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ნინო იოსელიანი 
მთავარი რედაქტორი

2017 წლის პირველმა თვემ მრავალფეროვანი 
მოვლენების ფონზე ჩაიარა. შესაბამისად, 
თებერვალს საინტერესო ამბებისა და ადამიანების 
გაცნობით ვიწყებთ. 

რედაქტორის წერილი
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HELLO!-ს ახალი ნომერი, რასაკვირველია, ყველაზე ჯადოსნურ 
გრძნობას – სიყვარულს დაეთმობა.
 
ვინაიდან წინ ვალენტინობის დღესასწაულია, გადავწყვიტეთ 
ცნობილი წყვილებისთვის სიურპრიზი მოგვეწყო – ანა 
მარდალეიშვილი და გიგი დედალამაზიშვილი სწორედ ჩვენს 
ფურცლებზე ამოიკითხავენ წერილებს, რომლებიც საყვარელმა 
ადამიანებმა მათგან ფარულად დაწერეს. ასეთივე ინტერესით 
გაეცნობით იმ გვერდებს, რომლებიც საუკეთესო წყვილებმა 
დაიკავეს. HELLO! ალეკ ბოლდუინისა და ჯანლუკა ვაკის 
ოჯახებსაც ესტუმრა.

სიყვარულის დღესასწაულს ეძღვნება ჩვენ მიერ სპეციალურად 
მომზადებული მასალაც, სადაც ამ გრძნობას მთელი თავისი 
დიდებულებითა და ჯადოსნურობით შეიგრძნობთ. ჟურნალის ეს 
ნომერი სწორ არჩევანში მამაკაცებსაც დაეხმარება – შორენა 
ბეგაშვილი საყვარელი ქალის გულის მოსაგებად შექმნილ 
საჩუქრებს წარმოგიდგენთ. 

რასაკვირველია, გვერდს ვერ ავუვლით გასული თვის ყველაზე 
დიდ კინომოვლენას – „ოქროს გლობუსის“ რიგით 74-ე 
დაჯილდოებას, რომელიც ჩვენს ფურცლებზე დაწვრილებითაა 
მიმოხილული. როგორც ყოველთვის, ჩვენს რუბრიკებში 
კინოინდუსტრიაში მომხდარ სხვა სიახლეებსაც ამოიკითხავთ.

რაც შეეხება Lifestyle-ის რუბრიკას, ის, ტრადიციისამებრ, სავსეა 
გამოსადეგი ინფორმაციითა და რჩევებით, რომლებიც ამ სეზონზე 
ყველაზე მეტად გჭირდებათ. თებერვლის რჩეულია წითელი 
ფერი, რომელიც ყველაფერში დომინირებს. გარდა ამისა, 

სუსხიანი სეზონის თანმდევ ტენდენციებსაც მიმოვიხი-
ლავთ და სათხილამურო კურორტებისთვის რჩეულ ტრენდებს 
გაგაცნობთ. 

მოკლედ, თქვენს ხელშია ჟურნალი, რომლის თითოეული 
გვერდი სიყვარულითაა გაჟღენთილი და რომელიც ზრუნავს 
იმაზე, რომ თებერვალს ყველანაირად მომზადებულები შეხვდეთ.

გისურვებთ ეს თვე მხოლოდ დადებითი ემოციებითა და 
მოვლენებით იყოს სავსე. მე კი ფერად გაზაფხულამდე 
გემშვიდობებით...

გვ. 126

რედაქტორის 

არჩევანი

გვ. 90

გვ. 98





# 0 0 7   •   თ ე ბ ე რ ვ ა ლ ი   •   2 0 1 7

მოდა ∙ სილამაზე ∙ რჩევები
მოგზაურობა ∙ კულინარია

დასაწ. 89 გვ.-დან

ჯანლუკა ვაკისა & ჯორჯა 
გაბრიელის ჯადოსნური სახლი 
ალპებში
„ოქროს გლობუსი“ მთავარი 
გმირებითა და დასამახსოვრებელი 
მომენტებით
ალეკ ბოლდუინის ოჯახური 
პორტრეტი
კრიშტიანუ რონალდუ – წლის 
საუკეთესო ფეხბურთელი
ლუკა ჩიქოვანი – ქართველი 
შემსრულებლის მილანური 
წარმატებები
VALENTINE’S SPECIAL - სიყვარული, 
კოცნა, ლეგენდები 
საუკეთესო ქართველი 
წყვილები სიყვარულისა და 
თანაცხოვრების შესახებ

    ვარსკვლავური    
       ისტორიები

  მუდმივი რუბრიკები

CINEMA MATTERS   
შუქი! კამერა! გადაღება!
INSIDE STORY – ექსკლუზიური 
დეტალები ვარსკვლავების 
ცხოვრებიდან
PANORAMA – დონალდ 
ტრამპის ინაუგურაცია
30 დღე – მსოფლიო მოვლენების 
მიმოხილვა
HALF HOUR – ევა ლონგორია
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1781 წელს 
აშენებული 

CA’NANETTAS-ი 
კორტინას 

ყველაზე ძველი 
და ცნობილი 

შენობაა

კორტინა-დ’ამპეცოს თოვლიანი პეიზაჟის ფონზე, 
HELLO!-ს კამერებთან ყველაზე ფერადი იტალიელი 
„დენდი“ – ჯანლუკა ვაკი პოზირებს. მასთან ერთად 
ფოტოზე ორი ციმბირული ჰასკიც ჩანს (ზევით). 
ექსტრავაგანტური სტილის გურუს, რომელიც უკვე 
47 წლისაა, გვერდს უმშვენებს ჯორჯა (მარცხნივ), 
რომელიც მე-18 საუკუნის შალეში საყვარელ მამა-
კაცთან ერთად ისვენებს.
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ჯანლუკა ვაკი
ორიგინალური სტილის ნამდვილი გურუ

უნიკალური დიზაინით მოწყობილ  
ალპურ სახლში გვეპატიჟება
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კ 
ორტინა-დ’ამპეცოში თუ ჩახვალთ, 
თვალში აუცილებლად მოგხვდებათ 
ძველი იტალიური შალე, რომელიც ორი-

გინალური სტილითა და ძვირფასი იერსახით 
გაგაოცებთ. შემდეგ კი, როცა მფლობელის 
ვინაობას შეიტყობთ, გაკვირვება გადაგივლით 
და ამ განსაკუთრებულ დიზაინს მარტივად 
ახსნით – ალპური ვილის მასპინძელი ყვე-
ლასთვის კარგად ცნობილი ჯანლუკა ვაკია. 
თანამედროვე „დენდიმ“ მე-18 საუკუნის შენო-
ბაში უძველესი და უახლესი დეტალები გა-
აერთიანა და მუზეუმისმაგვარი საცხოვრებელი 
სივრცე შექმნა. CA’NANETTAS, როგორც მას 
ადგილობრივები უწოდებენ, 1781 წელს აშენდა, 
დღეს კი ყველაზე ლამაზ ალპურ სახლადაა მიჩ-
ნეული.

ჯანლუკა საზოგადოებამ სოციალურ ქსელებში 
გავრცელებული ვიდეოდან გაიცნო. წარმატე-
ბული ფინანსისტი მალევე იქცა საკულტო სტი-
ლის მამაკაცად და მსოფლიოს გარშემო უამ-
რავი ადამიანის გული მოიგო. ვაკი გამოწვევების 
მოყვარულია და მუდმივად ცდილობს თავის 
ფანტაზიას მეტი გასაქანი მისცეს. დღეს მისი 
შთაგონების მთავარი წყარო ჯორჯა გაბრიელია, 
რომელთან ერთად საქართველოსაც სტუმ-
რობდა. მალე დაოჯახებას გეგმავენ, მა-

s

ორიგინალური ტექსტურა, თბილი ფერები და ბუხარი კომფორტულ ოთახს კიდევ უფრო ამყუდროვებს (ზევით). 
შენობის იერსახე და დეკორი იდეალურად ერწყმის გარემოს და კარგად გამოხატავს მფლობელის საინტერესო 
ხასიათს (მარჯვნივ). სახლის ზედა სართული მუზეუმის ფუნქციებს ითავსებს.
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ნამდე კი HELLO!-ს გულახდილად 
ესაუბრებიან და თავიანთ ალპურ 
ვილაში გვამოგზაურებენ. 

ჯანლუკა, თქვენი დამსახურებით 
Ca’Nanettas-ი მდიდრულ ალპურ 
ვილად იქცა.
ჯანლუკა მართალია. მას ორი სა-
ძინებელი ოთახი აქვს. ერთ-ერთის 
ინტერიერი მთლიანად ხისაა. აქვეა 

საწოლი მბზინვარე ოქროსფერი 
დეტალებით, და ხის სააბაზანო, 
საიდანაც საოცარი ხედი იშლება. 
შეგიძლია განიტვირთო და დაუ-
ვიწყარი პეიზაჟებითაც დატკბე. 
მეორე ოთახი უფრო მრავალფე-
როვანია. მის მოსაწყობად ორი-
გინალური დეტალები გამოვიყენე – 
HERMÈS -ის შარფი, ბეწვეული, 
უსწორმასწორო ფორმები... სასა-



დილო ოთახში კი, რომელსაც ოდესღაც კლასი-
კური ინტერიერი ამშვენებდა, დაბალი სასა-
დილო მაგიდა და გრძელი დივნები დავდგი. 
ჩემი აზრით, ეს განსაკუთრებულ სიმყუდროვეს 
ქმნის და სტუმრებისთვის ყოველგვარ ბარიერს 
აქრობს.

ეს შალე თქვენსავით უნიკალურია. რას 
„დავაბრალოთ“ თქვენი ასეთი 
ხასიათი?

s

Instagram-ის დახმარებით, ჯანლუკამ თავისი საზაფ-
ხულო არდადეგები მთელ მსოფლიოს გააცნო და 
ჯორჯასთან ერთად ნამდვილ ვარსკვლავად გადაიქცა 
(ქვევით). ალპური სახლის სამზარეულოში განსა-
კუთრებულად თბილი აურაა (ქვევით მარცხნივ). სა-
სადილო ოთახში დაბალი მაგიდა და გრძელი დივ-
ნები დგას, რაც სტუმრებისთვის უშუალო გარემოს 
ქმნის (მარცხნივ).

„თითზე ENJOY 
(„ისიამოვნე“)  

დავიწერე იმიტომ, რომ 
ჩემი მთავარი ფილოსოფია 
ცხოვრებისგან სიამოვნების 

მიღებაა“

„ამდენწლიანი 
მარტოობის შემდეგ, ჩემი 

მთავარი პრიორიტეტი 
ჯორჯას ბედნიერებაა“
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Built in 1781 against the 
backdrop of the Dolomites, 

Ca’Nanettas is the 
exclusive ski resort’s 

oldest residence

ჯანლუკა ხასიათის მრავალფეროვნება, მე მგონი, 
გენების დამსახურებაა. ჩემს ოჯახს ხელოვნებასთან 
მჭიდრო კავშირი აქვს – მამიდაჩემი და ბიძაჩემი 
მხატვრები არიან, ჩემი ბიძაშვილი კი კომპოზი-
ტორია. მე ყოველთვის ტანსაცმლის დიზაინი მაინ-
ტერესებდა.

ძალიან ბევრი ტატუ გაქვთ...
ჯანლუკა დიახ, 70-ზე მეტი. ცოტა ხნის წინ თითზე 
ENJOY („ისიამოვნე“) დავიწერე, იმიტომ, რომ ჩემი 
მთავარი ფილოსოფია ცხოვრებისგან სიამოვნების 
მიღებაა. და კიდევ ერთი – შეიძლება ეგოისტი ვარ 
ან უბრალოდ თავში მიქრის, მაგრამ სხეულზე ჩემი 
სახელის ტატუც მაქვს. ასევე, ხელზე მაწერია სიტ-

ყვა RESILIENCE („მოქნილობა“) – ხელზე იმიტომ, 
რომ ჩვენი ცხოვრება ჩვენსავე ხელშია და შეგვიძ-
ლია ის ათასნაირად მოვირგოთ.

სპორტს რამდენად ინტენსიურად მისდევთ?
ჯანლუკა დიდი დოზით! ზამთარში ძირითადად 
ვსრიალებ, რაც ერთდროულად სპორტიცაა და 
გართობაც.

GVLifestyle-ის ვებგვერდის შექმნისას, რა იყო 
თქვენი შთაგონების მთავარი წყარო?
ჯანლუკა ადამიანებისთვის ხმის მიწვდენის შე-
საძლებლობა. ვებგვერდი ბევრ საინტერესო თემას 
ეხება, განსაკუთრებით კი – ესთეტიკურ საკითხებს. 

ექსტრავაგანტური გარეგნობითა და სტილით ვარ 
ცნობილი და გარშემო ასეთივე ადამიანებსა და 
ნივთებს ვიკრებ. მაქვს კვების დისციპლინირებული 
რეჟიმი და გამუდმებით ვზრუნავ ფიზიკურ და 
შინაგან კომფორტსა და ჰარმონიაზე. ასეთია ჩემი 
ცხოვრების სტილი, რომელსაც სხვებსაც სიამოვ-
ნებით ვუზიარებ.

მაინც რა არის თქვენი მთავარი მიზანი?
ჯანლუკა ცოდნის გაზიარება. ცოტა ხნის წინ 
ACCADEMIA DELLA TORRE-ს პრიზი გადმომცეს, რამაც 
განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა მომანიჭა. 
იტალიაში, რომელიც ფეხზე მყარად დადგომას 
ცდილობს, უმნიშვნელოვანესია ახალი თაობის 

16

ხის აბაზანა ისეა დაპროექტებული, რომ მისი ფანჯრებიდან დაუვიწყარი პეიზაჟები იშლება (ზევით). ორი 
საძინებელი ოთახიდან ერთ-ერთი (ზევით, მარჯვნივ) მთლიანად ხისაა და ორიგინალური დეტალებითაა 
გაფორმებული. გარე ტერასა შალეს ორიგინალურ იერსახეს კიდევ უფრო ალამაზებს (მარჯვნივ).

ადგილმდებარეობიდან 
გამომდინარე, ჯანლუკას 

ალპური შალეს  
ნებისმიერი წერტილიდან 

თვალწარმტაცი  
ხედები იშლება
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სწორად გაწვრთნა. ყველამ, ვინც 40-55 
წლისაა და დღემდე მუშაობს, ახალგაზ-
რდების აღზრდა და დარიგება პირად 
ვალდებულებად უნდა მიიჩნიოს. ეს 
მორალური და სოციალური პასუხის-
მგებლობაა. სწორედ ამიტომ ვამბობ, 
რომ ცოდნის გაზიარება ჩემი მთავარი 
მიზანია.

თქვენი ტანსაცმლის ახალ ხაზს 
Happiness („ბედნიერება“) ჰქვია...
ჯანლუკა  დიახ, ეს ჩემი პირველი 
მცდელობაა. მთავარი აუდიტორია 15-
დან 30 წლამდე ადამიანები არიან, 
რომლებსაც მოსწონთ ორიგინალური 
სტილი და მიაჩნიათ, რომ ამ საკითხში 
კარგად ვერკვევი. HAPPINESS-ის მა-
ისურებით ცხოვრებისადმი ჩემეული 
დამოკიდებულება გამოვხატე. ეს ხაზი 
უკვე პოპულარულია იმიტომ, რომ 
ხარისხიან, გონივრულ და ახალგაზრ-
დებისთვის ხელმისაწვდომ პროდუქტს 
ვქმნი.

ჯორჯა, როგორც ვიცით, Happiness-
ში თქვენც ჩართული ხართ. მოდა 
გაინტერესებთ?
ჯორჯა ეს სფერო ძალიან მიყვარს! 
შემიძლია საათობით ვიჯდე და მოდის 

სიახლეებს ვეცნობოდე. მომწონს ახალი 
ტრენდების შესწავლა. ყველა ცვლი-
ლების საქმის კურსში ვარ ხოლმე და 
ისიც ზუსტად ვიცი, სად რა უნდა ვეძებო. 
სწორედ ამიტომ, HAPPINESS-ის შექმნაში 
მონაწილეობა ჩემთვის დიდი სიამოვ-
ნება იყო.

ჯანლუკა, რა სიახლეები იგეგმება 
თქვენს პროფესიულ ცხოვრებაში?
ჯანლუკა გადავწყვიტე ისეთ საქმეში 
ჩავერთო, რომელიც მსოფლიოს საკო-
მუნიკაციო ქსელთან იქნება დაკავ-
შირებული. დიდი ალბათობაა, ტელე-
ვიზიითაც ხშირად მიხილოთ. ვინაიდან 
მისაბაძ მაგალითად მივიჩნევი, ვფიქ-
რობ ვალდებული ვარ თითოეულ ადა-
მიანს ხმა მივაწვდინო.

ყველაფერი, რაშიც მონაწილეობთ, 
იდეალური შედეგით მთავრდება...
ჯანლუკა ნაწილობრივ გეთანხმებით. 
ღრმად მწამს, რომ მთავარი გასაღები 
სიმარტივესა და პოზიტივშია.

ბედნიერი ხართ?
ჯანლუკა ძალიან ბედნიერი! მიზეზი 
ბევრი მაქვს – პირადიც და პრო-
ფესიულიც.

17s
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თუ ასეა, სიყვარულზეც ვისაუბროთ...
ჯანლუკა ეს ჯორჯას უკეთ გამოსდის – მან ჩემს 
ცხოვრებაში წარმოუდგენელი სითბო შემოიტანა 
და სიმშვიდითა და ტკბილი შეგრძნებებით ამავსო. 
თავიდანვე მომხიბლა თავისი დამოკიდებულე-
ბებით. დედა მაშინ გარდაეცვალა, როცა ძალიან 
პატარა იყო, რამაც ბევრი რამ წაართვა. დღეს კი 
ვცდილობ, ყველა ჭრილობა მოვუშუშო და და-
ვუბრუნო ყველაფერი, რაც დაკარგა.

ჯორჯა ჯანლუკაში ვიპოვე ის, რაზეც ყველა ქალი 
ოცნებობს. ბევრს ჰგონია, რომ ასეთი მამაკაცები 
აღარ არსებობენ. მე კი შევხვდი ადამიანს, რო-

მელშიც ყველა ჩემი ოცნება გაერთიანდა. წარმო-
იდგინეთ – ჩემს მოხიბვლას ყოველდღე ახალ-
ახალი ხერხით ცდილობს. თითქოს არ იცოდეს, 
რომ მასზე ყურებამდე ვარ შეყვარებული!

ჯანლუკა 47 წლის ისე გავხდი, ერთხელაც არ 
მდომებია ვინმესთვის ნიშნობის ბეჭედი მეყიდა. 
ჯორჯა პირველი ადამიანია, რომელთან ერთადაც 
დარჩენილი ცხოვრების გატარება გადავწყვიტე და 
გასულ ზაფხულს ბეჭედიც ვაჩუქე.

ამ გრძნობამ შეგცვალათ?
ჯანლუკა რა თქმა უნდა. როცა წლების გან-

მავლობაში მარტო ხარ და მხოლოდ საკუთარ თავ-
ზე ფიქრობ, საყვარელი ადამიანის გამოჩენის-
თანავე სრულიად იცვლები – მისი სურვილებისა და 
საჭიროებების გათვალისწინებას იწყებ. დღეს 
ჩემი მთავარი პრიორიტეტი ჯორჯას ბედნიერებაა.

ტექსტი: NANÁ BOTTAZZI 
ფოტო: PEPE BOTELLA 

სახლის ფოტოები: GIORGIO BARONI 
მაკიაჟი: PABLO ARDIZZONE 

ჯორჯას ჩაცმულობა: LA PERLA 
ყვავილები: AMPEZZAN FIORI-CORTINA

მაქვს კვების 
დისციპლინირებული 

რეჟიმი და გამუდმებით 
ვზრუნავ ფიზიკურ და 

შინაგან კომფორტსა და 
ჰარმონიაზე. ასეთია ჩემი 

ცხოვრების სტილი, 
რომელსაც სხვებსაც 

სიამოვნებით ვუზიარებ

H



ვერტიკალური 
ბაღი

ახალი სიტყვა ინტერიერის დიზაინში

w
w
w
.facebook.com

/ioverdegeo
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ა 
ღარავინ კამათობს, რომ „ოქროს გლობუსი“ „ოსკა-
რის“ ერთგვარ რეპეტიციად მიიჩნევა. დაჯილ-
დოებას, რომელიც ყოველი ახალი წლის პირველი 

კინომოვლენაა, მსოფლიოს ირგვლივ მილიონობით 
ადამიანი ადევნებს თვალს. ეს იმიტომ, რომ დარბაზში 
წლის საუკეთესო ფილმებისა და სერიალების მთავარი 
გმირები იკრიბებიან. ამასთანავე, არ არსებობს „ოქროს 
გლობუსი“ განსაკუთრებული და დაუვიწყარი მომენტების 
გარეშე. სწორედ ასეთი იყო 2017 წლის დაჯილდოების 
ცერემონიაც, რომელიც ლოს-ანჯელესის BEVERLY HILTON 
HOTEL-ში გაიმართა.

