italdizain Group