ყველაფერი მიუზიკლით დაიწყო – ჯიმი ფელონმა, რო-
მელიც ცერემონიის წამყვანი იყო, გრანდიოზული შოუ 
კომედიურ ჟანრში დადგმული მუსიკალური სპექტაკლით 
გახსნა, რითაც ერთგვარი პატივი მიაგო წლის ფავორიტ 
La La Land-ს. სწორედ ამ თანამედროვე მიუზიკლმა 
მოხსნა ყველა დროის რეკორდი და მთავარი პრიზი 
შვიდივე ნომინაციაში დაიმსახურა. ემა სტოუნმა, რო-
მელიც საუკეთესო მსახიობად დასახელდა, თავისი ჯილ-
დო მიუძღვნა მეოცნებეებს, შემოქმედებით ადამიანებსა 
და მათ, ვისაც ჯერჯერობით არ უმართლებს. ამავე ნომი-
ნაციაში გამარჯვებულმა რაიან გოსლინგმა კი მთავარი 
მადლობა მეუღლეს – ევა მენდესს გადაუხადა, რი-
თაც თითოეულ მაყურებელს აუჩუყა გული. „მაშინ, 

s

ოქროს 
გლობუსი 

2017
დაჯილდოების 

მთავარი გმირები  
და დაუვიწყარი 

მომენტები

ემოციებითა და 
სახალისო 

სიტუაციებით სავსე

რაიან გოსლინგი
& ემა სტოუნი
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მარცხნივ: „ოქროს გლობუსის“ 74-ე 
დაჯილდოების მთავარ მოვლენად 

მერილ სტრიპის სიტყვით გამოსვლა 
იქცა. კინოინდუსტრიაში შეტანილი 
განსაკუთრებული წვლილისთვის, 
67 წლის მსახიობმა სესილ ბლონ 

დემილის სპეციალური ჯილდო მიიღო.

არავინ ელოდა, 
რომ საუკეთესო 

დრამის 
ნომინაციაში 
გამარჯვებულ 
Moonlight-ზე 

თავად პროდიუსერი 
ისაუბრებდა

მერილ
სტრიპი

ბილი ბობ
ტორნტონი

LA LA LAND-ის 
შემოქმედებითი ჯგუფი

ლეონარდო
დიკაპრიო

ბრედ
პიტი



როცა მე ვმღეროდი, ვცეკვავდი, ვუკ-
რავდი და საუკეთესო გამოცდილე-
ბას ვიღებდი, ჩემი ქალბატონი ჩვენს 
მშვენიერ გოგონას ზრდიდა, მეორე 
შვილზე იყო ფეხმძიმედ, და პარა-
ლელურად, თავის ძმას სიმსივ-
ნესთან ბრძოლაში ეხმარებოდა“, – 
აღნიშნა მსახიობმა აუდიტორიის 
წინაშე სიტყვით გამოსვლისას, – „ეს 
ყველაფერი საკუთარ თავზე რომ არ 
აეღო, ახლა ამ სცენაზე სხვა ადა-
მიანი იქნებოდა. მადლობა, ჩემო 
სიყვარულო!“ La La Land-მა კიდევ 
ხუთ ნომინაციაში გაიმარჯვა: „საუკე-
თესო რეჟისორი“, „საუკეთესო ნამუ-
შევარი“, „საუკეთესო მუსიკალური 
გაფორმება“, „საუკეთესო საუნდ-
ტრეკი“ და „საუკეთესო სცენარი“.

ღონისძიება მხიარული და უხერ-
ხული წუთებითაც გამოირჩეოდა. 
მთელი ინტერნეტსივრცე მოიცვა 
მომენტმა, როდესაც დემიენ შაზელი 
საუკეთესო რეჟისორად დაასახე-
ლეს. გახარებულმა ემამ გადაწყვიტა 
La La Land-ის შემქმნელისთვის ეს 
ამბავი ჩახუტებით მიელოცა – წა-
მოდგა, მისკენ შეტრიალდა და 
ხელებიც კი მოხვია, მაგრამ ამაოდ – 
დემიენი თავის შეყვარებულს ეხუ-
ტებოდა! კურიოზული ამბებითა და 
იუმორით ცნობილმა სტოუნმა თავი 
მარტივად დაიძვრინა და სიტუაცია 
ისევ და ისევ სიცილით განმუხტა. 
უფრო წარმატებული აღმოჩნდა 
მისი ყოფილი შეყვარებულის – 
ენდრიუ გარფილდის კოცნა, რომე-
ლიც მსახიობმა, არც მეტი არც 
ნაკლები, რაიან რეინოლდსს „უსახ-
სოვრა“. მაყურებელს ეს მომენტი 
შეუმჩნეველიც კი დარჩებოდა, ჟურ-
ნალისტებს რომ არ ეყოჩაღათ და 
კოცნის კადრები სოციალურ ქსე-
ლებში არ გაევრცელებინათ. რასაკ-
ვირველია, არავის დასჭირვებია 
იმის მტკიცება, რომ ეს „მეგობრული 
ამბორი“ იყო. 

გამარჯვებულის გამოცხადებისას 
„უხერხული ინგლისურით“ ისაუბრა 

სოფია ვერგარამ, რომელიც, რო-
გორც ყოველთვის, სასაცილო სი-
ტუაციაში აღმოჩნდა და საღამოს 
თავისებური ხიბლი შესძინა. ასე-
თივე სახალისო იყო ემი შუმერის 
გამოსვლა – ის, ტრადიციისამებრ, 
შეუპოვრად ებრძოდა სერიოზულ 
სახეებს და მაქსიმალურად ცდი-
ლობდა თითოეული მაყურებელი 
გაეცინებინა.

„ოქროს გლობუსი“ ბრედ პიტის დაბ-
რუნების ტრამპლინად იქცა. არავინ 
ელოდა, რომ საუკეთესო დრამის 
ნომინაციაში გამარჯვებულ Moonlight-
ზე თავად პროდიუსერი ისაუბრებდა. 
სწორედ ამიტომ იყო, რომ ანჯელინა 
ჯოლის აწ უკვე ყოფილი მეუღლის 
გამოჩენისას დარბაზში აპლოდის-
მენტები დიდხანს არ შეწყვეტილა. 
კიდევ უფრო მეტი აღფრთოვანება 
და გაოცება კი მსახიობის გარეგ-
ნობამ გამოიწვია – ბრედი ისე კარ-
გად გამოიყურებოდა, როგორც არა-
სოდეს!

დაბოლოს: „ოქროს გლობუსის“ 74-ე 
დაჯილდოების მთავარ მოვლენად 
მერილ სტრიპის სიტყვით გამოსვლა 
იქცა. კინოინდუსტრიაში შეტანილი 
განსაკუთრებული წვლილისთვის, 
67 წლის მსახიობმა სესილ ბლონ 
დემილის სპეციალური ჯილდო მიი-
ღო. ვინაიდან ჰოლივუდის „რკინის 
ლედის“ 30 ნომინაციიდან რეკორ-
დული – 8 გამარჯვება აქვს მოპოვე-
ბული, ეს ამბავი არავის გაჰკვირვე-
ბია. ემოციური აჟიოტაჟი მხოლოდ 
მისმა სიტყვებმა გამოიწვია. 

მერილმა საჯაროდ გააკრიტიკა დო-
ნალდ ტრამპი და ამერიკის შეერთე-
ბული შტატების ახალ პრეზიდენტს 
შეახსენა, რომ ქვეყანა, რომელშიც 
ისინი ცხოვრობენ, სწორედ სხვა 
ქვეყნებიდან ჩამოსული ადამიანების 
შრომითა და არსებობით ძლიერ-
დება. სტრიპმა მაგალითებად ის 
მსახიობები მოიყვანა, რომლებიც 
მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში 

ჯიმი ფელონმა გრანდიოზული 
შოუ კომედიურ ჟანრში 

დადგმული მუსიკალური 
სპექტაკლით გახსნა
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ჯიმი

ფელონი

ტომ
ჰიდლსტონი



დაიბადნენ და დღეს ჰოლივუდის მთავარ მამოძრავებელ 
ძალას წარმოადგენენ. 

„აქ შევიკრიბეთ ისინი, ვისაც ამ ბოლო დროს ყველაზე 
ხშირად აძაგებენ – ჰოლივუდელები, უცხოელები და მე-
დიის წარმომადგენლები“, – აღნიშნა „ოქროს გლობუსის“ 
რეკორდსმენმა, რითაც ყველას შეახსენა ტრამპის დამოკი-
დებულებები, – „არადა, ვინ ვართ ჩვენ? რა არის ჰოლივუ-
დი? ეს ხომ იმ ადამიანების გუნდია, რომლებიც სხვადასხვა 
ქვეყნიდან ჩამოვიდნენ?! ჰოლივუდი დღეს სწორედ იმიგ-
რანტებისა და უცხოელების ხარჯზე არსებობს. თუ მათ 
ამერიკიდან გააძევებთ, საყურებლად მხოლოდ ამერიკუ-
ლი ფეხბურთი დაგრჩებათ“. 

მერილმა ის შემთხვევაც გაიხსენა, როცა პრეზიდენტმა 
აბუჩად აიგდო შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 
ჟურნალისტი: „ეს იყო შოუ, რომელმაც გამანადგურა და 
რომელიც დღესაც არ ამომდის თავიდან. რაც მთავარია, 
ეს შოუ დადგმული არ იყო – სინამდვილეში ხდებოდა“. 
სტრიპმა ჟურნალისტებს მეტი პრინციპულობისკენ მოუ-
წოდა და სიტყვით გამოსვლა კიდევ უფრო ემოციურად 
დაასრულა: „უპატივცემულობა უპატივცემულობას იწვევს, 
ძალადობა – ძალადობას. როცა ძალაუფლების მქონე 
პირები საკუთარ პოზიციას სხვების აბუჩად ასაგდებად იყე-
ნებენ, ჩვენ ყველანი წაგებულები ვრჩებით. მსახიობობა, 
დიდ პრივილეგიასთან ერთად, დიდი პასუხისმგებლობაც 
არის. და უნდა გავაკეთოთ ის, რაც ჩემმა ძვირფასმა მეგო-
ბარმა – კერი ფიშერმა გარდაცვალებამდე მითხრა – გატე-
ხილი გულები ხელოვნებად უნდა ვაქციოთ“.

რასაკვირველია, მერილის სიტყვა უყურადღებოდ არ 
დარჩენილა და დონალდ ტრამპმა ჩვეული ცინიზმით სავსე 
პასუხი ტვიტერზე გამოაქვეყნა. თუმცა, ეს სხვა თემაა. 
მთავარი არის ის, რომ „ოქროს გლობუსის“ რიგით 74-ე 
დაჯილდოება კინოისტორიაში ჩვეული ბრწყინვალებით, 
ემოციებითა და ოქროს ასოებით ჩაეწერა.

2017 წლის მთავარი გმირი La La Land-ი 
იყო. დემიენ შაზელის ნამუშევარმა 7 ნო-
მინაციაში 7 ჯილდო მოიპოვა და ყველა 
დროის რეკორდი მოხსნა. „ოქროს გლო-
ბუსის“ რიგით 74-ე დაჯილდოება კინო-
ისტორიაში ჩვეული ბრწყინვალებით, ემო-
ციებითა და ოქროს ასოებით ჩაეწერა.

„ოსკარის“ ერთგვარ რეპეტიციად მიიჩნევა. დაჯილ-
დოებას, რომელიც ყოველი ახალი წლის პირველი კინო-
მოვლენაა, მსოფლიოს ირგვლივ მილიონობით ადამი-
ანი ადევნებს თვალს. ეს იმიტომ, რომ დარბაზში წლის 
საუკეთესო ფილმებისა და სერიალების მთავარი გმირე-
ბი იკრიბებიან. 2017 წლის დაჯილდოების ცერემონია 
ლოს-ანჯელესის Beverly Hilton Hotel-ში გაიმართა.

კეისი
აფლეკი

ვიოლა
დევისი

23
ჯასტინ

ჰარვიცი
იზაბელ
იუპერი

THE PEOPLE V. O. J. SIMPSON-ის 
შემოქმედებითი ჯგუფი
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RED CARPET 
LOOK’S

„ოსკარის გენერალურ რეპეტიციასთან“ 
ასოცირებული ცერემონიალის საუკეთესო 
და გამორჩეული LOOK-ები HELLO!-მ ჩვენი 

მკითხველისთვის გამოარჩია

დრიუ ბერიმორი
MONIQUE LHUILLIER

ელზა პატაკი
ZUHAIR MURAD

ემა
სტოუნი

VALENTINO
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49 წლის მსახიობმა, 
რომელსაც „წითელ 

ხალიჩაზე“ შთაბეჭდილების 
მოხდენის საკმაოდ დიდი 

გამოცდილება აქვს, ამჯერად 
არჩევანი ALEXANDER 

MCQUEEN-ის ვერცხლისფერ 
Off the shoulder სტილის 

კაბაზე შეაჩერა.

სოფია ვერგარა
ZUHAIR MURAD

ნიკოლ კიდმანი
ALEXANDER MCQUEEN

ლათინოამერიკელმა მსახიობმა 
ჰოლივუდელი ქალბატონის ერთ-

ერთი ფავორიტი დიზაინერის – 
ZUHAIR MURAD-ის საკმაოდ 

მდიდრული კაბა მოირგო, თანაც 
სწორად შერჩეულ სამკაულებსა 

და ვარცხნილობასთან.
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„ოსკარის გენერალურ რეპეტიციასთან“ ასოცირებულ ცერემონიალზე 
ჯასტინ ტიმბერლეიკისა და ჯესიკა ბილის წყვილი გამოირჩეოდა (ზევით). 
სუპერმოდელი ნაომი კემპბელი 1990-იანი წლებიდან მოყოლებული 
VERSACE-ს ერთგულია. ღია ვარდისფერი კაბა ცალი ბრეტელითა და 
საკმაოდ ორიგინალური დიზაინით სწორედ იტალიური მოდის სახლის 
კოლექციას ეკუთვნოდა (მარჯვნივ პირველი). REEM ACRA-ს ყვითელ 
აბრეშუმის კაბაში, რომელიც უმეტესობამ „წითელი ხალიჩისათვის“ 
ზედმეტად ვულგარულად და სექსუალურად მიიჩნია, ემილი რატაკოვსკი  
თავს საკმაოდ თავდაჯერებულად გრძნობდა (მარჯვნივ მეორე). ოლივია 
კულპოს ZUHAIR MURAD-ის ხელწერისგან სრულიად გასხვავებული, 
საკმაოდ არაორდინარული კაბა, მისი ფერთა გამისა და დიზაინის გამო,  
წლევანდელი ცერემონიალის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული LOOK-ი 
გახდა (მარჯვნივ მესამე).

ვარსკვლავური დრესკოდი, როგორც წესი „წითელ ხალიჩაზე“ შავი ფერის 
კაბას არ ითვალისწინებს, თუმცა არსებობენ გამონაკლისი დიზაინერები, 
რომელთა ქმნილებების შემხედვარეს მსგავსი პროტო-კოლი აღარავის 
ახსენდება. ემი ადამსს TOM FORD-ის ბისერებით გაწ-ყობილი კაბა ამშვენებდა 
(ზევით მარჯვნივ), ბლეიკ ლაივლის კი ‒ VERSACE-სი (ზევით მარცხნივ).

ჯასტინ ტიმბერლეიკი
& ჯესიკა ბილი

ELIE SAAB

ემი
ადამსი

TOM FORD

ემილი
რატაკოვსკი

REEM ACRA

ნაომი
კემპბელი

VERSACE

ბლეიკ
ლაივლი
VERSACE
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 სარა ჯესიკა პარკერი 
ამჯერადაც ორგინალურობით 

გამოირჩეოდა და „წითელ 
ხალიჩაზე“ თავს 

VERA WANG-ის საქორწილო 
კაბით იწონებდა

ოლივია
კულპო

VERA VANG

სარა ჯესიკა
პარკერი
VERA VANG
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CinemattersCinematters

3030

მსახიობ დავით ქაცარავას 
რამდენიმე ახალ 

პროექტში ვიხილავთ

ბ ოლო ერთი წლის მანძილზე 
მსახიობი დავით ქაცარავა 

ფაქტობრივად ბაქოში გადაბარ-
გდა. ამის მიზეზი მაღალბიუჯეტიან 
ფილმში მისი მონაწილეობა გახლ-
დათ. გადაღებები სავარაუდოდ ამ 
თვეში დასრულდება. 

დათოსთან ერთად, ფილმში 
სახელწოდებით „ქლამიდიოზი“, 
ქართველი მსახიობები – ზურა ცინ-
ცქილაძე და ლაშა კანკავაც  მონა-
წილეობენ. გადაღებები ბაქოსა და 
საკურორტო ქალაქ გაბალაში მიმ-
დინარეობდა. დათოს სიტყვებით, 
კინოსურათი კომედიური ელემენ-
ტებით გაჯერებული კრიმინალური 
დრამაა. 

„კონკრეტულად ეს პროექტი ჰო-
ლივუდურ სტანდარტებთან მიახ-
ლოებულად შეიძლება ჩაითვალოს. 
აქ ჩართულია თურქული პროდიუ-
სინგი, უკრაინული და გერმანული 
მხარეც. მოლოდინი დიდია! წარ-
მატების შემთხვევაში, ეს აზერბაი-
ჯანის კინემატოგრაფიის განვითა-
რებისთვის ბიძგი იქნება“, – ამბობს 
მსახიობი, – „ბოლო პერიოდში 
რატომღაც უარყოფითი გმირების 
თამაში მიწევს, რაზეც ვერ ვიტყვი, 
რომ არ მომწონს. „ქლამიდიოზში“ 
ერთ-ერთი მთავარი გმირის – მა-
ფიის ბოსის მცველს ვასახიერებ“. 

ფილმი რამდენიმე ენაზე გახმო-
ვანდება. პრემიერა კი გაზაფხულზე 
ბაქოში, შემდეგ სტამბოლში და სა-
ვარაუდოდ უკრაინაშიც გაიმარ-
თება. ქართული მხრიდან ინტე-
რესის გამოჩენის შემთხვევაში, 

აზერბაიჯანულ „ქლამიდიოზს“ 
ქართველი მსახიობების მონაწი-
ლეობით საქართველოს კინო-
თეატრებშიც ვიხილავთ.

რაც შეეხება სხვა პროექტებს, 
დათო ქაცარავა ქართულ რეა-
ლობაშიც აგრძელებს მუშაობას და 
რეჟისორ გია კაჭარავას ორ ნა-
მუშევარშია ჩართული. ფილმი 
მამა გაბრიელზე მოსამზადებელ 
ფაზაშია. მსახიობი აქ ერთ-ერთი 
მთავარი როლის შემსრულებლად 
და ასევე, პროდიუსერად მოგვევ-
ლინება. დათო იმედოვნებს, რომ 
გადაღებებისთვის საჭირო ფინან-
სების მოძიება აუცილებლად მო-
ხერხდება და ახალი ფილმის გა-
დაღებები უმოკლეს პერიოდში 
დაიწყება.

კიდევ ერთი საინტერესო პრო-
ექტი, რომელზეც მსახიობი მუშა-
ობს, ამავე რეჟისორის მეორე 
ფილმია, რომლის გადაღებები 
მარტისთვის დაიწყება. „მაქცია“ 
აქამდე გადაღებულ არცერთ ქარ-
თულ ფილმს არ ჰგავს. 

„ეს საშინელებათა ჟანრის ფილ-
მია, რომელიც დარწმუნებული ვარ 
წარმატებული იქნება. ჯერჯერობით 
მიმდინარეობს მსახიობების შერ-
ჩევა. დარწმუნებული ვარ ეკრანზე 
რამდენიმე საინტერესო არაპრო-
ფესიონალ ტიპაჟსაც ვიხილავთ“, – 
ამბობს დათო ქაცარავა.

„მაქციას“ პრემიერა 2017 წლის 
ბოლოს გაიმართება. მანამდე კი 
ფილმს სხვადასხვა კინოფესტი-
ვალზე წარადგენენ.
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ემი ადამსის 
გოგონა 
ყურადღების 
ცენტრში მოექცა

„ოსკარის“ ხუთგზის ნომინანტ ემი ადამსს 
ჰოლივუდის „დიდების ხეივანზე“ ნა-

ნატრი ვარსკვლავი გაუხსნეს. მსახიობმა ამ 
ბედნიერების გაზიარება მეუღლესა და შვილ-
თან ერთად გადაწყვიტა და ოფიციალურ ცერე-
მონიაზე სწორედ მათთან ერთად გამოცხადდა. 
NOCTURNAL ANIMALS -ის ვარსკვლავი, რო-
მელსაც ARMANI-ს ელეგანტური კაბა ამშვენებ-
და, განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევდა ექ-
ვსი წლის ავიანას, რამაც, რასაკვირველია, 
გარშემომყოფების ყურადღებაც მიიპყრო. სწო-
რედ მასთან და მეუღლესთან – დარენ ლე გა-
ლოსთან ერთად ავიდა სცენაზე ემი, რომელიც 
კინოინდუსტრიაში შეტანილი წვლილისთვის 
დააჯილდოვეს. 

42 წლის მსახიობმა ემოციურად გაიხსენა 
1999 წელი და დღე, როდესაც Disney-ში პირ-
ველ შესარჩევ ტურზე მიდიოდა: „ვერასოდეს, 
მართლა ვერასოდეს წარმოვიდგენდი, რომ ის 
გზა ამ მომენტამდე მომიყვანდა და ასეთი პატი-
ვით დამაჯილდოებდა“. ემის სიტყვას საკად-
რისად უპასუხა მისმა დიდი ხნის კოლეგამ – 
ჯერემი რენერმა: „ემი შენ ვარსკვლავგოგონა და 
ნამდვილი გენიოსი ხარ. ყველაზე მეტად კი ის 
მახარებს, რომ ყოველთვის ჩემს მეგობრად დარ-
ჩები“.
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ბ 
ევრ კინომოყვარულს აინტერესებს, 
როგორია სინამდვილეში 30 ROCK-ის 
მთავარი გმირი ჯეკ დონაგი, რამდენად 

ჩახლართულია ჯეიკობ ადლერის ცხოვრება 
ფილმის IT’S COMPLICATED მიღმა, ან რამდენად 
მხიარულია დონალდ ტრამპის როლის შემსრუ-
ლებელი ტელეშოუში SATURDAY NIGHT LIVE... რო-
გორც მიხვდით, ალეკ ბოლდუინზე ვსაუბრობთ.

ყოველდღიურ ცხოვრებაში ის ჩვეულებრივი ნიუ-
იორკელია, უგონოდაა შეყვარებული ჰილარიაზე 
და იდეალურ მამობას უწევს სამ შვილს – 21 წლის 
აილენდს, რომელიც კიმ ბესინჯერთან ქორწი-
ნებისას შეეძინა, 3 წლის კარმენ გაბრიელას, 19 
თვის რაფაელსა და პაწაწინა ლეონარდოს, რომე-
ლიც ოჯახს ოთხი თვის წინ შეემატა. „საკითხავია 
არა ის, თუ როგორ ვახერხებთ ასე ცხოვრებას, 
არამედ ის, თუ როგორ ვიძინებთ სამ პატარა ბავ-
შვთან ერთად. ფაქტობრივად, არც გვძინავს“, – 
უმხელს HELLO!-ს ცოლ-ქმარი, რომელთა ცხოვ-
რების სტილი ერთმანეთისგან რადიკალურად 
განსხვავდება. ჰილარიას მთავარი გატაცება 
იოგაა, ალეკის კი – კინო და ტელევიზია. რაც მთა-
ვარია, ორივე მათგანი წარმატებული და ძალიან 
დაკავებულია.

ოჯახის უფროსი წევრები HELLO!-სთან გულახ-
დილად საუბრობენ თანაცხოვრების გამოწვე-
ვებზე, ორ ენაზე (ინგლისური და ესპანური) ამეტ-
ყველებულ შვილებზე, კარიერულ სირთულეებსა 
და სიყვარულზე, რომელსაც სამაგალითო ის-
ტორია აქვს...

ალეკ, თქვენ ოთხი არაჩვეულებრივი შვილის 
მამა და წარმატებული ქალის მეუღლე ხართ. 
რას ნიშნავს თქვენთვის დიდი ოჯახი?
ალეკი ახლა ჩემი მთავარი მიზანია, განრიგი 
შევცვალო და რაც შეიძლება ცოტა ვიმუშაო. უკე-
თესი იქნება, ნაკლებად დაკავებული თუ ვიქნები. 
მინდა შინ ვიყო და წიგნები წავიკითხო. გამი-
ხარდება ამ მიზანს თუ მივაღწევ და სახლიდან 
მუშაობას შევძლებ. დამღალა მოგზაურობამ და 
ხანგრძლივმა გადაღებებმა. ოჯახისთვისაც და 
ჩემთვისაც უმჯობესი იქნება, შინ მეტ დროს თუ 
გავატარებ.

ჰილარია თითქმის არ გვძინავს, რაც არცერ-
თისთვის არ არის კარგი. ვცდილობთ ყველაფერს 
იუმორით შევხედოთ და საკუთარ თავს შევახ-
სენოთ, რომ ყველაფერი ყოველთვის იდეალუ-
რად ვერ იქნება, მით უმეტეს, როცა შინ სამი 
პაწაწინა ბავშვია. კარმენი ტიპური სამი წლის გო-
გონაა – ერთ მომენტში თავს შესანიშნავად 
გრძნობს, მეორე მომენტში კი მთელი სამყარო 
თავზე ენგრევა. საშინლად ცვალებადი ხასიათი 

აქვს. ამიტომ ყველაფერს იუმორით თუ არ შევ-
ხედავთ, ჩვენი საქმე ცუდად იქნება.

ალეკი ორივენი ბევრს ვმუშაობთ, ძალიან დაკა-
ვებულები ვართ და ბავშვების მოვლაში დახმარება 
გვჭირდება, თუმცა ვინც უნდა გვეხმარებოდეს, 
როცა პატარას დედა უნდა, იქ ყველაფერი დამ-
თავრებულია. სწორედ ამიტომ, ჩემი მეუღლე 
მთელ თავისუფალ დროს შინ ატარებს. ყოველ-
თვის ბავშვებთან ყოფნას ვამჯობინებთ. აბა, რა 
აზრი აქვს შვილების ყოლას, თუ მათთან ერთად 
არ გაიზრდები და განვითარდები?

რას ნიშნავდა თქვენთვის დონალდ ტრამპის 
განსახიერება SATURDAY NIGHT LIVE-ში?
ალეკი გულწრფელად რომ გითხრათ, ძალიან 
მახარებდა ხალხის იუმორისტული დამოკიდე-
ბულება. ჩვენი მთავარი მიზანი ადამიანების გა-
ხალისება იყო, თუმცა იმასაც ვიაზრებდით, რომ 
არჩევნებზე ძალიან ნერვიულობდნენ. ჰილარი 
კლინტონის მომხრეებს ტრამპის გამარჯვების 
ეშინოდათ და პირიქით. ორივე მხარეს მკვეთრად 
გამოხატული პოზიცია ჰქონდა და შესაბამისად, 
ჩემი საქმე დიდ პასუხისმგებლობასაც მოითხოვდა. 
საბოლოო ჯამში, ძალიან მიხარია, რომ ადამია-
ნების გამხიარულებისა და ალაპარაკების საშუა-
ლება მომეცა.

ჰილარია ჩემი მეუღლით ძალიან ვამაყობ. მას 
საოცარი უნარი აქვს, ყველაფერს გამოუძებნოს ის, 
რაზეც ხალხს გაეცინება. არჩევნების სიტუაცია 
ექსტრემალური იყო. SATURDAY NIGHT LIVE-მა 
დაამტკიცა, რომ იუმორით სერიოზული განცხა-
დებების გაკეთებაა შესაძლებელი. არასოდეს მახ-
სოვს, ალეკი ქუჩაში ამდენ ადამიანს გაეჩერებინა 
და თითოეულ მათგანს ერთი და იგივე ქათინაური 
ეთქვა. 

ჰილარია, აშკარაა, რომ ასაკისა და 
კულტურული განსხვავებების მიუხედავად, 
მეუღლესთან საოცარი ურთიერთობა გაქვთ. 
წარმოიდგენდით, რომ ამ ადამიანთან სამი 
შვილი და მთელი ცხოვრება 
დაგაკავშირებდათ?
ჰილარია მე და ალეკი ერთმანეთს მაშინ შევ-
ხვდით, როცა იოგას პირველი სტუდია გავხსენი და 
მეორეს ძებნა დავიწყე. იმ დღეს, როცა სასურველი 
ფართი ვიპოვე, მეგობრებმა გასართობად წასვლა 
მაიძულეს – არ მოსწონდათ სულ რომ ვმუშაობდი 
და არასოდეს ვისვენებდი. წარმოიდგინეთ, კვი-
რაში 36 გაკვეთილს ვატარებდი, ახალ სტუდიას 
ვხელმძღვანელობდი და, პარალელურად, სხვა 
მასწავლებლებსაც ვასწავლიდი. სწორედ მაშინ 
გავიცანი ალეკი. ბევრს ჰგონია, რომ იოგამ 
შეგვახვედრა, არადა ერთმანეთს რესტორან-
ში შევხვდით.
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კინოსა და ტელევიზიის ვარსკვლავი ალეკი და 
იოგას ესპანელი მასწავლებელი ჰილარია 
ერთმანეთს ნიუ-იორკის ერთ-ერთ რესტორანში 
შეხვდნენ. „ჩემთვის ეს ერთი ნახვით შეყვარება 
იყო“, – იხსენებს ალეკი, – „შეუძლებელია 
ჰილარია პირველივე შეხვედრაზე არ 
შეგიყვარდეს. მგონი მასზე შეყვარებულთა სია 
უსასრულოა და მე მხოლოდ ერთ-ერთი მათგანი 
ვარ. ღმერთმა არ იცის რატომ, მაგრამ ძალიან 
გამიმართლა და გავიმარჯვე“.

ალეკ 
ბოლდუინი

სიყვარულის დღესასწაულის მოახლოებამდე

და ჰილარია სამ პატარა „ანგელოზთან“ 
ერთად ცხოვრებაზე გვესაუბრებიან
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„ჩვენს შვილებთან ერთად  
ახალ-ახალ ტრადიციებს 

ვიგონებთ. ეს ერთად ყოფნისა და 
ბედნიერების დღესასწაულია“
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„რა აზრი აქვს 
შვილების ყოლას, თუ 

მათთან ერთად არ 
გაიზრდები?“
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მიუხედავად ქრონიკული უძილობისა, 
ალეკი და ჰილარია მაინც 

გულწრფელად იღიმიან და ძალიან 
ამაყობენ, რომ 3 წლის კარმენის,  
19 თვის რაფაელისა და 4 თვის 
ლეონარდოს მშობლები არიან

პატარა კარმენს ძალიან უყვარს მამასთან ყოფნა. უკვე საკმაო ხანია, რაც ალეკი განსაკუთრებული ყურადღების ცენტრში მოექცა. ეს მას შემდეგ მოხდა, 
რაც მსახიობმა ერთ-ერთ კომედიურ შოუში დონალდ ტრამპი განასახიერა. „ძალიან მახარებდა ხალხის იუმორისტული დამოკიდებულება. ჩვენი 
მთავარი მიზანი ადამიანების გახალისება იყო, თუმცა იმასაც ვიაზრებდით, რომ ამერიკის არჩევნებზე ძალიან ნერვიულობდნენ“, – იხსენებს 
ბოლდუინი, – „კარგია, როცა ადამიანებს სიცილისა და თავისუფლად საუბრის საშუალებას აძლევ“.



ალეკ, ეს ერთი ნახვით შეყვარება 
იყო? რა ჰქონდა ჰილარიას 
ისეთი, რასაც სხვებში ვერ 
პოულობდით?
ალეკი ჩემთვის ნამდვილად ერთი 
ნახვით შეყვარება იყო. შეუძლე-
ბელია ჰილარია პირველივე შეხ-
ვედრაზე არ შეგიყვარდეს. მგონი, 
მასზე შეყვარებულთა სია უსასრუ-
ლოა და მე მხოლოდ ერთ-ერთი 
მათგანი ვარ. ღმერთმა არ იცის 
რატომ, მაგრამ ძალიან გამიმარ-
თლა და გავიმარჯვე.

ახლა, როცა თქვენი ოჯახი ხუთი 
წევრისგან შედგება, 
დღესასწაულებს როგორ 
აღნიშნავთ ხოლმე?
ალეკი  დღესასწაულებს ძირი-
თადად შინ აღვნიშნავთ. სანამ 
ბავშვები გაჩნდებოდნენ, მოგზაუ-
რობა და ოჯახის წევრებისა თუ 
მეგობრების მონახულება გვიყვარ-
და. ახლა კი, როცა სამი შვილის 
მშობლები ვართ, მოგზაურობა სხვა 
სირთულეებს უკავშირდება. 

ჰილარია ჩვენს შვილებთან ერ-
თად ახალ-ახალ ტრადიციებს ვიგო-
ნებთ. ყველამ ვიცით, რა ჯადოსნური 
დატვირთვა აქვს ამა თუ იმ დღესას-
წაულს მაშინ, როცა პატარა ხარ. 
ვინაიდან მოგზაურობას ვერიდებით, 
მშობლებს იშვიათად ვნახულობთ – 
ჩემი და ალეკის ოჯახები საკმაოდ 
შორს ცხოვრობენ. ვცდილობთ შინ 
დავრჩეთ და თავიდან ავიცილოთ ის 
დისკომფორტი, რომელიც ბავშვის 
ჰიგიენური საფენების, ტანსაცმლისა 
და სხვა აუცილებელი ნივთების 
ჩაბარგება-ამობარგებას უკავშირ-
დება. ყველაფერს ვაკეთებ იმისათ-

ვის, რომ მათ მეხსიერებაში ჯადოს-
ნური დღესასწაულები ჩაეწეროს.

საშობაოდ განსაკუთრებულად 
ანებივრებთ?
ჰილარია დიახ, ეს ხომ ერთად 
ყოფნისა და ბედნიერების დღესას-
წაულია! ტრადიციულ კერძებს ჩემი 
საიდუმლო რეცეპტით ვამზადებ 
ხოლმე. კარმენი ძალიან პრანჭიაა 
და მისთვის სხვადასხვა კოსტიუმს 
ვყიდულობთ. რაფაელი ღილა-
კებზეა შეყვარებული და რაოდენ 
დაუჯერებელიც უნდა იყოს, კალ-
კულატორი ვაჩუქეთ. ძალიან გაუ-
ხარდა! ლეომ ამჯერად სათამაშოები 
და წიგნები მიიღო. იმდენად პატა-
რაა, რომ ჯერ წარმოდგენაც არ აქვს 
რა ხდება. მაქსიმალურად ვცდი-
ლობ, ბავშვებს გულუხვობისა და 
უანგაროდ გაცემის მნიშვნელობა 
ვასწავლო. საჩუქრებს ისინიც გვი-
კეთებენ – მთავარი ადგილი მათ 
მოწერილ წერილებს უკავია. ჩვენს 
ოჯახში ყველა დღესასწაული უან-
გარო სიყვარულისა და სითბოს გა-
მოხატვას უკავშირდება...

როგორ ჩაატარეთ საშობაო 
პერიოდი?
ჰილარია შობის საღამო ოჯახურ 
გარემოში აღვნიშნეთ. საუკეთესო 
მომენტი სანტას მოტანილი საჩუქ-
რების გახსნა იყო – ჩემს პატარებს 
ჯადოსნური დილა გაუთენდათ.

დიდ დროს უთმობთ იოგასა და 
ჯანსაღი ცხოვრების სტილზე 
წერას. მოგვიყევით თქვენი 
ახალი წიგნის შესახებ...
ჰილარია რაზეც ვწერ, ყვე-
ლაფერი მარტივი და ძალიან 

s
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მსახიობს კიმ ბესინჯერთან 21 წლის ქალიშვილი – 
აილენდი ჰყავს. მეოთხე შვილმა ალეკის ოჯახი 
სრულყოფილი გახადა. „საკითხავია არა ის, თუ 
როგორ ვახერხებთ ასე ცხოვრებას, არამედ ის, თუ 
როგორ ვიძინებთ სამ პატარა ბავშვთან ერთად“, – 
აღნიშნავს ცოლ-ქმარი, – „ფაქტობრივად, 
არასოდეს გვძინავს“. ვიდრე ბავშვები 
გაჩნდებოდნენ, ჰილარიასა და ალეკს მოგზაურობა 
უყვარდათ. ახლა კი შინ დარჩენას ამჯობინებენ.

„ბავშვის გაზრდაში ვინც უნდა 
გეხმარებოდეს, როცა პატარას დედა 

უნდა, იქ ყველაფერი დამთავრებულია“
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„თითქმის არ გვძინავს, რაც არცერთისთვის არ არის კარგი. 
ამიტომ ვცდილობთ ყველაფერს იუმორით შევხედოთ“

პატარა ლეო დედასთან ნებივრობს და მოსიყვარულე და-ძმას ეთამაშება (ზევით, მარცხნივ და მარჯვნივ). „ყველაფერი 
ყოველთვის იდეალურად ვერ იქნება, მით უმეტეს, როცა შინ სამი პაწაწინა ბავშვია. კარმენი ტიპური სამი წლის გოგონაა – 
ერთ მომენტში თავს შესანიშნავად გრძნობს, მეორე მომენტში კი მთელი სამყარო თავზე ენგრევა. საშინლად ცვალებადი 
ხასიათი აქვს. ამიტომ ყველაფერს იუმორით თუ არ შევხედავთ, ჩვენი საქმე ცუდად იქნება“, – აღნიშნავს დიასახლისი.



მნიშვნელოვანია. იოგას სწავლება 
რომ დავიწყე, ძალიან ახალგაზრდა 
ვიყავი და უკვე 12 წელია ვასწავლი. 
წარმოუდგენელი შეგრძნება მიჩ-
ნდება, როცა ვფიქრობ, რომ მალე 
ჩემი წიგნი გამოვა და ის აუცილებ-
ლად დაეხმარება ძალიან ბევრ ადა-
მიანს. სწორედ ესაა ჩემი მთავარი 
მიზანი. იოგა მხოლოდ იმიტომ არ 
ამირჩევია, რომ ეს საქმიანობა არა-
ნორმალურად მიყვარს – მიუხე-
დავად იმისა, რომ უამრავი დრო 
მეხარჯება, შინ საოცარი შეგრძნე-
ბებით ვბრუნდები და ვიცი, რომ 
ადამიანებს დავეხმარე. ზუსტად 
ვიცი – წიგნის საშუალებით უფრო 
მეტ მსურველს დავეხმარები...

ალეკი როცა ადამიანი მართლა 
გიყვარს, მისი წარმატება ყველაზე 
მეტად გახარებს. ძალიან მინდა ჩემი 
მეუღლის წიგნი პოპულარული გახ-
დეს. დარწმუნებული ვარ მის უსაზ-
ღვრო შესაძლებლობებში. ყვე-
ლაფერი, რასაც ამბობს და წერს, 
მხოლოდ ფიზიკურ ჯანმრთელობასა 
და სწორად კვებას კი არა, ჯანსა-

ღად აზროვნებასა და ემოციურ სტა-
ბილურობასაც უკავშირდება. ის ყვე-
ლას ეხმარება, ვისაც რთული და 
სტრესული რეჟიმის დაძლევა, შვი-
ლების აღზრდა, წარმატებასა თუ 
წარუმატებლობასთან გამკლავება 
უჭირს. ჩემი ცოლის აზრები უბრალო 
რჩევები კი არა, მთელი ფილოსო-
ფიაა. ძალიან ცდილობს ადამიანებს 
გონება გაუხსნას და მათი ქმედებები 
პოზიტიური ცვლილებებისკენ მი-
მართოს. ანალოგიურად ზემოქმე-
დებს ჩემზეც.

როგორც ვიცით, პატარა კარმენი 
ესპანურადაც საუბრობს. თქვენ 
როგორ გამოგდით ამ ენაზე 
მეტყველება?
ჰილარია კარმენს მხოლოდ ესპა-
ნურად ვესაუბრები. ძალიან ჭკვიანია 
და ხვდება ხოლმე, როდის უნდა 
გადაერთოს ინგლისურზე. ღამით, 
როდესაც ემოციურ სიზმარს ნახუ-
ლობს და ეღვიძება, აუცილებლად 
ესპანურად იწყებს ლაპარაკს, ხო-
ლო ეს კიდევ ერთხელ ამტკი-
ცებს, რომ ესპანური მისთვის 
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მშობლიური ენის ტოლფასია. სკოლამდელ კურსებს 
როცა ესწრება, კლასელებს ინგლისურად ეკონტაქტება. 
შინ დაბრუნებისთანავე კი ესპანურს უბრუნდება. ჩემი 
აზრით, ორენოვან ოჯახში ცხოვრება ნამდვილი საჩუქა-
რია. ალეკის ესპანურიც დღითი დღე უმჯობესდება. აქ-
ცენტი საკმაოდ კარგი აქვს.

ალეკი სხვა გზა არც მაქვს – ესპანურად უკეთ უნდა 
ვისაუბრო. ჩემი პროგრესი იმ გარშემომყოფების დამ-
სახურებაა, რომლებიც საოცარი სისწრაფით ლაპარა-
კობენ და ძლივს ვარჩევ, რას ამბობენ. იმედია, 90 წლის 
ასაკში მაინც შევძლებ გამართულად საუბარს და მათი 
ესპანურის გაგებას.

იქნებ ესპანურ ფილმში მონაწილეობამ გიშველოთ?
ალეკი უკვე მქონდა ესპანური გადაღებები – TORRENTE 5 
სანტიაგო სეგურასთან ერთად. ესპანეთში თუ დავბრუნ-
დები, ეს საქმიანი ვიზიტი არავითარ შემთხვევაში აღარ 
იქნება და ვეცდები იქაურობით მაქსიმალურად ვისია-
მოვნო. მსოფლიოს ქალაქებიდან ყველაზე მეტად სწო-
რედ მადრიდი მიყვარს – მის სიმშვიდეზე უგონოდ 
ვარ შეყვარებული.

ტექსტი: CRISTY MARRERO
ფოტო: OMAR CRUZ & EROULA DIMITRIOU

ვარცხნილობა: TAKASHI MATONO
მაკიაჟი: DESIREE LAFORE-VERA

სტილი: DOMENICA

გარდა იმისა, რომ იდეალური 
დედა და მეუღლეა, ჰილარია 
წერასაც არაჩვეულებრივად 
ახერხებს და ახალ წიგნს იოგა-
სა და ჯანსაღი ცხოვრების წე-
სის შესახებ გამოსცემს (მარცხ-
ნივ). ალეკი მისი ყველაზე 
დიდი გულშემატკივარია: „რო-
ცა ადამიანი მართლა გიყვარს, 
მისი წარმატება ყველაზე მე-
ტად გახარებს. ძალიან მინდა, 
ჩემი მეუღლის წიგნი პოპულა-
რული გახდეს“.

„ახლა ჩემი მთავარი მიზანია, 
განრიგი შევცვალო და რაც 
შეიძლება ცოტა ვიმუშაო. 

ოჯახისთვისაც უმჯობესი იქნება, 
შინ მეტ დროს თუ გავატარებ“
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კ რიშტიანუ რონალდუ კიდევ ერთხელ აღიარეს მსოფლიოს 
საუკეთესო ფეხბურთელად. ციურიხში გამართულ BEST 

FIFA FOOTBALL AWARDS-ზე 31 წლის „რეალ მადრიდელმა“ 
ლიონელ მესი და ანტუან გრიზმანი უკან ჩამოიტოვა და ყვე-
ლაზე საპატიო ტიტული სიამაყით მიიღო.

ვიდრე „ფიფას“ პრიზით დაჯილდოვდებოდა, პორტუგა-
ლიელი ფეხბურთელი არანაკლებ პრესტიჟული BALLON D’OR-
ის მთავარი გმირი გახდა და „ოქროს ბურთი“ უკვე მეოთ-ხედ 
მოიპოვა. საქმე იმაშია, რომ 1956 წელს დაწესებული ჯილ-დო, 
რომელსაც ფეხბურთის გულშემატკივრები FIFA BALLON D’OR-
ის სახელით იცნობდნენ, გასულ წელს ორ დამოუკიდებელ 
პრიზად ჩამოყალიბდა. რონალდუმ კი მოახერხა და სხვადასხვა 
შედეგიდან გამომდინარე, ორივე მათგანის მფლობელი გახდა.

წლის საუკეთესო ფეხბურთელის შესარჩევად ხანგრძლივი 
პროცესი მიმდინარეობდა, რომელშიც თანაბარი პროცენტუ-
ლობით მონაწილეობდნენ ეროვნული ნაკრებების კაპიტნები, 
მენეჯერები, ჟურნალისტები და გულშემატკივრები, რომლე-
ბიც საკუთარ არჩევანს სპეციალურ ვებგვერდზე აფიქსირებ-
დნენ. 2016 წლის თამაშებიდან გამომდინარე, კრიშტიანუს 
გამარჯვება არავის გაჰკვირვებია. ჩემპიონთა ლიგაზე გატა-
ნილი გადამწყვეტი პენალტით, „რეალის“ გადარჩენით, 
პორტუგალიის ნაკრების კაპიტნობით, 44 თამაშში გატანილი 
42 გოლითა და მეოთხე „ოქროს ბურთის“ მოპოვებით, ფეხ-
ბურთელმა საუკეთესოს ტიტული უდავოდ დაიმსახურა.

გამარჯვებულმა სიხარულით აღიარა, რომ გასული წელი 
მის საფეხბურთო კარიერაში ყველაზე გამორჩეული იყო: 
„ჩემთვის საუკეთესო წელიწადი გამოდგა. ყველაზე ემოციურად 
მაინც პორტუგალიის ნაკრების თამაშები მახსენდება. დაუვიწყა-
რი იყო ჩემპიონთა ლიგა და მსოფლიო საკლუბო ჩემპიონატიც. 
ყველაფერი გავაკეთეთ იმისათვის, რომ ეს წელი ნაყოფიერად 
დაგვესრულებინა. ძალიან, ძალიან ვამაყობ იმ ჯილდოებით, 
რომლებიც ჩემს თანაგუნდელებთან ერთად დავიმსახურე“.

შეგახსენებთ, რომ ფეხბურთელს პირად ცხოვრებაშიც 
სიახლეები აქვს. ის 21 წლის ესპანელ მოდელსა და მოცეკვა-
ვეზე – ჯორჯინა როდრიგესზეა შეყვარებული. როგორც ამ-
ბობენ, ისინი ერთმანეთს მადრიდში, DOLCE & GABBANA-ს 
წვეულებაზე შეხვდნენ და უკვე თვეებია საიდუმლო რომანით 
ტკბებიან. აღსანიშნავია, რომ წყვილი პირველად საჯაროდ 
სწორედ BEST FIFA FOOTBALL AWARDS-ზე გამოჩნდა. ამას, 
რასაკვირველია, უხმაუროდ არ ჩაუვლია და ტაბლოდები 
შეყვარებულების ფოტოებით აჭრელდა. ტ
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გასული წლის 
საუკეთესო ფეხბურთელი

კრიშტიანუ 
რონალდუ

BEST FIFA FOOTBALL AWARDS-ის 
რჩეული გახდა



ჯ ორჯ და ამალ კლუნების ცხოვრებაში გრანდიო-
ზული სიახლეა – მათ ოჯახს რამდენიმე თვეში 

არა ერთი, არამედ ორი წევრი შეემატება. სხვა სიტ-
ყვებით რომ გითხრათ, ყველასთვის ცნობილი 38 
წლის ადვოკატი ტყუპებზეა ორსულად. ამალი, რო-
მელიც ადამიანთა უფლებების დამცველია, გენდე-
რულ ბალანსს ამ საკითხშიც იცავს და უბრალოდ 
ტყუპებს კი არა, ტყუპ და-ძმას ელოდება!

მიუხედავად იმისა, რომ ეს ამბავი ოფიციალურად 
ჯერ არ განუცხადებიათ, Lebanon Daily Star-მა 
სიახლე ოჯახის ახლობლებთან გადაამოწმა და ინ-
ფორმაცია პირველმა დაადასტურა. ამას ემატება 
ამალის ახალი ფოტოები, სადაც აშკარაა, რომ ლა-
მაზმანს მუცელი ეტყობა. ძველებური ფორმებით 
აღარც მისი კაბები გამოირჩევა, რაც იმაზე მიანიშ-
ნებს, რომ კლუნები ამ ბედნიერების მსოფლიოსთვის 
გაზიარებას ჯერ არ ჩქარობენ. 

შეგახსენებთ, რომ ჯორჯ კლუნი და ამალ ალა-
მუდინი 2014 წელს დაოჯახდნენ. ისინი თანაბარ 
დროს ატარებენ ამერიკასა და დიდ ბრიტანეთში და 
ცდილობენ სამაგალითო ოჯახური ისტორია შექ-
მნან. აშკარაა, რომ ტყუპი და-ძმის დაბადებით კლუ-
ნები ნამდვილ „ჯეკპოტს“ მოხსნიან. ამის შემდეგ კი 
ეჭვგარეშეა, რომ საუკეთესო წყვილისა და ოჯახის 
ტიტულს აღარავის დაუთმობენ.

კლუნების ოჯახს  
ორი წევრი შეემატება
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ტყუპი და-ძმის დაბადებით 
კლუნები ნამდვილ „ჯეკპოტს“ 

მოხსნიან. ამის შემდეგ კი 
ეჭვგარეშეა, რომ საუკეთესო 
წყვილისა და ოჯახის ტიტულს 

აღარავის დაუთმობენ
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ლუკა 
ჩიქოვანი

„საქართველოში ყველაფერი 
მიყვარს, ყველაზე მეტად კი –  

აქ მცხოვრები ხალხი“

ქ 
ართული წარმოშობის მომღერალი ლუკა 
ჩიქოვანი იტალიაში დიდი პოპულარობით 
სარგებლობს. ყველაფერი კი YouTube-ზე 

განთავსებული ვიდეოთი დაიწყო. სწორედ ეს 
გახდა ბიძგი, რომ ლუკა მუსიკალურ კარიერაზე 
სერიოზულად დაფიქრებულიყო. გააფორმა კონ-
ტრაქტი ცნობილ ლეიბლთან UNIVERSAL MUSIC. 
ცოტა ხნის წინ მის სიმღერაზე ON MY OWN შედგა 
ახალი კლიპის პრემიერაც. კლიპის გადაღება 
საქართველოში, თბილისში მიმდინარეობდა. 
ლუკა მშობლიურ ქალაქს თავის გუნდთან ერთად 
ეწვია. ქართული HELLO! მილანში მცხოვრებ ახალ-
გაზრდა ვარსკვლავს დაუკავშირდა. საინტერესო 
დეტალებს მისი პირადი და პროფესიული ცხოვ-
რების შესახებ, ექსკლუზიური ინტერვიუდან შეიტ-
ყობთ.

ლუკა, უპირველესად მოგვიყევით თქვენ 
შესახებ. საკმაოდ დიდი პოპულარობით 
სარგებლობთ იტალიაში, თუმცა სამშობლოში – 
საქართველოში, არცთუ ბევრი  ადამიანი 
გიცნობთ. იტალიაში საცხოვრებლად როდის 
გადახვედით?
ლ.ჩ. მე ვარ ლუკა-ირაკლი ჩიქოვანი. დავიბადე 
1994 წელს, თბილისში. ვიზრდებოდი დედასთან 
და ბებიასთან ერთად. 6 წლის რომ ვიყავი, მე და 

დედა საცხოვრებლად იტალიაში გადავედით. შემ-
დეგი წლები უკვე რომში გავატარე. 15 წლის ასაკში 
დავიწყე ჩემი პირველი YouTube-ვიდეოების ატ-
ვირთვა. ეს უფასო იყო. ჩემს ოთახში მხოლოდ 
ვებკამერა მჭირდებოდა. რაც უფრო მეტ ვიდეოს 
ვტვირთავდი, მით უფრო მეტი ადამიანი ნახულობ-
და მათ და წევრიანდებოდა ჩემს არხზე. YouTube-ის 
მეშვეობით ბევრ მუსიკალურ ინსტრუმენტზე ვის-
წავლე დაკვრა. მაგალითად – გიტარასა და ფორ-
ტეპიანოზე. ასევე ვისწავლე მუსიკის წერა. 

ერთი წლის წინ მოვიგე სტიპენდია მილანის უნი-
ვერსიტეტში, ამიტომ რომიდან მილანში გადმო-
ვედი. აქ უამრავ შესანიშნავ ადამიანს შევხვდი, 
ვინც მხარში ამომიდგა და ჩემი რწმენა ჰქონდა. 
ერთ-ერთი კონცერტის დროს გავარკვიე, რომ 
ღონისძიებას UNIVERSAL MUSIC-ის წარმომად-
გენლებიც ესწრებოდნენ. დასრულებისთანავე 
ისინი ჩემთან მოვიდნენ, გამეცნენ და ჩემი მუსიკის 
მიმართ დიდი ინტერესი გამოხატეს. მოგვიანებით 
კი კონტრაქტის გაფორმება შემომთავაზეს. გაოცე-
ბული ვიყავი, UNIVERSAL MUSIC-თან ხელშეკ-
რულებას ხელი მოვაწერე და ჩემს პირველ ალ-
ბომს START გავუწიე პროდიუსინგი. სადებიუტო 
დისკის გამოსვლიდან ერთ კვირაში კი 
ლეიბლის წარმომადგენლებმა დამირეკეს 

„On My Own დედაჩემზეა, რომელმაც საკუთარ თავს მისცა მეორე შესაძლებლობა, ჩემთვის უკეთესი 
მომავალი შეექმნა. ამ სიმღერაში მთელი ჩემი სული და გული ჩავაქსოვე“, – გაგვიმხილა ლუკამ.

s
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„YouTube-ის მეშვეობით ბევრ 
მუსიკალურ ინსტრუმენტზე 

ვისწავლე დაკვრა. მაგალითად – 
გიტარასა და ფორტეპიანოზე.  
ასევე ვისწავლე მუსიკის წერა“



და მითხრეს: „იცი, რომ იტალიაში შენი ალბომი 
გაყიდვებით მესამე ადგილზეა?!“
 
სიმღერა როდის დაიწყეთ? სერიოზულად 
უყურებდით მუსიკალურ კარიერას თუ ამას 
ჯერ მხოლოდ გასართობად აკეთებდით? 
ლ.ჩ. მუსიკით ბავშვობაში დავინტერესდი. 
ვუსმენდი იმას, რასაც დედაჩემი, ვუყურებდი 
MTV-ის. ეს იმხელა დოზით ხდებოდა, რომ ერთ 
დღესაც საკუთარ თავს ვუთხარი: „მინდა ამ 
არხზე მოვხვდე“. სხვადასხვა ვიდეოს ნახვით 
თითქმის ყველაფერი დამოუკიდებლად ვის-
წავლე.

რა შეიცვალა მას შემდეგ, რაც YouTube-ის 
თქვენს არხზე პირველი cover-სიმღერა 
გამოაქვეყნეთ? რატომ გადაწყვიტეთ 
მომღერლობისთვის მოგეკიდათ ხელი?
ლ.ჩ. პრინციპში, ეს არ გახლდათ გადაწყვე-
ტილება. უბრალოდ ვგრძნობდი, რომ ეს იყო ის, 
რისი კეთებაც ყველაზე მეტად მსიამოვნებდა. 
ბევრი არაფერი შეცვლილა. მე ნაბიჯ-ნაბიჯ 
ვუახლოვდებოდი ჩემს მიზანს. საკუთარი წარ-
მატება თავში არ ამივარდა. ასე მოსდის ხოლმე 
ბევრ ახალგაზრდა შემსრულებელს, რომლებიც 
ეს-ესაა იწყებენ თავიანთი მუსიკალური გზის 
გაკვალვას. 

თქვენს სადებიუტო ალბომზე მოგვიყევით.
ლ.ჩ. START – ჩემი პიროვნული და მუსიკალური 
განვითარების მაგალითია. ამ პროექტში მთელი 
არსებით ჩავერთე, ალბომისთვის ბევრი სიმ-
ღერა დავწერე. თუმცა ყოველთვის მინდოდა 
სადებიუტო დისკში ახალი სიმღერებიც ჩამერ-
თო. ბოლოს ყველა სიმღერა გადავარჩიეთ და 
გადავწყვიტეთ რომელი უფრო შეესაბამებოდა 
ამ ალბომს. მინდოდა დისკი მრავალფეროვანი 
გამოსულიყო – ყოფილიყო პოპიც და უფრო 
მშვიდი ნამუშევრებიც, როგორიცაა ON MY OWN. 
ეს ალბომი, ფაქტობრივად,  ჩემი სახეა.

უკვე მოასწარით Start-ის მხარდასაჭერი 
ტურნეს გამართვა. როგორი შეგრძნებაა – 
უამრავი თაყვანისმცემელი, ცოცხალი 
კონცერტები, ავტოგრაფები, კამერები?..
ლ.ჩ. ტურნეს განმავლობაში გავაცნობიერე, 
რომ ამ საქმის კეთება მთელი დარჩენილი 
ცხოვრება მინდოდა. ნამდვილად არ იყო ადვი-
ლი – ზოგჯერ დღეში სამ სხვადასხვა ქალაქში 
გვიწევდა დაკვრა, მაგრამ სასტუმროს ნომერში 
ყოველთვის ბედნიერი ვბრუნდებოდი. ბედნიერი 
იმით, რომ ვნახე ამდენი ადამიანი, რომელიც 
ჩემს მოსასმენად რიგში იდგა და ხელში ჩემი 
ალბომი ეჭირა.

ბოლო ვიდეო სიმღერაზე On my own 
თბილისშია გადაღებული. სხვათა შორის, 
მისი პრეზენტაცია ინტერნეტში 5 დეკემბერს 
შედგა. რატომ გადაწყვიტეთ მშობლიურ 
ქალაქში კლიპის გადაღება?
ლ.ჩ. ON MY OWN დედაჩემზეა, რომელმაც 
საკუთარ თავს მისცა მეორე შესაძლებლობა 
ჩემთვის უკეთესი და უფრო ნათელი მომავალი 
შეექმნა. ამ სიმღერაში მთელი ჩემი სული 
და გული ჩავაქსოვე, და მინდოდა, რომ ეს 

s

ტურნეს განმავლობაში 
გავაცნობიერე, რომ ამ საქმის 

კეთება მთელი დარჩენილი 
ცხოვრება მინდოდა. ეს არ 

იყო ადვილი – ზოგჯერ დღეში 
სამ სხვადასხვა ქალაქში 

გვიწევდა დაკვრა, მაგრამ 
სასტუმროს ნომერში 

ყოველთვის ბედნიერი 
ვბრუნდებოდი. 

„ბავშვობაში ძალიან დიდი დოზით ვუყურებდი MTV-ის. ერთ დღესაც  
საკუთარ თავს ვუთხარი: „მინდა ამ არხზე მოვხვდე!“
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„დილაობით დარბაზს ვსტუმრობ ხოლმე, თუმცა ჩემი ფოტოებიდან  
გამომდინარე თქვენც დაასკვნით, რომ ვარჯიში დიდად არ მეტყობა”



ლუკას სადებიუტო ალბომი 
START გამოსვლიდან ერთ 

კვირაში,  იტალიაში 
გაყიდვებით მესამე 
ადგილზე მოხვდა 47
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გულწრფელობა ვიდეოსაც დატყობოდა. ამიტო-
მაც ძალიან მარტივი და ადვილად გასაგები 
კლიპი გადავიღეთ. ნამდვილად ძნელია მთელი 
სათქმელი სამ წუთში ჩაატიო. იმედი მაქვს სიმ-
ღერა წარმატებული იქნება.

რამდენად ხშირად ჩამოდიხართ 
სამშობლოში? რომელია ბავშვობის 
გამორჩეულად საყვარელი მოგონება, 
რომელიც საქართველოს უკავშირდება?
ლ.ჩ. ადრე, ზაფხულობით ბებიას სანახავად 
ხშირად ჩამოვდიოდი, თუმცა მისი გარდაცვა-
ლების შემდეგ ჩემი ვიზიტები საქართველოში 
შემცირდა. უამრავი ლამაზი მოგონება მაქვს. 
მიყვარს ბორჯომი, სადაც ჩემი ბავშვობის საუკე-
თესო არდადეგებს ვატარებდი. თბილისში გა-
მორჩეულად მიყვარს „ალექსანდრეს ბაღი“. 
ზოგადად, საქართველოში ყველაფერი მიყ-
ვარს, ყველაზე მეტად კი – აქ მცხოვრები ხალხი. 

ქართულად თუ საუბრობთ და თუ გიმღერიათ 
ოდესმე მშობლიურ ენაზე?
ლ.ჩ. ერთხელ ვიმღერე სიმღერა – „ო, არ 
მინდა, რომ გული გატკინო“, და ეს ვიდეო ჩემს 
Facebook-გვერდზეც კი გამოვაქვეყნე. ცოტათი 
ვმორცხვობ, როდესაც ქართულად ვსაუბრობ. 
რობოტივით ვლაპარაკობ, მაგრამ გპირდებით, 
რომ აუცილებლად ვეცდები უკეთ ვისაუბრო.

ლუკა, როგორია თქვენი ჩვეულებრივი დღე?
ლ.ჩ. როგორც წესი, დილით საუზმის დიდ 
ულუფას მივირთმევ, რომელიც ძირითადად 
სოსისებისა და კვერცხისგან შედგება. ხანდახან 
ზედმეტიც კი მომდის. შემდეგ თავს ვიწესრიგებ, 
ცოტა ხანი ვუკრავ. ეს ჩემი დღის საუკეთესო 
დასაწყისია. დილაობით დარბაზს ვსტუმრობ 
ხოლმე, თუმცა ჩემი ფოტოებიდან გამომდინარე 
თქვენც დაასკვნით, რომ ვარჯიში დიდად არ 
მეტყობა. ყოველდღე სხვადასხვა რამით ვარ 
დაკავებული, ასე რომ ყოველი დღე გარკვეული 
სიურპრიზებითაა სავსე.

გატაცება თუ გაქვთ, ან ჰობი?
ლ.ჩ.  ფილმების ნახვა და მეგობრებთან ერ-
თად დროის გატარება მიყვარს. ჩემი უმთავრესი 
ჰობი კი საკუთარი საქმეა.

სპორტით თუ ხართ დაკავებული?
ლ.ჩ. ბავშვობაში სხვადასხვა სპორტულ წრეზე 
დავდიოდი, მაგრამ ახლა ეს უფრო ყოველ-
დღიურ ბრძოლას ჰგავს ჩემსა და ჩემს ინსტრუქ-
ტორს შორის. ვცდილობ ფორმა შევინარჩუნო – 
დავდივარ დარბაზში და აუზში ვცურავ. 

რა გეგმები გაქვთ 2017 წელს?
ლ.ჩ.  გეგმა არ მაქვს, სამაგიეროდ მაქვს 

s

„ბევრი მიზანი მაქვს, 
თუმცა მათზე ხმამაღლა 
არასოდეს ვსაუბრობ – 

ცოტა არ იყოს, 
ცრუმორწმუნე ვარ“

„ევროპული ტურნე ჩემი 
ყველაზე დიდი ოცნებაა“
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„ცოტათი ვმორცხვობ, 
როდესაც ქართულად 

ვსაუბრობ. რობოტივით 
ვლაპარაკობ, მაგრამ 

გპირდებით, რომ 
აუცილებლად ვეცდები 

უკეთ ვისაუბრო“, 
‒ გვითხრა ლუკამ.



„მიყვარს ფილმების ნახვა 
და მეგობრებთან ერთად 
დროის გატარება. ჩემი 

უმთავრესი ჰობი კი 
საკუთარი საქმეა“

ბევრი მიზანი. თუმცა მათზე ხმამაღლა არასოდეს 
ვსაუბრობ – ცოტა არ იყოს, ცრუმორწმუნე ვარ.

თქვენი სურვილები…
ლ.ჩ.  ჩემი დიდი ოცნებაა ვიმოგზაურო 
საკუთარი მუსიკით. ევროპული ტურნე ფანტას-
ტიკური იქნებოდა.
 
ქართული HELLO! ლუკას წარმატებულ 2017 
წელს უსურვებს. იმედი გვაქვს, მას მალე საქარ-
თველოში შევხვდებით და ქართველ მსმენელს 
მისი ცოცხლად მოსმენის საშუალება 
მიეცემა.

ინტერვიუ: ლულუ კახიანი
ფოტო: MANUELA KALI

50

H

„ბავშვობაში სხვადასხვა 
სპორტულ წრეზე დავდიოდი, 

მაგრამ ახლა ეს უფრო 
ყოველდღიურ ბრძოლას ჰგავს 

ჩემსა და ჩემს ინსტრუქტორს 
შორის. მაგრამ ვცდილობ ფორმა 

შევინარჩუნო – დავდივარ 
დარბაზში და აუზში ვცურავ.“ 





Panorama

დონალდ 
ტრამპი

ამერიკის შეერთებული შტატების 
45-ე პრეზიდენტი

თ ეთრი სახლი ახალ ცხოვრებას 
იწყებს. დიასახლისის მოვა-

ლეობები მელანია ტრამპმა უკვე 
ოფიციალურად გადაიბარა. დო-
ნალდი კი 20 იანვრიდან საქმია-
ნობას შეუდგა და მსოფლიოს ყვე-
ლაზე გავლენიანი ქვეყნის სათავეში 
მოექცა.

ობამები ამერიკელ ხალხს ემოცი-
ური გამოსვლებითა და გულის ამა-
ჩუყებელი მომენტებით დაემშვი-
დობნენ. მათ დამშვიდობებაზე არა-
ნაკლებ საინტერესო იყო დონალდ 
ტრამპის ინაუგურაციაზე წარმოთ-
ქმული სიტყვებიც. ჩვეულებისამებრ, 
ახალმა პრეზიდენტმა ძალაუფლება 
კონგრესის შენობაში გადაიბარა. 
ოფიციალურ ცერემონიალზე მოვ-
ლენები სტანდარტულად განვი-
თარდა და ყველაზე მნიშვნელოვან 
მომენტამდე, სიტყვით გამოსვლამ-

დე, ყოველგვარი ინციდენტის გარე-
შე მივიდა. 

„პრეზიდენტო კარტერ, პრეზიდენ-
ტო კლინტონ, პრეზიდენტო ბუშ, პრე-
ზიდენტო ობამა, ამერიკელებო და 
მსოფლიოს მოქალაქეებო, გმად-
ლობთ“, – ასე დაიწყო საინაუგურა-
ციო სიტყვა პრეზიდენტმა ტრამპმა. 
იგი იმ თემებს შეეხო, რომლებზეც 
წინასაარჩევნო პერიოდშიც საუბ-
რობდა. ტრამპმა ხალხს კიდევ ერ-
თხელ შეახსენა ამერიკის პრობლე-
მები და მათი გადაჭრის თავისებუ-
რი გზებიც მოძებნა: „ამერიკელებს 
სჭირდებათ კარგი სკოლები, უსაფ-
რთხო სამეზობლო და ნორმალური 
სამსახური. ეს მართალი ხალხის მარ-
თებული მოთხოვნაა. მაგრამ რეალო-
ბა სხვანაირია. სწავლა ყველასათვის 
ხელმისაწვდომი არ არის. ამიტომ 
ჩნდება დანაშაული, დაჯგუფებები, 
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ნარკოტიკები... არადა, ჩვენ ერთიანი 
ერი ვართ და მათი ტკივილი ჩვენი 
ტკივილია, მათი ოცნებები ჩვენი ოც-
ნებებია და მათი წარმატებაც ჩვენი 
წარმატება იქნება... ეს დღე ისტორია-
ში შევა როგორც დღე, როცა ვაშინ-
გტონმა ძალაუფლება ხალხს დაუბრუ-
ნა“.

„ჩვენ სხვა ქვეყნების საზღვრებს 
ვიცავდით და საკუთარი გვავიწყდე-
ბოდა. ტრილიონებს ვახარჯავდით 
სხვა სახელმწიფოებს მაშინ, როცა 
ჩვენი სიმდიდრე და ძალაუფლება 
ნელ-ნელა უფერულდებოდა. იხურე-
ბოდა ქარხნები და აღარავინ ფიქ-
რობდა უმუშევრად დარჩენილ მი-
ლიონობით ადამიანზე. ამერიკულ 
ოჯახებს ძირითად სიმდიდრეს ართ-
მევდნენ და მსოფლიოში ფანტავდნენ. 
მაგრამ ეს წარსულში დარჩა. ახლა 
მომავალზე უნდა ვიფიქროთ“, – თქვა 
ტრამპმა და ხალხს პირობა მისცა, 
რომ ამერიკა ძველებურ დიდებას 
აღიდგენს, – „ამიერიდან ამერიკა 
მთავარი პრიორიტეტი იქნება. ჩვენი 
ქვეყანა ისევ გაიმარჯვებს და ისე გაბ-
რწყინდება, როგორც არასოდეს. და-
ვიბრუნებთ სამსახურს, საზღვრებს, 
სიმდიდრეს, ოცნებებს. ავაშენებთ 
ახალ გზებს, ხიდებს, აეროპორტებს, 
გვირაბებს, რკინიგზებს. ხალხი პენ-
სიაზე კი არ იქნება, სამსახურში იმუ-
შავებს და ამერიკის მშენებლობაში 
უშუალო მონაწილეობას მიიღებს. 

ჩვენ ორი მარტივი წესი გვექნება: 
იყიდე ამერიკული და დაასაქმე ამე-
რიკელი“. 

რასაკვირველია, ამერიკელ პატ-
რიოტებს ახალი პრეზიდენტის სიტ-
ყვები აპლოდისმენტების გარეშე არ 
დაუტოვებიათ. ემოციებმა კი პიკს 
მაშინ მიაღწია, როცა ტრამპმა გა-
მოსვლა დაასრულა და ხალხს მთა-
ვარი სათქმელი შეახსენა: „ჩვენ 
ერთად შევძლებთ, ამერიკა ისევ გა-
ვაძლიეროთ. ჩვენ ერთად შევძლებთ, 
ამერიკა ისევ გავამდიდროთ. ჩვენ 
ერთად შევძლებთ, ამერიკამ ისევ 
იამაყოს. ჩვენ ერთად ვაქცევთ ამე-
რიკას უსაფრთხო ადგილად. დიახ, 
ჩვენ ერთად აღვადგენთ ამერიკის 
დიდებულებას!“

ინაუგურაციის დასრულების შემ-
დეგ, ამერიკის შეერთებული შტატე-
ბის 45-ე პრეზიდენტი საქმიანობას 
ოფიციალურად შეუდგა და ბინა 
თეთრ სახლში დაიდო. რაც შეეხება 
პირველ ლედისა და „პატარა დო-
ნალდს“, ისინი იქ საცხოვრებლად 
მოგვიანებით, რამდენიმე თვის შემ-
დეგ გადავლენ. მთავარ მიზეზად 
ბარონის განათლება სახელდება – 
ტრამპებს არ სურთ, ბავშვს სასწავ-
ლო პროცესში ხელი შეეშალოს და 
სწორედ ამიტომ დროებით ქალაქ 
ნიუ-იორკში მდებარე COLUMBIA 
GRAMMAR AND PREPARATORY 
SCHOOL-ში ტოვებენ.
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ქეთი მელუა ღირსების ორდენით 
დაჯილდოვდა. ქართველ მომღერალს 
ეს საჩუქარი საქართველოს პრეზიდენტის 
სახელით გადაეცა. როგორც პრეზიდენტის 
ადმინისტრაციის უფროსმა – გიორგი 
აბაშიშვილმა აღნიშნა, ქეთი ქართული 
კულტურის საზღვარგარეთ პოპულარიზაციის 
საქმეში შეტანილი განსაკუთრებული 
წვლილისა და გამორჩეული შემოქმედებითი 
მოღვაწეობისთვის დაჯილდოვდა. 
შეგახსენებთ, რომ მელუამ ევროპული ტურნე 
გორის კამერულ გუნდთან ერთად დაასრულა.

ინა გუდავაძე ‒ ბადრი პატარკაციშვილის 
მეუღლე, ბრიტანეთის ყველაზე მდიდარ 
ქალთა სიაში შევიდა. ერთ-ერთი ყველაზე 
გავლენიანი გამოცემის ‒ Business Insider-
ის ინფორმაციით, ქართველმა ქალბატონმა 
650 მილიონი ფუნტის ღირებულების ქონება 
მეუღლისგან მიიღო. მის საკუთრებათა სიაში 
ტელეკომპანია, ოქროს მაღაროები, ნავთობის 
ბიზნესი და სამორინეებია. რეიტინგში, 
რომელშიც 31 ადამიანია შესული, ყველაზე 
მდიდარ ქალებად ჯოან როულინგი, სელმა 
ჰაიეკი და კირსტი ბერტარელი სახელდებიან.

გიორგი ოვაშვილი ხელოვნებისა და 
ლიტერატურის ორდენის კავალერია. ამის 
შესახებ გადაწყვეტილება საფრანგეთის 
კულტურის მინისტრმა ‒ ოდრე აზულემ 
მიიღო. მისი თქმით, ქართველმა რეჟისორმა 
საფრანგეთისა და მსოფლიოს კულტურაში 
განსაკუთრებული წვლილი შეიტანა. კარლოვი 
ვარისა და სხვა პრესტიჟული კონკურსების 
გამარჯვებულს ჯილდო საფრანგეთის ელჩმა ‒ 
პასკალ მენიემ გადასცა. შეგახსენებთ, რომ 
გიორგი ოვაშვილის „სიმინდის კუნძული“ 
სწორედ საფრანგეთის სახელმწიფოს 
თანადაფინანსებით შეიქმნა.

„ხელოვნური სუნთქვა“ შეჩერებულია. 
სერიალის შემოქმედებითი ჯგუფის 
განცხადებით, პროექტი ჯერჯერობით აღარ 
გაგრძელდება და ამის მთავარი მიზეზი 
ფინანსური პრობლემებია. პროდიუსერ 
ირაკლი საღინაძის თქმით, ახალი სერიების 
გადაღება თებერვალში იგეგმებოდა, 
თუმცა „რუსთავი 2“-ის დაყადაღებისა და 
არასახარბიელო სიტუაციის გამო, პროექტი 
ეკონომიკურად წამგებიანი აღმოჩნდა. გუნდი 
იმედოვნებს, რომ „ხელოვნურ სუნთქვას“ 
შესაბამისი სახსრები გამოუჩნდება და 
მაყურებელი ნანატრ გაგრძელებას იხილავს.

ვიქტორია ბექჰემს დიდი ბრიტანეთის 
ერთ-ერთი ყველაზე საპატიო ორდენი 

               თვის მნიშვნელოვანი სიახლე...30დღე
ახალი ამბების 

დასტა

გადაეცემა. Spice Girls-ის ყოფილ წევრს, 
დევიდ ბექჰემის ერთგულ მეუღლესა და 
მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ 
დიზაინერს უშუალოდ დედოფალი ელისაბედი 
დააჯილდოებს. ვიქტორიას ეს პატივი მოდაში 
შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისა და 
საქველმოქმედო საქმიანობისთვის ერგება. 
ის ჯერ კიდევ 2014 წელს დასახელდა 
გაეროს კეთილი ნების ელჩად, რის შემდეგაც 
სხვადასხვა მნიშვნელოვანი საკითხის 
მოგვარებაში აქტიურად მონაწილეობს.

რუვენ რივლინი საქართველოს ეწვია. 
ისრაელის პრეზიდენტი ქვეყანაში გიორგი 
მარგველაშვილის მოწვევით, ორდღიანი 
ვიზიტით ჩამოვიდა და საქმიანი შეხვედრები 
გამართა როგორც ქვეყნის პირველ პირთან, 
ისე პრემიერმინისტრსა და პარლამენტის 
თავმჯდომარესთან. ჩატარდა სპეციალური 
პრესკონფერენციაც, სადაც ისრაელის 
მეთაურმა ჟურნალისტების შეკითხვებს უპასუხა 
და საქართველო-ისრაელის ურთიერთობებზე 
ისაუბრა. მოგვიანებით რივლინმა ქართველ 
გმირთა მემორიალი გვირგვინით შეამკო.

ჯანეტ ჯექსონი დედა გახდა. ამერიკელ 
მომღერალს 50 წლის ასაკში პირველი 
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ბარაკ ობამამ პრეზიდენტის პოსტი ოფიციალურად დატოვა. ვიდრე იმ სახ-
ლიდან წამოვიდოდნენ, რომელშიც რვა წელი გაატარეს, ობამებმა ბევრი 

რამ გაიხსენეს და ხალხს, ჩვეულებისამებრ, უამრავი ემოციური მომენტი უსახ-
სოვრეს. ყველაზე გამორჩეული, რასაკვირველია, აშშ-ის უკვე ყოფილი პრეზი-
დენტის ბოლო სიტყვა იყო. „დიახ, ჩვენ შეგვიძლია!“ – თქვა მან კიდევ ერ-
თხელ, – „დიახ, ჩვენ შევძელით!“ ყოფილმა პრეზიდენტმა განსაკუთრებული 
მადლობა მეუღლეს გადაუხადა, ხალხს კი პირობა მისცა, რომ პოლიტიკური 
ცვლილებების პროცესი უმტკივნეულოდ ჩაივლის.

               თვის მნიშვნელოვანი სიახლე...

ბარაკ ობამა  
ამერიკელებს დაემშვიდობა

შვილი შეეძინა. მან ყატარელ მილიარდერ 
ვისამ ალ-მანეს ვაჟიშვილი აჩუქა, 
რომელსაც ეისსა დაარქვეს. შეგახსენებთ, 
რომ ჯანეტმა რვა წლით უმცროს მამაკაცთან 
რომანი 2012 წელს გააბა. მას შემდეგ 
მათი სიყვარულის ისტორია დინამიკურად 
ვითარდებოდა. ამბობენ, რომ ჯექსონმა 
რელიგიაც კი შეიცვალა და ისლამი მიიღო. 
ჯერჯერობით მომღერალს არანაირი 
კომენტარი არ გაუკეთებია. გარშემომყოფთა 
თქმით, ახალბედა დედა თავს შესანიშნავად 
გრძნობს.

„ერთიანი ნაციონალური 
მოძრაობა“ ორად გაიყო. დავით 
ბაქრაძემ, თანამოაზრეებთან ერთად, 
სპეციალური ბრიფინგი გამართა და 
პარტიის დატოვების მიზეზებზე ისაუბრა. 
მისი თქმით, გადაწყვეტილება წარსულის 
შეფასების, არასწორი მეთოდებისა და 
სტრატეგიების გადახედვის შემდეგ მიიღეს. 
ბაქრაძეს გიგი უგულავაც დაეთანხმა და 
აღნიშნა, რომ ციხიდან გამოსვლის შემდეგ 
პარტიაში ძალიან მძიმე სურათი დახვდა. 
თანამოაზრეების თქმით, ისინი ერთად 
განაგრძობენ ბრძოლას არსებული რეჟიმის 
წინააღმდეგ.

ნატო ვაჩნაძის ძეგლი საზეიმოდ გაიხსნა. 
სკულპტურა თბილისში, დავით აღმაშენებლის 
გამზირზე, მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის 
კინომსახიობთა თეატრის წინ განთავსდა. 
შესანიშნავი ქართველი მსახიობის ქანდაკება 
თბილისის მერმა და კულტურის მინისტრმა 
გახსნეს. ღონისძიებას ნატო ვაჩნაძის 
შთამომავლობა და ქართული კინოსა და 
თეატრის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. 
ცერემონიალზე მსახიობის შემოქმედებასა 
და დამსახურებაზეც ისაუბრეს. 2.20 მეტრი 
სიმაღლის სკულპტურის ავტორი ლევან 
ვარდოსანიძეა.

TAXIFY-მ საქველმოქმედო კამპანია წამო-
იწყო და ქართველი ჯარისკაცების ოჯახებიდან 
25 ბავშვის სწავლის საფასური დააფინანსა. 
მომავალი სტუდენტები საქართველოს 
ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოში 
ინფორმაციულ ტექნოლოგიებსა და ინჟინერი- 
ას შეისწავლიან. თანხის შეგროვებაში 
უშუალო მონაწილეობა მიიღეს კომპანიის 
წარმომადგენლებმა, მძღოლებმა და იმ მომ- 
ხმარებლებმა, რომელთა მიერ გადახდილი 
თანხის ნაწილი ამ ინიციატივის განხორციელე-
ბისთვის გამოიყო. Taxify-ს საქველმოქმედო 
კამპანია სამომავლოდაც გაგრძელდება.
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როცა საყვარელ ადამიანს ვკოცნით, ტვინი ბედნიერების შეგრძნების გამომწვევ 
სეროტონინს, დოფამინსა და ოქსიტოცინს გამოყოფს. სწორედ ამიტომაა, რომ 
კარგი კოცნა დიდწილად განსაზღვრავს კარგ ურთიერთობას.

KISS ME, BABY

ბეჰატი პრინსლუ 
& ადამ ლევინი

ჯორჯ & ამალ
კლუნები

ლუისანა ლოპილატო
& მაიკლ ბუბლე



ყ ველაზე კარგი, რაც ჩვენს ტუჩებს შეუძლია, 
კოცნა და ღიმილია. მაშინ, როცა საყვარელ 

ადამიანს ვკოცნით, ემოციების ქარიშხალი მხო-
ლოდ გულში კი არა, ჩვენს მთლიან ორგანიზმში 
ტრიალებს. მეცნიერებმა უკვე დიდი ხანია დაად-
გინეს, რომ ეს სიყვარულის გამომხატველი მოქ-
მედება საოცრად დადებითად აისახება ჩვენს 
ჯანმრთელობასა და განწყობაზე, ამცირებს 
სტრესს, სისხლში ეპინეფრინს გამოყოფს და მის 
მიმოქცევას აჩქარებს. გარდა ამისა, დამტკიცდა, 
რომ სიყვარულით სავსე კოცნა სრულიად აქ-
რობს თავის ტკივილს. თქვენ წარმოიდგინეთ, ის 
კარიესსაც კი ებრძვის! 

რაც ყველაზე მთავარია, როცა საყვარელ ადა-
მიანს ვკოცნით, ტვინი ბედნიერების შეგრძნების 
გამომწვევ სეროტონინს, დოფამინსა და ოქსი-
ტოცინს გამოყოფს. სწორედ ამიტომაა, რომ 
კარგი კოცნა დიდწილად განსაზღვრავს კარგ 
ურთიერთობას.

ალბათ, ისიც გაგიგიათ, რომ კოცნის დროს 
ზედმეტი კალორიები იწვება. მნიშ-
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მაშინ, როცა საყვარელ ადამიანს ვკოცნით,  
ემოციების ქარიშხალი მხოლოდ გულში კი არა,  

ჩვენს მთლიან ორგანიზმში ტრიალებს

s

მაიკლ დუგლასი &
კეტრინ ზეტა-ჯონსი

სტინგი &
ტრუდი სტაილერი

ჯეი-ზი, ბიონსე 
& ბლუ აივი
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ვნელოვანი ფაქტია, რომ გრძნო-
ბებით სავსე კოცნა თვითშეფასებას 
ამაღლებს და პროდუქტიულობასაც 
ზრდის. ამ ყველაფერს კი ემატება 
ის, რომ ეს მოქმედება აძლიერებს 
იმუნიტეტს და ამცირებს ალერგიულ 
რეაქციებს. 

იმედია, ამ ინფორმაციის მიღების 
შემდეგ კოცნით კიდევ უფრო მეტ 
სიამოვნებას მიიღებთ და ეცდებით, 
რომ თქვენი ტუჩების ორი საუკე-
თესო დანიშნულება უფრო ხშირად 
გამოიყენოთ – აკოცოთ და გაი-
ღიმოთ. H

ყველაზე კარგი, რაც ჩვენს ტუჩებს 
შეუძლია, კოცნა და ღიმილია
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მეცნიერებმა უკვე დიდი ხანია დაადგინეს, რომ ეს სიყვარულის გამომხატველი 
მოქმედება საოცრად დადებითად აისახება ჩვენს ჯანმრთელობასა და განწყობაზე, 
ამცირებს სტრესს, სისხლში ეპინეფრინს გამოყოფს და მის მიმოქცევას აჩქარებს. 
გარდა ამისა, დამტკიცდა, რომ სიყვარულით სავსე კოცნა სრულიად აქრობს თავის 
ტკივილს. თქვენ წარმოიდგინეთ, ის კარიესსაც კი ებრძვის!

ბილ & ჰილარი
კლინტონები

ეშტონ კატჩერი
& მილა კუნისი

დევიდ & ვიქტორია
ბექჰემები

ჯეკი & ადამ
სენდლერები

არნოლდ შვარცენეგერი 
& მარია შრაივერი





სიყვარულის 
ლეგენდები

მხატვრული და ანიმაციური ფილმები ჯერ კიდევ ბავშვობიდან 
გვარწმუნებენ, რომ ისინი, ვისაც ერთმანეთი უყვართ, 
ყოველთვის „დიდხანს და ბედნიერად” ცხოვრობენ
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ანიმაციური ფილმები სიყვარულს 
ყველაზე სათუთ და სუფთა გრძნო-
ბად წარმოაჩენენ და ბავშვობიდან-
ვე გვინერგავენ იმის რწმენას, რომ 
სადღაც, ჩვენთან ახლოს, სწორედ 
ის ადამიანია, რომელიც ჩვენს 
ცხოვრებას შეცვლის და ნამდვილ 
სიყვარულს გვასწავლის. „დის-
ნეის“ თუ დავუჯერებთ, სიყვა-
რულს ყველანაირ ბოროტ ძალაზე 
გამარჯვება შეუძლია.

„რაპუნცელი”
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„მისტერ და მისის 
სმიტები” ვნებიანი 

სიყვარულის დაუვიწყარ 
ისტორიას გვიყვება

ს იყვარული ის გრძნობაა, რომელიც თი-
თოეულ ჩვენგანზე ჯადოსნურად მოქმე-

დებს. მნიშვნელობა არ აქვს, ცალმხრივია თუ 
ორმხრივი – მთავარია იგრძნო და გამოსცადო. 
რასაკვირველია, ბევრნაირი სიყვარული არსე-
ბობს. გვიყვარს ყველა და ყველაფერი, ვინც/
რაც ჩვენს ცხოვრებას უკეთესობისკენ ცვლის. 
თუმცა იმ ერთადერთს ჩვენს გულში მაინც განსა-
კუთრებული ადგილი უჭირავს.

ამბობენ, დედამიწას სიყვარული ატრიალებსო. 
ამჯერად, ამ გამონათქვამს დავაკონკრეტებთ 
და დარწმუნებით გეტყვით, რომ სიყვარული ყვე-
ლაზე მძლავრად კინოსამყაროს ატრიალებს. 
ფავორიტი ფილმების ჩამოთვლისას, შეუძლე-
ბელია გვერდი ავუაროთ რომანტიკულ ჟანრს 
და არ გავიხსენოთ, მაგალითად, სკარლეტ ო’ჰა-
რასა და რეტ ბატლერის ისტორია, რომელიც 
ბედნიერებითა და ზღაპრული დასასრულით არ 
გამოირჩევა, თუმცა ამ ჯადოსნურ გრძნობას 
მთელი თავისი დიდებულებითა და სირთუ-
ლეებით წარმოაჩენს. „ქარწაღებულნი“ სწორედ 
ის ფილმია, რომელიც რომანტიკული შინაარსის 
ნამუშევრებში IMDB-ის რეიტინგის პირველ პოზი-
ციას იკავებს.

თუ ვნებიან სიყვარულს შევეხებით, უპირვე-
ლესად, „ბინძური ცეკვები“ და მასში ჩატეული 
ზღვა ემოციები უნდა გავიხსენოთ. ამავე ფილ-
მთან ერთად უნდა შევეხოთ ყველასთვის ცნო-
ბილ და საყვარელ „უბის წიგნაკს“, რომელიც 
ნამდვილი სიყვარულის ძალასა და მნიშვნე-
ლობას სენტიმენტალური ისტორიით გვიჩვენებს. 
დაგვეთანხმებით, რომ არანაკლებ ვნებიანია 
მისტერ და მისის სმიტების კინოამბავიც.

s



რომანტიკულ ნამუშევრებზე საუბრისას 
დანაშაულიც კი იქნება, ხაზგასმით რომ არ აღ-
ვნიშნოთ ფილმები ჯულია რობერტსის მონა-
წილეობით: „ლამაზმანი“, „ნოტინგ-ჰილი“, 
„საუკეთესო მეგობრის ქორწილი“, „მოკვდი 
ახალგაზრდა“... ზოგადად, ეს მსახიობი პირდა-
პირ სიყვარულთან ასოცირდება. მისი და რი-
ჩარდ გირის ტანდემი კიდევ დიდხანს დარჩება 
საუკეთესო კინოწყვილის მაგალითად. ანალო-
გიურის თქმა შეგვიძლია მეგ რაიანსა და ტომ 
ჰენკსზე, რომლებსაც ერთმანეთი სამ ფილმში 
„უყვარდებათ“. სულ რამდენიმე თვის წინ განუყ-
რელი წყვილი ახალ ნამუშევარში გამოჩნდა – 
„ითაკაში“ ტომი და მეგი ცოლ-ქმრის როლებს 
ინაწილებენ. 

აუცილებლად უნდა შევეხოთ ანიმაციურ ფილ-
მებსაც – ისინი სიყვარულს ყველაზე სათუთ და 
სუფთა გრძნობად წარმოაჩენენ და ბავშვობი-
დანვე გვინერგავენ რწმენას, რომ სადღაც, 
ჩვენთან ახლოს, სწორედ ის ადამიანია, რომე-
ლიც ჩვენს ცხოვრებას შეცვლის და ნამდვილ 
სიყვარულს გვასწავლის. მულტფილმები იმასაც 
ამტკიცებენ, რომ ეს გრძნობა ბრმა და ყრუა და 
მხოლოდ გულის კარნახს ემორჩილება. „დის-
ნეის“ თუ დავუჯერებთ, სიყვარულს ყველანაირ 
ბოროტ ძალაზე გამარჯვება შეუძლია. საუკე-
თესო მაგალითებად, ალბათ, „ლედი და მაწან-
წალა“, „მძინარე მზეთუნახავი“, „ანასტასია“, 
„რაპუნცელი“ და „ურჩხული და მზეთუნახავი“ გა-
მოდგება. ამ უკანასკნელის ადაპტაციას მაყუ-
რებელი სულ რაღაც ერთ თვეში იხილავს. მზე-
თუნახავის როლში, არც მეტი არც ნაკლები, ემა 
უოტსონი მოგვევლინება. ფილმის მსოფლიო 
პრემიერა 17 მარტს ამერიკის შეერთებულ 
შტატებში გაიმართება. H

ჯულია რობერტსისა და 
რიჩარდ გირის ტანდემი 
კიდევ დიდხანს დარჩება 
საუკეთესო კინოწყვილის 

მაგალითად
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სკარლეტ ო’ჰარა 
& რეტ ბატლერი

62
როდესაც სიყვარულზე ვსაუბრობთ, შეუძლებელია არ 
ვახსენოთ ნიკ კასავეტისის „უბის წიგნაკი“, რომელმაც 
2004 წელს ყველა კინომანის გული მოიგო. (ზევით)
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მეფური 
კოცნა

ესპანეთის მეფე ფილიპე VI  
& დედოფალი ლეტიცია



უ ფლისწულის კოცნას რომ ჯადოსნური ძალა 
აქვს, ბავშვობისდროინდელი ზღაპრები-

დანაც ვიცით. თეთრ რაშზე ამხედრებულ პრინცს 
კოცნით საყვარელი ქალის გაცოცხლებაც კი 
შეუძლია! სწორედ ამიტომ, მეფური კოცნის 
ფოტოზე აღბეჭდვას დღემდე განსაკუთრებული 
მნიშვნელობა ენიჭება. ამის საუკეთესო მაგალი-
თად კეიტ მიდლტონისა და უილიამის საქორ-
წინო კოცნა გამოდგება. 2011 წლის 29 აპრილს 
გადაღებულმა კადრმა მსოფლიო მოიარა და 
დღემდე რჩება ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ 
ფოტოდ. კემბრიჯის ჰერცოგი და ჰერცოგინია 
ერთმანეთს მთელი სიყვარულით, თვალდა-
ხუჭულები კოცნიან და გულშემატკივრებს ერთი 
შეხედვით არწმუნებენ მათი გრძნობის გულ-
წრფელობასა და სიმძლავრეში. 

ანალოგიურად შეგვიძლია დავახასიათოთ 2015 
წლის 13 ივნისს გადაღებული ფოტოც, რომე-
ლზეც პრინცი კარლ ფილიპი და პრინცესა სო-
ფია ჩანან. თუ უახლოეს წარსულში გადავინაც-
ვლებთ, გვერდს ვერ ავუვლით პრინც 
ფრედერიკსა და პრინცესა მერის, რომ-
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არავინ იცის, შეუძლია თუ არა უფლისწულის კოცნას 
საყვარელი ადამიანის გაცოცხლება, მაგრამ იმაზე 
ყველანი ვთანხმდებით, რომ კოცნას, მეფურსა თუ 
ჩვეულებრივს, ნამდვილად ჯადოსნური ძალა აქვს

s

პრინცი კარლ ფილიპი  
& პრინცესა სოფია

პრინცი ფრედერიკი 
& პრინცესა მერი
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ლებმაც კოპენჰაგენში ერთმანეთს დაუვიწყარი 
საქორწინო ამბორი უსახსოვრეს (2004 წლის 14 
მაისი). 

რასაკვირველია, ისტორიას სამუდამოდ დარ-
ჩება პრინც ჩარლზისა და პრინცესა დაიანას 
კოცნაც, რომელიც ფოტოგრაფებმა 1981 წლის 
29 ივლისს, წმინდა პავლეს ტაძარში გამართულ 
ქორწილზე დააფიქსირეს.

არავინ იცის, შეუძლია თუ არა უფლისწულის 
კოცნას საყვარელი ადამიანის გაცოცხლება, 
მაგრამ იმაზე ყველანი ვთანხმდებით, რომ კოც-
ნას, მეფურსა თუ ჩვეულებრივს, ნამდვი-
ლად ჯადოსნური ძალა აქვს. H

პრინც ჩარლზისა და 
პრინცესა დაიანას კოცნა 

ფოტოგრაფებმა მათ 
ქორწილზე დააფიქსირეს

ტ
ე
ქ
ს
ტ

ი
: 

ე
ლ

ე
ნ
ე
 მ

ა
რ

გ
ა
ლ

იტ
ა
შ
ვ
ილ

ი.
 ფ

ო
ტ

ო
: 

G
E
T
T
Y
 I
M

A
G

E
S
.

პრინცი უილიამი & 
კეიტ მიდლტონი

პრინცი ჩარლზი & 
პრინცესა დაიანა
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დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით ელექტრონულ მისამართხე: info@hellomagazine.ge

ჟურნალის გამოწერის მსურველებმა დარეკეთ: +995 322 98 03 98  
ან მოგვწერეთ ელექტრონულ მისამართზე: info@hellomagazine.ge

გამოიწერეთ
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სამუდამო 
სიყვარული

დევიდ & ვიქტორია 
ბექჰემები

სოფი ლორენი  
& კარლო პონტი

„პირობას ვდებ, რომ მეყვარები და შენ-
თან ერთად ვიქნები ჭირსა და ლხინში, 

წარმატებასა და წარუმატებლობაში, ყოველ-
თვის და ყველგან, ვიდრე სიკვდილი არ დაგ-
ვაშორებს“ – ეს ის ფიცია, რომელსაც ყველაზე 
ბედნიერ დღეს წარმოთქვამენ. ყველას, ვინც 
ამ სიტყვებს ამბობს, გულწრფელად სჯერა, 
რომ პირობას აუცილებლად შეასრულებს, 
თუმცა, სამწუხაროდ, საპირისპიროც ხდება 
ხოლმე და წყვილები ერთმანეთს შორდებიან. 
ისინი კი, ვინც ფიცს არ ღალატობენ, სამუდამო 
სიყვარულის საუკეთესო მაგალითებად რჩე-
ბიან. გარშემო ბევრი ერთმანეთზე შეყვარე-
ბული წყვილი გვყავს, თუმცა ყველაზე საინ-
ტერესოები მაინც ისინი არიან, ვისაც მთელი 
მსოფლიო იცნობს...

სოფი ლორენმა საქორწინო ფიცი პირნათ-
ლად შეასრულა და კარლო პონტის სიკვდი-
ლამდე მისი ერთგული იყო. 37 წლის კარლოს 
16 წლის სოფია ჯერ კიდევ 1950 წელს შეუყ-
ვარდა. მათი სიყვარული ქორწინებით მხო-
ლოდ 16 წლის შემდეგ დაგვირგვინდა. ვარ-
სკვლავურ წყვილს, უამრავი დაბრკოლების 
გადალახვის შემდეგ, ორი შვილი შეეძინა – 
კარლო და ედოარდო. მას შემდეგ, რაც ლო-
რენს მეუღლე გარდაეცვალა (2007 წ.), ერთ-
ერთ ინტერვიუში ხაზგასმით აღნიშნა: „არა, მე 
აღარასოდეს გავთხოვდები! შეუძლე-ბელია 
სხვისი შეყვარება შევძლო!“

მსოფლიოს კარგად ახსოვს გრეის კელისა და 
მონაკოს პრინც რენიე მესამის ამბავიც. მათი 
სიყვარული მშვენიერი ლედის სიცოცხლის ბო-



ლომდე გაგრძელდა. მიუხედავად იმისა, რომ 
სამსახიობო საქმიანობას რთულად შეელია 
და ჩაკეტილი ცხოვრების სტილიც, ცოტა არ 
იყოს, მობეზრდა, გრეისს საქორწინო ფიცი 
არასოდეს დაურღვევია. შეიძლება ითქვას, 
რომ პრინცი მისი პირველი და უკანასკნელი 
სიყვარული იყო. მას შემდეგ, რაც კელი გულის 
შეტევით გამოწვეულ ავტოავარიას ემსხვერ-
პლა, რენიე მესამეს აღარავინ შეჰყვარებია. ის 
23 წლის შემდეგ, კვლავ თავის ცოლზე შეყვა-
რებული გარდაიცვალა.

თუ იმ სიყვარულის ისტორიებსაც შევეხებით, 
რომლებიც დღემდე სამაგალითოდ გრძელ-
დება, აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ დევიდ 
და ვიქტორია ბექჰემები, რომლებიც ფავო-
რიტი წყვილების რეიტინგში დამსახურებულად 
ლიდერობენ. წყვილმა ერთმანეთი 1997 წელს 
გაიცნო. მაშინ ორივენი პოპულარობის პიკში 
იყვნენ. ერთი წლის შემდეგ ფეხბურთელმა 
SPICE GIRLS-ის POSH SPICE-თან დაქორწინება 
მოინდომა. ასე შეიქმნა მოსიყვარულე ოჯახი, 
რომელსაც დღემდე POSH AND BECKS-ის 
სახელით მოიხსენიებენ. მათ ამბავში მხოლოდ 
ის შეიცვალა, რომ ახლა ოთხი შვილის მშობ-
ლები არიან. რამდენჯერმე გავრცელდა ჭორი 
სავარაუდო ღალატის შესახებ, თუმცა ვიკიც და 
დევიდიც მარტივად ამტკიცებენ, რომ საქორ-
წინო ფიცისა და ერთმანეთის ერთგულები 
არიან.

არანაკლებ სამაგალითოები არიან ტომ ჰენ-
კსი და რიტა უილსონი, უილ და ჯადა სმიტები, 
სტივენ სპილბერგი და კეიტ კეპშოუ... თქვენ 
წარმოიდგინეთ, სამუდამო სიყვარულის არსე-
ბობას ამტკიცებს SNOOP DOGG-იც, რომელიც 
დღესაც იმ გოგონაზეა შეყვარებული, რომე-
ლიც ჯერ კიდევ სკოლაში მოეწონა. სნუპმა და 
შანტემ საქორწინო ფიცი ორჯერ დადეს და 
პრობლემების მიუხედავად, დიდი სიყვარუ-
ლისა და სამშვილიანი ოჯახის ერთგულები 
დარჩნენ. განსაკუთრებულად აღსანიშნავია 
მიშელ და ბარაკ ობამების 25-წლიანი ურთი-
ერთობაც, რომელიც მთელ მსოფლიოს უჩ-
ვენებს, როგორი უნდა იყოს ურთიერთ-
პატივისცემით, თანადგომით, ხალისით, 
სიყვარულითა და სითბოთი სავსე ოჯახი. 

შეუძლებელია არ აღვნიშნოთ ელენ დეჯე-
ნერესისა და პორშა დე როსის ამბავი. მსოფ-
ლიოში ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ტელე-
წამყვანს უკვე 13 წელია რჩეული ქალბატონი 
უყვარს და მასთან ერთად უშიშრად იბრძვის 
განსხვავებული სექსუალური ორიენტაციის 
წყვილთა უფლებების დასაცავად. ელენი 
ერთ-ერთი პირველი გახლდათ, რომელმაც 
საჯაროდ აღიარა, რომ ლესბოსელი იყო. 
მაშინ კი, როცა კალიფორნიაში ერთსქესიანთა 
ქორწინება დააკანონეს, დაუფიქრებლად შექ-
მნა ოჯახი, რომელიც ყველას უმტკიცებს, რამ-
დენად სრულყოფილი შეიძლება იყოს სიყვა-
რული, რომელსაც ბევრ ქვეყანაში ებრძვიან. 
ანალოგიურს ამტკიცებენ ელტონ ჯონი 
და დევიდ ფერნიშიც, რომლებმაც საქორ-

„პირობას ვდებ, რომ მეყვარები და შენთან ერთად ვიქნები ჭირსა და ლხინში, წარმატებასა და წარუმატებლობაში, 
ყოველთვის და ყველგან, ვიდრე სიკვდილი არ დაგვაშორებს“ – ეს ის ფიცია, რომელსაც ყველაზე ბედნიერ დღეს 
წარმოთქვამენ. ყველას, ვინც ამ სიტყვებს ამბობს, გულწრფელად სჯერა, რომ პირობას აუცილებლად შეასრულებს.
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ისინი, ვინც საქორწინო 
ფიცს არ ღალატობენ, 
სამუდამო სიყვარულის 

საუკეთესო მაგალითებად 
რჩებიან

s

ბარაკ & მიშელ 
ობამები

გრეის კელი & 
პრინცი რენიე
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წინო ფიცი ცხრაწლიანი რომანის 
შემდეგ, 2014 წელს დადეს.

ეს ისტორიები კიდევ ერთხელ ადას-
ტურებს, რომ ბედნიერი დასასრული 
მხოლოდ ზღაპრებსა და რომანტი-
კულ ფილმებში კი არა, ჩვენს პირად 

ურთიერთობებშიც არსებობს. მთა-
ვარია გულწრფელი გრძნობა, ურ-
თიერთნდობა, მხარდაჭერა, ერთ-
გულება და რწმენა იმისა, რომ 
შესაძლებელია ჩვენზეც თქვან ზღაპ-
რული სიტყვები – „ცხოვრობდნენ 
დიდხანს და ბედნიერად“. H

ისინი ამტკიცებენ, რომ ბედნიერი 
დასასრული მხოლოდ ზღაპრებსა და 

რომანტიკულ ფილმებში კი არა, ჩვენს 
პირად ურთიერთობებშიც არსებობს
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ელენ დეჯენერესს უკვე 13 წელია რჩეული ქალბატონი უყვარს 
და მასთან ერთად უშიშრად იბრძვის განსხვავებული სექსუალური 
ორიენტაციის წყვილთა უფლებების დასაცავად.

SNOOP DOGG 
& შანტე

ელენ დეჯენერესი 
& პორშა დე როსი

კეიტ კეპშოუ & 
სტივენ სპილბერგი

ტომ ჰენკსი & 
რიტა უილსონი

ელტონ ჯონი & 
დევიდ ფერნიში



  ტაქსი 
პრობლემების    
         გარეშე

სანდოობა  კომფორტი  სისწრაფე



მ აყურებლებს ბევრჯერ უნატრიათ, ამა თუ იმ 
ფილმის მთავარ გმირებს ერთმანეთი რეა-

ლურ ცხოვრებაშიც შეყვარებოდათ. კინოსამ-
ყარო ასეთი შემთხვევების სიმცირეს ნამდვილად 
არ უჩივის... 

მიუხედავად იმისა, რომ „მისტერ და მისის სმი-
ტები“ სულ ცოტა ხნის წინ ოფიციალურად და-
შორდნენ, ისინი დღემდე რჩებიან გადასაღებ 
მოედანზე დაწყებული სიყვარულის საუკეთესო 
მაგალითებად. საბედნიეროდ, მათი განშორება 
არ გაუმეორებიათ ბრედის ყოფილ სიყვარულს 
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კინოინდუსტრიაში არცთუ იშვიათია შემთხვევები, რო-
ცა გადასაღებ მოედანზე დაწყებული სიყვარული სა-
ქორწინო ფიცით გვირგვინდება.

ეკრანიდან 
გრძნობებამდე

ეს ვარსკვლავური წყვილები 
გვიმტკიცებენ, რომ 

სიყვარული, რომელზეც 
ფილმებში ჯადოსნურ 

ისტორიებს მოგვითხრობენ, 
მართლა არსებობს

პენელოპა კრუსი &  
ხავიერ ბარდემი

ჩენინგ ტეიტუმი 
& ჯენა დუანი



– ჯენიფერ ენისტონსა და ჯასტინ ტერუს, რომ-
ლებმაც ერთმანეთი 2011 წელს, WANDERLUST-ის 
გადაღებებზე გაიცნეს და ურთიერთობა 2015 
წელს საიდუმლოდ გამართული ქორწილით გა-
ნაგრძეს. მათ მსგავსად, ფილმში დაწყებული 
სიყვარული საქორწინო ფიცით დააგვირგვინეს 
ჩენინგ ტეიტუმმა და ჯენა დუანმა, რომლებიც 
ერთმანეთს STEP UP-ის გადაღებებზე შეხვდნენ 
და დღეს უკვე პატარა ევერლის ამაყი მშობლები 
არიან.

ანალოგიური სასიყვარულო ისტორია განვი-
თარდა ნატალი პორტმანისა და ბენჟამინ მილ-
პიეს (BLACK SWAN), რაიან გოსლინგისა და ევა 
მენდესის (THE PLACE BEYOND THE PINES), პე-
ნელოპა კრუსისა და ხავიერ ბარდემის (VICKY 
CRISTINA BARCELONA), მაილი საირუსისა და ლიამ 
ჰემსუორტის (THE LAST SONG) შემთხვევებშიც. 
უილ და ჯადა სმიტებიც გადასაღებ მოედანზე 
შეხვდნენ – THE FRESH PRINCE OF BEL-AIR-ის 
კასტინგზე მისული ჯადა დაიწუნეს, სამაგიეროდ 
ამ ფილმმა მას ნამდვილი სიყვარული, ერთ-
გული მეუღლე და თავისი შვილების სამაგა-
ლითო მამა აჩუქა.

ეს წყვილები გვიმტკიცებენ, რომ სიყვარული, 
რომელზეც ფილმებში მოგვითხრობენ, მართლა 
არსებობს და ის რეალურ ცხოვრებაშიც 
სამუდამოდ გრძელდება.

THE FRESH PRINCE OF BEL-AIR-ის კასტინგზე 
მისული ჯადა სმიტი დაიწუნეს, სამაგიეროდ ამ 
ფილმმა მას ნამდვილი სიყვარული, ერთგული 
მეუღლე და თავისი შვილების სამაგალითო 
მამა აჩუქა (მარცხნივ).
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როგორც ჩანს, 
ზღაპრული გრძნო-
ბებიდან რეალურ 

სიყვარულამდე ერთი 
ნაბიჯია

H

ჯენიფერ ენისტონი
& ჯასტინ ტერუ

უილ & ჯადა 
სმიტები

ნატალი პორტმანი & 
ბენჟამინ მილპიე

მაილი საირუსი & 
ლიამ ჰემსუორტი

ევა მენდესი & 
რაიან გოსლინგი

ტ
ე
ქ
ს
ტ

ი
: 

ე
ლ

ე
ნ
ე
 მ

ა
რ

გ
ა
ლ

იტ
ა
შ
ვ
ილ

ი.
 ფ

ო
ტ

ო
: 

G
E
T
T
Y
 I
M

A
G

E
S
.



   

74

საიდუმლო 
წერილები 

HELLO!-ს ფურცლებიდან გამხელილი სიყვარული

გ იგი,  ამ წერილზე დიდხანს ვფიქრობდი. ისე-
თი რთულია საკუთარი გრძნობების სიტყვე-

ბით გადმოცემა... შენდამი ჩემი სიყვარულის 
ყველაზე კარგი ახსნა მადლიერება იქნება. მად-
ლობა ბედისწერას, რომ მაშინ, ჩვენს დღეს, შენ 
შეგხვდი. გმადლობ, რომ შემდეგ აღარ გამიშვი. 
ისე კარგად მახსოვს ჩვენი მაშინდელი ‒ შეყვა-
რებულობის დრო... ის დღემდე გრძელდება და 
ამისთვის გმადლობ. შენი მადლიერი ვარ ყვე-
ლაფრისთვის, რაც ახლა გვაქვს – ჩვენი ოჯახის-
თვის, ჩვენი ოცნების სახლისთვის, შენი სითბოსა 
და ზრუნვისთვის. 

შენ ხარ ყველაზე კეთილი ადამიანი, რომელსაც 
შევხვედრივარ – ამას ყოველთვის გეუბნებოდი 
და ყოველთვის გეტყვი. გმადლობ ერთად გატა-
რებული საუკეთესო დროისთვის, დამოკიდებუ-
ლებებისთვის, ჩვენი მოგზაურობებისთვის, ჩვენი 
თბილისისა და ჩვენი კიევისთვის. ჩემი ცხოვ-
რების საუკეთესო მომენტები სწორედ ჩვენთანაა 
დაკავშირებული და რაც მთავარია – რამდენი 
რამაა წინ.  

გმადლობ ლიზისთვის. როცა მას ვუყურებ, შენს 
თვალებს და ღიმილს ვხედავ – ეს ის არის, რაც 
ყველაზე მეტად მიყვარს და გმადლობ მისი ამ 
ნაკვთებისთვის. და ასეთივე ბიჭი შეიძლება?.. 
შესაძლოა ჩახლართულად  და გაურკვევლად 
ვწერ, მაგრამ ვიცი – სიტყვების გარეშეც ყოველ-
თვის გამიგებ და ამისთვის გმადლობ, ჩემო 
ძვირფასო.

მარინა კარპის 
წერილი გიგი 

დედალამაზიშვილს
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ჰეი, შენ მე არ მიცნობ. უფრო სწორად, შე-
საძლოა ცოტა რამ იცი ჩემზე, თუმცა 

სინამდვილეში არ მიცნობ. მე ალექსანდრე 
მქვია და ახლა 2012 წელია. ბოლო დროს 
ხშირად ვუსმენ უკიდურესად მელანქოლიურ 
მუსიკას. ჩემი განწყობაც შესაბამისია. ჯერ ჩემს 
ცხოვრებაში არ გამოჩენილა გოგო შაგალის 
ნახატებიდან, გუსტავ მალერის მეხუთე 
სიმფონიიდან... გოგონა, რომელიც ვინ იცის 
როგორ შეცვლის ჩემს ცხოვრებას.

ჰეი, ეს მე ვარ. მიცანი? ჰო, ჩვენ ერთად ვთა-
მაშობთ თამაშს „რა? სად? როდის?“ მე შენი 
კაპიტანი ვარ. რაღაცნაირი უცნაური დამთხვე-
ვაც კია ეს – მე ხომ მომწონხარ?.. და არა მხო-
ლოდ. აი, უკვე გითხარი – აბდაუბდად და ქაო-
სურად, მაგრამ მაინც გითხარი. 

ახლა 2013 წელია. წიგნს გამოვცემ, შენ ჩემი 
ყველაზე მნიშვნელოვანი შემფასებელი ხარ. 
ბათუმში ვართ. შენ აგურისფერი სარაფანი 
გაცვია და ახლა უფრო გოგენის ტაიტელ ქა-
ლებს ჰგავხარ. მე გიყურებ და ვიცი – ახლა 
ტატუინზე ვცხოვრობ, „ვარსკვლავური ომე-
ბის“ სამყაროში; ახლა თავზე ორი მზე დამ-
ყურებს – ერთი ნამდვილი, ანუ შენ, და მეორე 
ის რაღაც – კოსმოსში.

ჰეი, უკვე ერთი წელია მიყვარხარ. ყველაფერ-
თან ერთად, შენ ჩემი საუკეთესო მეგობარი 
ხარ. ჩვენ ვსეირნობთ, ერთად ვუყურებთ 
ფილმებს და ა.შ. შენ ფეხბურთის საყურებლად 
დამყვები და ითმენ ხან მოიესის, ხან ვან გაა-
ლის „მანჩესტერ იუნაიტედს“. იცი როგორ მიყ-
ვარს ეს გუნდი და ჩემთან ერთად უყურებ. იცი, 
ამ წელს რა მოხდა ყველაზე საოცარი? მე და-
მავიწყდა 2012.

ჰეი, გამარჯობა. 2015 წელია. შენ ანნა ხარ, 
მე – ალექსანდრე, და ეს ისევე აშკარაა, 
როგორც შენი თმის სურნელის შეგრძნება, 
როცა შორს ხარ, მე კი ჩემს ოთახში მარტო 
ვიღვიძებ. არასოდეს გავურბოდი სენტიმენ-
ტალურობას. მე გეკითხები – „ცოლად გამომ-
ყვები?“ შენ თავს მიქნევ და იღიმი ისე, რო-
გორც შენ.

ჰეი, მე გითხარი – ახლა შენ ჩემი მეუღლე 
დაგერქმევა, მე კი ყოველთვის შეყვარე-
ბულს დაგიძახებმეთქი. ვამბობ, რომ მინდა 
ყოველთვის შევინარჩუნო ჩემში ბავშვი, 
რომელიც არასოდეს მომცემს ჩარჩოებში 
ჩატევის უფლებას. მინდა შენშიც იყოს 
ბავშვი, რომელიც არასოდეს მეტყვის უარს 
ერთად ვირბინოთ წვიმაში, როგორ 
ბანალურადაც უნდა ჟღერდეს ეს. ჰოდა, 
სულ შეყვარებულები ვიყოთ. ახლა  
2016 წელია. ერთმანეთს თითებზე ბეჭ-
დებს ვუკეთებთ. ესეც ხომ თამაშია? ეს 
არაა მთავარი. მთავარია ყოველთვის 
ისეთი ნამდვილები ვიყოთ, როგორებიც 
ახლა ვართ.

ჰეი, ახლა 2017 წელია. სიყვარულის 
დღეს გილოცავ, ანნა. მე შენ მიყვარხარ.

ალექსანდრე, რომელიც შენია

„შენ ფეხბურთის 
საყურებლად დამყვები 

და ითმენ ხან 
მოიესის, ხან ვან  

გაალის „მანჩესტერ 
იუნაიტედს“. იცი როგორ 

მიყვარს ეს გუნდი და 
ჩემთან ერთად 

უყურებ“

ალექსანდრე 
ლორთქიფანიძის 

წერილი ანი 
მარდალეიშვილს

H
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შეყვარებული 
წყვილები 

წარმატებული, ლამაზი და ახალგაზრდა 

რომანტიკული ისტორიებით

ჩვენი პირველი შეხება სიყვარულის ისტორიებთან 
ზღაპრებით იწყება.  არასოდეს გვყოფნის დაუჯერე-

ბელი ამბების მოსმენა და ვითხოვთ კიდევ ერთხელ წაგ-
ვიკითხონ, კიდევ ერთხელ გვიამბონ. მერე დრო გადის და 
ზღაპრების არსებობა სულ უფრო იშვიათად გვახსენდება. 
თუმცა ხანდახან, ნამდვილი ამბები გამოგონილ სიუჟეტებზე 
გაცილებით ზღაპრულია.

მიკამ და ნატამ ერთმანეთი საფრანგეთის სამხრეთ ნაწილ-
ში გაიცნეს.  მაშინვე დამეგობრდნენ. შეხვედრა გაცნობიდან 
ერთ წელიწადში დაიწყეს. ზუსტად ახსოვთ თარიღიც – 
2008 წლის 17 აგვისტო.  

ერთმანეთს სიურპრიზებს და საჩუქრებს ხშირად უძღვნიან, 
თუმცა ზოგიერთი მათგანი მაინც განსაკუთრებულად დაა-
მახსოვრდათ. მაგალითად, ნატას დაბადების დღეზე, მიკას 
მიერ ორგანიზებული ფლეშმობი მისი ერთი-ერთი საყვა-
რელი სიმღერის – Ain’t No Mountain High Enough ფონზე.

მოულოდნელობებით სავსე იყო ის დღეც, როდესაც ხელი 
სთხოვეს. ეს ნიუ-იორკში, ცენტრალ-პარკში მოხდა. დასა-
მახსოვრებელი და საოცარი დღის შექმნაში ამჯერადაც 
მსახიობები და ძალიან ახლო მეგობრები მონაწილეობ-
დნენ.

ორივემ ზუსტად იცოდა როგორი უნდა ყოფილიყო ქორწი-
ლი.  რამდენად უცნაურიც უნდა იყოს, საერთოდ არ ნერ-
ვიულობდნენ. სტუმრებთან ერთად თვითონაც არაჩვეუ-
ლებრივად გაერთნენ. როგორც ყველაზე ბედნიერ და 
სასიამოვნო მომენტებში ხდება, მათთვის დრო ძალიან 
სწრაფად გავიდა და მთელმა საოცარმა დღემ თითქოს 
წუთში ჩაიარა.

თუმცა დაუვიწყარი ზეიმი მეორე დღესაც გაგრძელდა. 

კაბა, რომელიც ნატას პირველ დღეს ეცვა პარიზში, ზუჰაირ 
მურადის მიერ შეიკერა. ქორწილის მეორე დღის ჩაცმუ-
ლობაზე კი ჯაბა დიასამიძემ იზრუნა. 

მიუხედავად იმისა, რომ მათი ამბავი, გაცნობის ისტორიით, 
სიურპრიზებით, დაუვიწყარი ხელის თხოვნისა და ქორწი-
ლის ცერემონიით, ისედაც ფილმს ჰგავს, მისულ სტუმრებს 
საკუთარი მონაწილეობით ნამდვილი მხატვრული ფილმიც 
აჩვენეს. საქორწილო ვიდეორგოლი ყველასთვის კარგად 
ნაცნობი ფილმის – Twilight-ის მოტივებზე გადაიღეს.

როგორც ნატა ამბობს, ვიდეო სრულად ასახავს მისი და 
მიკას  სიყვარულის ისტორიას. გამოდის, რომ მათი 
მთავარი საუნდტრეკი Muse-ის Neutron Star Collision-ია. 

და რა თქმა უნდა, რაც ყველაზე მთავარია – ეს 
მხოლოდ პირველი ნაწილია. ასე რომ... To be continued.

ნატა ფხაკაძე და  
მიკა ჩიგირინსკი

s
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მიუხედავად იმისა, რომ მათი 
ამბავი, გაცნობის ისტორიით, 
სიურპრიზებით, დაუვიწყარი 

ხელის თხოვნისა და ქორწილის 
ცერემონიით, ისედაც ფილმს 

ჰგავს, წვეულებაზე მისულ 
სტუმრებს საკუთარი 

მონაწილეობით ნამდვილი 
მხატვრული ფილმიც აჩვენეს



ნიკა აღნიშნავს, რომ დაოჯახებამ და 
შვილმა მას უფრო მეტი სტიმული 
შესძინა. დაძაბული და სტრესული 
შეხვედრების შემდეგ, შინ მისულს 

ყველაფერი ის ხვდება, რასაც 
მაქსიმალურად გამოჰყავს 

გადატვირთული მდგომარეობიდან
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ჩოგბურთელმა ნიკოლოზ ბასილაშვილმა და მისმა მეუღ-
ლემ – ნეკა დოროყაშვილმა ოჯახის შექმნის გადაწყვე-
ტილება გაცნობიდან  წელიწადნახევარში მიიღეს. ქორწი-
ლის ორგანიზებასთან დაკავშირებული ყველა საკითხის 
მოგვარება ნეკას მოუწია, რადგან იმ პერიოდში ნიკა იტა-
ლიაში უნდა ყოფილიყო. ქორწილისთვის თბილისში ჩა-
მოსვლა მხოლოდ ერთი დღით მოახერხა. შემდეგ უკან 
დაბრუნდა.

მიუხედავად იმისა, რომ ოჯახისა და კარიერის შეთავსება 
რთული ამოცანაა, ერთად ამას მარტივად ახერხებენ. 
ნიკა აღნიშნავს, რომ დაოჯახებამ და შვილმა მას კიდევ 
უფრო მეტი სტიმული მისცა. დაძაბული და სტრესული 
შეხვედრების შემდეგ, შინ მისულს ყველაფერი ის ხვდება, 
რასაც მაქსიმალურად გამოჰყავს გადატვირთული მდგო-
მარეობიდან.

ნეკას მიაჩნია, რომ მისი მეუღლე, პროფესიიდან გამომ-
დინარე, პრობლემების ადვილად გადაჭრასაა მიჩვეული. 
შესაბამისად, სიტუაციას არასოდეს ართულებს და სხვადა-
სხვა ბარიერს იოლად უმკლავდება.

თუმცა ალბათ კარგ პარტნიორთან ერთად ყველაფერი 
უფრო მარტივი   ხდება. ნეკა ყველაზე კარგად აცნობიე-
რებს, რომ ნიკას კარიერის პიკი ჯერ კიდევ წინ არის და 
ამიტომ ყველანაირად ცდილობს ხელი შეუწყოს. სწორედ 
ამიტომ, დროებით უარი თქვა საკუთარ კარიერულ წინ-
სვლაზე და სამომავლო გეგმების განხორციელება ცოტა 
ხნით გადადო.  

მოკლედ, ნიკას და ნეკას წყვილი იმის კარგი მაგალითია, 
რომ სიყვარულშიც, ისევე როგორც სპორტში, მთავა-
რი გუნდური თამაშია.

ნეკა დოროყაშვილი  
და ნიკოლოზ 
ბასილაშვილი 
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წლების წინ, როცა ოჯახურ ცხოვრებაზე ფიქრობდა, 
საკუთარ თავს ტელევიზორის წინ, მეუღლესთან და 
შვილთან ერთად წარმოიდგენდა.  მერე ისე მოხ-
და, რომ ტელევიზორში თვითონ გამოჩნდა, გაიცნო 
თაკო, რომელიც პროფესიით ოპერატორია, ტელე-

ვიზიაში მუშაობს და დღესდღეობით ისე ხდება, 
რომ ტელევიზორს ერთად თითქმის არასოდეს 
უყურებენ.

არადა ყველაფერი ფილმით დაიწყო. ერთმანეთს 
საერთო მეგობართან შეხვდნენ. მაშინ კინოთეატ-
რებში რომელიღაც ქართული ფილმი გადიოდა. 
თაკომ თქვა, რომ ნამუშევარი იმდენად მოეწონა, 
მეორედაც სიამოვნებით ნახავდა. განმეორებით 
სეანსზე მიპატიჟებამაც არ დააგვიანა, მაგრამ საბო-
ლოოდ, კინოდარბაზის ნაცვლად, თეატრში ‒ გიორ-
გის სპექტაკლზე აღმოჩნდა.

თაკო შოშიაშვილი 
და გიორგი 

ბახუტაშვილი 

ოჯახის შექმნა გაცნობიდან ძალიან მალე – ხუთ 
თვეში გადაწყვიტეს.

გიორგი ამბობს, რომ მეოჯახე ტიპაჟია. მოსწონს 
სხვებზე ზრუნვა. ყოველთვის  წარმოედგინა, 
რომ ოჯახის მხრივ ძალიან წარმატებული უნდა 
ყოფილიყო. არ ყოფდა კარიერულ და ოჯახურ 
წარმატებას. ეგონა, რომ სხვაგვარად კარგად 
ვერ იქნებოდა. 

ძალიან კმაყოფილია იმ გადაწყვეტილებით, 
რომელიც მიიღო. თუმცა გარშემო ბევრი ცუდი 
მაგალითია. საქართველოში ძალიან ადრე იღე-
ბენ დაოჯახების გადაწყვეტილებას. მიაჩნია, 
რომ ეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნა-
ბიჯია, რომელსაც ადამიანი დგამს. პროფესიის 
არჩევისასაც ხომ ისე ხდება, რომ ხშირად ადამი-
ანები ბოლომდე ვერ იგებენ რისი კეთება სურთ. 
თუ თავიდან არასწორ გადაწყვეტილებას იღებ, 
ეს მოგვიანებით ყველაფერს ამახინჯებს და 
ცვლის. ამიტომ ყველას აძლევს რეკომენდაციას, 
რომ ზუსტად ის ადამიანი მოძებნონ, ვისთან ერ-
თად გაღვიძებაც ყოველთვის მოუნდებათ. ასე 
ნაკლები პრობლემა იქნება. 

გიორგისგან განსხვავებით, თაკო ოჯახზე არ 
ფიქრობდა. საკუთარი  თავი სერიოზულ ურთი-
ერთობაში ვერ წარმოედგინა. როცა გიორგი 
გაიცნო, მიხვდა, რომ რეალურად უნდოდა ეპო-
ვა ადამიანი, რომელიც მისი მეორე ნახევარი 
იქნებოდა. მასაც შესძლებია სიყვარული და  
მეოჯახეც ყოფილა.

ერთმანეთს თავიდანვე მარტივად უგებდნენ. 
ორივეს აზრით, კარგ, ჯანსაღ ურთიერთობაში 
ყველაზე მთავარი გულწრფელობა და აბსო-
ლუტური გახსნილობაა.  

თაკოს ამბობს, რომ ისინი არიან შეყვარებულე-
ბი, რომლებიც ერთად ცხოვრობენ. ერთმანეთს 
ზედმეტი ვალდებულებებით არ ტვირთავენ. ის, 
ვის მიმართაც ვალდებულებები აქვთ, ბეაა.

წლინახევრის ბეაა იმის მიზეზიც, რომ მათი არც-
ერთი დღე წინას არ ჰგავს.

გიორგის გარკვეული სტერეოტიპები ჰქონდა 
ბავშვის აღზრდასთან დაკავშირებით. მოძებნა 
სტატიები, ნაშრომები ამ თემაზე. ეს, რა თქმა უნ-
და, დაეხმარა, მაგრამ მიხვდა, რომ რეალურად 
ფორმულა არ არსებობს – ბავშვი თვითონ გეუბ-
ნება, როგორ უნდა მოექცე. ამბობს, რომ ბეა 
ყოველდღე რაღაც ახალს სთავაზობს მათ და 
ამით აოცებს. თითქოს ორივეს მიმართულებას 
აძლევს.

მოკლედ, ტელევიზორთან თუ ტელევიზორის 
გარეშე, გიორგი ბახუტაშვილის კარგი მეოჯა-
ხეობის თეორია პრაქტიკაში დამტკიცდა. ის,  
რასაც თაკო მასში ყველაზე მეტად აფასებს, 
სწორედ ესაა – შრომისმოყვარეობასთან და 
თავისი საქმისადმი სიყვარულთან ერთად. 
გიორგის კი თაკოში ისიც მოსწონს, რაც არ მოს-
წონს. და ეს ალბათ მთავარია.

დაბოლოს: მათ ამბავზე ფილმს რომ იღებდნენ, 
საკუთარ როლებს აუცილებლად თვითონ შეას-
რულებდნენ და ფონად ელვის პრესლის 
„დამტკბარი“ სიმღერები ექნებოდათ.

„ჩვენ ვართ შეყვარებულები, რომლებიც ერთად ვცხოვრობთ. ერთმანეთს არ ვტვირთავთ 
ზედმეტი ვალდებულებებით. ის, ვის მიმართაც ვალდებულებები გვაქვს, ბეაა“
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„მეოჯახე ტიპი ვარ. მომწონს 
სხვებზე ზრუნვა. მუდამ 

წარმომედგინა, რომ ოჯახის 
მხრივ ძალიან წარმატებული 

უნდა ვყოფილიყავი. არ 
ვყოფდი კარიერულ და 
ოჯახურ წარმატებას“



„ქრონოგრაფმა“ 
JAEGER-LECOULTRE-ის 

კოლექცია 
წარმოადგინა

„ქრონოგრაფმა“ მორიგ მნიშვნელოვან ღონის-
ძიებას უმასპინძლა. სასტუმრო „ამბასადორში“ 

შეკრებილმა სტუმრებმა პრესტიჟული შვეიცარიული 
ბრენდი – JAEGER-LECOULTRE უფრო ახლოს გაიცნეს 
და მაღაზიაში წარმოდგენილი საათების ლიმიტი-
რებული კოლექცია დაათვალიერეს. 

თვის 
დღიური
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უმაღლესი კლასის საათების მწარმოებელ-
მა, რომელიც ჯერ კიდევ მეცხრამეტე საუკუნის 
დასაწყისიდანაა ცნობილი, თბილისში უნიკა-
ლური ნაკეთობები წარმოადგინა და ღონის-
ძიებაზე დამსწრე საზოგადოებას საშუალება 
მისცა მსოფლიოს წამყვანი ბრენდი საუკეთესო 
კუთხით გაეცნოთ. 

მაღაზია „ქრონოგრაფმა“, რომელიც სო-
ციალური პასუხისმგებლობით ყოველთვის 
გამოირჩევა, ღონისძიებაზე კიდევ ერთი გან-
საკუთრებული სიახლე გააჟღერა – JAEGER-
LECOULTRE-ის ლიმიტირებული კოლექციის 
გაყიდვიდან შემოსული თანხა ქველმოქმედე-
ბას მოხმარდება და ფონდ „სოლიდარობაში“ 
გადაირიცხება. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ყველა, 
ვინც ამ უნიკალურ საათებს შეიძენს, უშუალო 
წვლილს შეიტანს სიმსივნით დაავადებული 
ბავშვების გამოჯანმრთელებაში.



„ოკტოპუსის“ 
საახალწლო 

წვეულება

 დაუვიწყარი საახალწლო დეკორაცია, გიფების 
აპარატი, სანტას ფორმაში გამოწყობილი ფიტ-

ნესინსტრუქტორები, მოძრაობის თეატრის კოსტიუ-
მირებული მსახიობები, მხიარული კონკურსები და 
ცოცხალი მუსიკა, რომელიც მოგვიანებით DJ-მ ჩაა-
ნაცვლა – სწორედ ამ ყველაფერს აერთიანებდა 
დღესასწაული, რომელიც „ოკტოპუსის“ თაოსნობით 
გაიმართა. ფიტნესკლუბში გამართულ ღონისძიებას 
ოკტოპუსელები მეგობრებთან ერთად დაესწრნენ 
და OKTOPUSCAFE-ს სახალისო და საინტერესო გა-
რემოთი ისიამოვნეს. 

თვის 
დღიური
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„ბუტიკი 9ბ“ 
ფალიაშვილის 

ქუჩაზეც გაიხსნა

მოდის მიმდევრებისთვის უკვე კარგად ცნობილი 
„ბუტიკი 9ბ“, რომლის სახე შორენა ბეგაშვილია, 

გაფართოვდა და ფალიაშვილის N27-შიც გაიხსნა. 
მაღაზიის შემქმნელის – ლელა გიორგაძის თქმით, 
ახალი ფილიალის საჭიროება დიდმა მოთხოვნამ 
განაპირობა. კიდევ ერთი სიახლეა ის, რომ ერთგუ-
ლი მომხმარებლები ახალ მისამართზე ბავშვთა 
ტანისამოსსაც შეიძენენ. შეგახსენებთ, რომ „ბუტიკი 
9ბ“, რომლის პირველი მაღაზია ყიფშიძის N9ბ-ში 
გაიხსნა, თანამედროვე ტენდენციების ერთობ-
ლიობითა და ცნობილი ბრენდების ექსკლუზიური 
ტანსაცმლით, ფეხსაცმლითა და აქსესუარებით 
გამოირჩევა. სწორედ ამის გამოა, რომ ერთგულ 
მომხმარებელთა რიცხვი დღითი დღე იზრდება. 
ფალიაშვილის ქუჩის ფილიალის გახსნაზე ცნობილი 
გახდა ისიც, რომ „ბუტიკი 9ბ“ მალე ბათუმელებსაც 
მოემსახურება.

თვის 
დღიური



გარდა იმისა, რომ „ოქროს გლობუსის“ და-
ჯილდოებას „ოსკარის“ რეპეტიციად მიიჩ-

ნევენ, ის ვარსკვლავური წვეულებების ათვლის 
წერტილიც გახლავთ. ადგილები, სადაც რჩეუ-
ლი მსახიობები (და არა მხოლოდ) გამარჯვების 
შემდეგ იკრიბებიან, ერთნაირად ექცევა ხოლმე 
როგორც კინომოყვარულთა, ისე მოდის მიმდე-
ვართა ყურადღების ცენტრში. გამონაკლისი 
არც წლევანდელი, რიგით 74-ე დაჯილდოება 
ყოფილა.
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თვის 
დღიური

„ოქროს 
გლობუსის“ 

ვარსკვლავური 
წვეულებები



კენდალ და კაილი ჯენერებმა, რომლებიც Paula 
Ka-სა და Labourjoisie-ის კაბებში ბრწყინავდნენ, 
ჯერ NBC Universal-ის პიცერიას მიაშურეს, შემდეგ 
კი კალორიები Instyle-ისა და Warner Bros-ს წვეუ-
ლებებზე დაწვეს. ამავე მისამართს მიაშურა სოფია 
ვერგარამ, რომელიც, ჩვეულებისამებრ, ორიგინა-
ლური სტილითა და განუმეორებელი ღიმილით გა-
მოირჩეოდა. 

სუპერმოდელმა ნაომი კემპბელმა შემწვარი ქათ-
მით წახემსება არჩია და Weinstein Company-სა და 
Netflix-ის წვეულებებს ესტუმრა. კუბა გუდინგ უმ-
ცროსმა კი, რომელიც „ოქროს გლობუსზე“ გამარ-
ჯვებული The People v O. J. Simpson: American 
Crime Story-ს მთავარი ფიგურაა, თავს უფლება 
მისცა და საკმარისი სასმელი დალია იმისათვის, 
რომ ცეკვის ილეთებით გარშემომყოფები განეცვიფ-
რებინა. 

მოკლედ, 2017 წლის წვეულებები ხმაურიანად 
დაიწყო, რაც იმას ნიშნავს, რომ წინ კიდევ ბევრი 
დასამახსოვრებელი საღამო გველოდება.
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თქვენს ოჯახებს
ყოველ თვე
ესტუმრება!

ადგილზე
მიტანის უფასო

სერვისით

და მიიღეთ სადღესასწაულო საჩუქარი

ფასდაკლებები და პრივილეგიები ეხებათ მხოლოდ 6 და 12 თვიან გამომწერებს. შემოთავაზება მორგებულია ბეჭდურ 
ჟურნალზე და არ ვრცელდება HELLO!-ს ელექტრონულ ვერსიაზე. გამომწერები მუდმივად მიიღებენ განახლებულ ინფორმაციას 
ჟურნალში წარმოდგენილი ამა თუ იმ პროდუქტისა და მომსახურების შესახებ დამატებითი ინფორმაციისათვის 
დაგვიკავშირდით ელექტრონულ მისამართხე: info@hellomagazine.ge

ჟურნალის გამოწერის მსურველებმა დარეკეთ: +995 322 98 03 98  
ან მოგვწერეთ ელექტრონულ მისამართზე: info@hellomagazine.ge

გამოიწერეთ ჟურნალი
საჩუქარი            -სგან

გამოიწერეთ
ფასდაკლებით

ერთი 
წლით

ექვსი 
თვით

#007 • თებერვალი 2017 • 4.00C

ალეკ 
ბოლდუინი

შორენა 
ბეგაშვილი

THE LOOK OF LOVE

ISSUN 2449-2590

სეზონური რჩევა
350+

VALENTINE
Special

VALENTINE SPECIAL 
PHOTOSHOOT

და ჰილარია პატარა 
„ანგელოზებთან“ ერთად

WORLD EXCLUSIVE 
INTERVIEW + FAMILY PICTURES

ჩვენ ვაშენებთ  
თქვენს ოცნებებს

grupolasrosasinternacional.com
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კარლი კლოსმა ჯინსის შავ 
შარვალთან წითელი კუბოკრული 
ქურთუკი და მოდური 
ბოტფორდები მოირგო.

1. სათვალე RALPH LAUREN ‒ POLO 388G amazon.com; 2. ქურთუკი ISABEL MARANT 
ETOILE 13021G mytheresa.com; 3. სვიტერი ZARA 35G zara.com; 4. ჩექმა MARC FISHER 

610G nordstrom.com; 5. ჩანთა MODALU 325G houseoffraser.co.uk; 
6. ჯინსის შარვალი TOPSHOP 135G topshop.com 

ცხოვრების სტილი:  შოპინგი ‧ სილამაზე ‧ მოდა ‧ გართობა ‧ დასვენება ‧ კულინარია

ყოველთვის კარგად ახერხებს ყოველდღიური LOOK-ები ერთი, თითქოს უმნიშვნელო 
დეტალის დახმარებით უფრო გაახალისოს. ამჯერადაც, კარლიმ შავ ყელიან სვიტერსა და შავ დენიმს 

წითელი კუბოკრული ქურთუკი შეუხამა, რამაც HEAD TO TOE BLACK სტილს სულ სხვა მიმართულება 
შესძინა. ამ ყველაფერთან მოდელმა სეზონის ტრენდული ფეხსაცმელი – ბოტფორდი მოირგო. კარლის ეს 
ყოველდღიური LOOK-ი იდეალური მაგალითია იმისა, თუ როგორ შეიძლება დაბალანსებულად შევუხამოთ 

ერთმანეთს მოდური ტენდენციები, მინიმალისტური CASUAL-სტილი და STATEMENT OUTWEAR. 

კარლი კლოსი
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GET THE LOOK!
SHOPPING
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Lady
in RED

FASHION

90

ტრადიციულად, ვალენტინობის კლასიკური 
„უნიფორმა“ წითელი სამოსია

ცეცხლისფერი ყველაზე მეტად სწორედ სიყვარულთან ასოცირდება და 
გამორჩეული სიმბოლიკების მატარებელი ტონიც გახლავთ. მკვეთრი 
წითელი ფერის კაბები, ლაბადები თუ აქსესუარები, ვალენტინობის 
რომანტიკულ პაემნებთან ერთად, მთელ თვეს გაგილამაზებთ.

CHRISTIAN LOUBOUTIN   
მდგრადი ტუჩსაცხი 
სარკისებური მბზინვარებით
160g
net-a-porter.com

ERICKSON BEAMON  
მოოქროვილი საყურე

SWAROVSKI-ს თვლებითა და
წითელი აქატის ქვებით

770g 
net-a-porter.com

SALOMÉ
აბრეშუმის კაბა 

ბუმბულებით
450g

CHARLOTTE OLYMPIA  
აბრეშუმისა და ტყავის

კლასიკური წითელი ფეხსაცმელი
პლატფორმის ძირზე  

1150g
farfetch.com
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Lady
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MARC JACOBS   
წითელი ტყავის ჩანთა 

ოქროს ჯაჭვით 
4300g

farfetch.com

SALOMÉ
ლოფერები ხავერდის
ზედაპირით
250g

KETI CHKHIKVADZE
თვლებით გაწყობილი

ჟაკარდის კაბა გრძელი 
შეხსნილი სახელოებით

1800g

GVANTSA JANASHIA
ტაფტას წითელი კაბა
900g 

LALO
ხელით ნაქარგი 

ნაქსოვი კაბა 
1700g

lalocardigans.com

FABERLIC BY 
VALENTIN YUDASHKIN

თვლებით გაფორმებული კაბა
თავისუფალი სილუეტით 

Freu de Lis

FABERLIC BY 
VALENTIN YUDASHKIN
შავი მოციმციმე ცეხინებით 
გაფორმებული ბლუზი

FABERLIC BY 
VALENTIN YUDASHKIN
სწორი მაღალწელიანი
შარვალი

FABERLIC BY 
VALENTIN YUDASHKIN
„სამოთხის ჩიტებით“ 
მოქარგული კომბინეზონი

LALO
შალის ნაქსოვი სვიტერი

თექის ყვავილებით
930g

lalocardigans.com

LALO
ნაქსოვი გამოსასვლელი
Flip-Flop-ები ბუმბულებით
1170g
lalocardigans.com
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GILDA&PEARL  
აბრეშუმის გრძელი

 საღამური 
920g

gildapearl.co.uk

TOPSHOP  
ვარდისფერი ბიუსტჰალტერი

მაქმანებით
50g

topshop.com

Val entine’s Day
LASCIVIOUS  
თვლებით გაფორმებული
აბრეშუმის შავი ბოდე
2360g 
lascivious.co.uk
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FASHION

ვალენტინობისთვის ქალბატონები სამოსთან ერთად თეთრეულის 
შერჩევასაც განსაკუთრებულ დროსა და ყურადღებას უთმობენ. 

სწორედ წლის ყველაზე რომანტიკული დღისთვის, HELLO!-მ ჩვენი 
მკითხველისთვის საუკეთესო მოდური თეთრეული შეარჩია

VICTORIA’S SECRET-ისა და AGENT PROVOCATEUR-ის ლუქსკლასის ნივთებთან ერთად, იმ კოლექციებსაც 
გაგაცნობთ, რომლებსაც სპეციალურად ვალენტინობისთვის დემოკრატიული ბრენდები გვთავაზობენ.

DOLCE & GABBANA   
სატინის ვარდისფერი 
საღამური-ბოდე 
შავი მაქმანით
1900g
net-a-porter.com

COSABELLA  
ბამბის ბოდე ამოღებული 

ზურგითა და შავი მაქმანით 
220g

net-a-porte.com

BELLE ET BON BON  
ბამბის შავი ბიუსტჰალტერი

მაქმანებით
360g

belle-et-bonbon.com

TOPSHOP  
აბრეშუმის წითელი 
ბიუსტჰალტერი და ტრუსი
90g
topshop.com

LA PERLA  
შავი ტრუსი კრემისფერი 
მაქმანით
660g
farfetch.com

AGENT PROVOCATEUR  
გიპიურის ბორდოსფერი 

ტრუსი
240g

net-a-porter.com

AGENT PROVOCATEUR   
აბრეშუმის წელში გამოყვანილი 
საღამური-კომბინეზონი
მაქმანებითა და  
Wide-Leg სილუეტით
2250g
net-a-porter.com

GILDA&PEARL  
აბრეშუმის შავი  

ტრუსი პომპომით
180g

gildapearl.co.uk

TOPSHOP  
ლურჯი ბიუსტჰალტერი
მაქმანებით
50g 
topshop.com

VERSACE  
აბრეშუმის შავი მაქმანით
გაწყობილი ბიუსტჰალტერი 
555g
versace.com

TOPSHOP  
წითელი ყვავილებით 

მოქარგული შავი 
ბიუსტჰალტერი და ტრუსი 

110g
topshop.com

HANKY PANKY  
ტრუსების ნაკრები
200g
net-a-porter.com

LINGERIE
Val entine’s Day

BELLE ET BON BON  
ბამბის შავი ტრუსი მაქმანებით  
280g
belle-et-bonbon.com

VERSACE  
აბრეშუმის მაქმანით

გაწყობილი ტრუსი 
410g

versace.com

LASCIVIOUS  
თვლებით გაფორმებული
აბრეშუმის შავი ბოდე
2360g 
lascivious.co.uk
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Stylish  
SKI WEAR

FASHION

თებერვალი სამთო-სათხილამურო კურორტების 
სეზონია. გუდაურსა და ბაკურიანში წასვლამდე, 

განაახლეთ თქვენი გარდერობი ახალი სამოსით. 
მოდური კომბინეზონები, თბილი ქურთუკები, 

ხელთათმანები და ქუდები ზამთრის ექსტრემალური 
სპორტის მოყვარულთა აუცილებელი ატრიბუტიკაა.

GUCCI  
სათხილამურო სათვალე
RX ლინზით
535g
net-a-porter.com

KASK  
ლურჯი სათხილამურო

ჩაფხუტი SWAROVSKI-ს 
თვლებითა და მირინოსის 

სალით დათბილული
1469g

amazon.com

FUSALP  
კლასიკური თეთრი კომბინეზონი 

ორმაგი თერმული სარჩულითა და
მელიის შავი ბეწვის საყელოთი

6101g
avenue32.com

MOVER 
მირინოსის შალის თერმული 
ქსოვილის მაღალყელიანი 
სპორტული მაისური 
328g 
net-a-porter.com

PERFECT MOMENT  
70-იანი წლებით 

ინსპირირებული გაშლილ
 ბოლოებიანი წითელი

 კომბინეზონი თეთრი და 
ლურჯი ზოლებით

1289g
net-a-porter.com

ATOMIC  
იისფერი სათხილამურო

ფეხსაცმელი შავი
გამჭვირვალე ზედაპირით 

1289g
 peterglenn.com

PERFECT MOMENT  
სათხილამურო სათვალე
სარკისებური შუშებით 
328g
avenue32.com
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FENDI 
სათხილამურო შარვალი
FENDI-ის საფირმო 
პრინტით Wonders
2030g
net-a-porter.com

KARBON 
სათხილამურო ქურთუკი

ნეონის ფერებში
sportinglifeca.com

BOGNER   
წყალგამძლე სათხილამურო

ქურთუკი ფიჭის პრინტით
1990g

sportinglifeca.com

KJUS   
წითელი დუტის 
ქურთუკი ბეწვის

კაპიუშონით
kjus.com

FIRE & ICE  
მაღალწელიანი 
სათხილამურო შარვალი
1552g
sportinglifeca.com

COLUMBIA  
შალის მაღალყელიანი 
სპორტული მაისური
120g
sportinglifeca.com

FALKE  
თბომარეგულირებელი
სათხილამურო წინდები

72g 
matchesfashion.com

MONCLER GRENOBLE  
დუტის ქურთუკი
თემატური ილუსტრაციებით
3322g
farfetch.com

FENDI  
სათხილამურო ხელთათმანი
მელიის ლურჯი ბეწვით
4045g 
net-a-porter.com

DYNASTAR  
თხილამურები 

გეომეტრიული პრინტით
1600g

dynastar.com

FENDI 
სათხილამურო ქურთუკი
FENDI-ის საფირმო 
პრინტით Wonders 
4280g
net-a-porter.com
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After  
SKI WEAR

FASHION

ნაქსოვი სვიტერები, ბეწვიანი აგები, თბილი ბომბერები და 
სპორტული შარვლები – ეს ყველაფერი ზამთრის სეზონზე, 

სათხილამურო ატრიბუტიკაზე არანაკლებ საჭირო 
ნივთებია. შემატეთ თქვენს გარდერობს ისეთი თბილი, 

მოსახერხებელი სამოსი გუდაურისა და ბაკურიანისთვის, 
რომლებსაც შემდეგ, ყოველდღიურადაც საკმაოდ 

პრაქტიკულად გამოიყენებთ.

IKKS  
ე. წ. გაბერილი 
დუტის ქურთუკი

AUSTRALIA LUXE 
COLLECTIVE   

აგები მეტალის დეტალებით 
530g

australialuxeco.com
AUSTRALIA LUXE COLLECTIVE   
კურდღლის ბეწვით გაფორმებული 
ცხვრის ტყავის აგები 
700g
australialuxeco.com

BOGNER  
წითელი ნაქსოვი ქუდი

ბეწვის პომპომით
580g

peterglenn.com

MOVER  
შალის სპორტული მაისური
270g
net-a-porter.com

BOGNER   
შავი დუტის ქურთუკი
ოქროსფერი ყვავილებითა
და ბეწვის კაპიუშონით
1990g
sportinglifeca.com

CHLOE   
ბამბის მსხვილად ნაქსოვი

Oversized კარდიგანი
3600g

net-a-porter.com

TOPSHOP   
ჯინსის შარვალი 

Skinny
170g

topshop.com

I LOVE MR MITTENS    
შალის კრემისფერი სვიტერი
„რვიანი“ ნაქსოვით
1210g
matchesfashion.com

PERFECT MOMENT     
შალის ნაქსოვი სვიტერი
411g
avenue.com
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AGNONA   
მელიის ბეწვით გაწყობილი
ნაქსოვი სვიტერი 
2680g
net-a-porter.com

STRADIVARIUS  
ვარდისფერი ნაქსოვი 
სვიტერი V-Neck-ით
887g  
stradivarius.com

AUSTRALIA LUXE 
COLLECTIVE   

კურდღლის ბეწვითა და 
ეთნიკური დეტალებით 

გაწყობილი აგები
690g

australialuxeco.com

ZARA   
ხავერდოვანი ქსოვილის 
ოქროსფერი კარდიგანი
59g
zara.com

ACNE STUDIOS   
ფერადი ძაფებით
ნაქსოვი შალის სვიტერი
920g
net-a-porter.com

ACNE STUDIOS   
ბამბის ნაქსოვი სვიტერი
გარდამავალ ფერებში
820g
net-a-porter.com

CHLOE   
რეტრო სტილის
ჯინსის შარვალი
1270g
matchesfashion.com

TOPSHOP   
ჯინსის შარვალი 

Skinny
170g

topshop.com

SAINT LAUREN   
ჯინსის შარვალი ‒ Skinny

980g
matchesfashion.com

TOPSHOP   
ნაქსოვი სვიტერი
არაერთგვაროვანი ზოლებით
220g
topshop.com

MARKUS LUPFER    
სპორტული სვიტერი
Statement პრინტით
780g
net-a-porter.com

PERFECT MOMENT     
შალის ნაქსოვი სვიტერი
411g
avenue.com
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FOR HER
VALENTINE’S GIFTS

ვალენტინობა სწორედ ის დღესასწაულია, როდესაც ყველა ქალბატონს სურს თავი 
განსაკუთრებულად იგრძნოს. იყავით რომანტიკულები და სპონტანურები – 

გაანებივრეთ თქვენი რჩეული ორიგინალური სიურპრიზებითა და საჩუქრებით. 
ყვავილები, სუნამო, სამოსი – ქალბატონების უმეტესობას, რომანტიკულთან ერთად, 

სიხარულს პრაქტიკული დანიშნულების საჩუქრებიც ანიჭებთ. 

GIFTS  
პერსონალურად
გრავირებული ყელსაბამი 
gifts.com

GORDONSJEWELERS  
10-კარატიანი ოქროს ბეჭედი

ცირკონის თვლებით
gordonsjewelers.com

GIVENCHY  
წითელი ტყავის
კლატჩი
farfetch.com

STELLA MCCARTNEY  
მობილურის ჩასადები

farfetch.com

FENDI 
ტრენდული სათვალე

farfetch.ge

IKKS  
წითელი სვიტერი 

V-Neck-ით

GIFTS  
ბელგიურ შოკოლადში 
ამოვლებული მარწყვი 
gifts.com

DR 
სასაჩუქრე ნაკრები

„დამატენიანებელი პროგრამა“
gpc.ge

LIERAC 
სასაჩუქრე ნაკრები

„ჰიდრაჟენისტი“
gpc.ge

LIERAC 
სასაჩუქრე ნაკრები
„მანიფესანსი“
gpc.ge

MOROCCANOIL 
სამკურნალო ზეთი
ყველა ტიპის თმისთვის
professionalbeauty.co.uk

PHYTO 
თმის მოვლის

სასაჩუქრე ნაკრები
gpc.ge

FABERLIC BY VALENTIN 
YUDASHKIN GOLD  
ნაზი სურნელი იისა და 
ჟასმინის მდიდარი ნოტებით 
faberlic.com

FABERLIC BY VALENTIN 
YUDASHKIN ROSE   

რომანტიკული სურნელი
შროშანის, იორდასალამისა

და ციკლამენის ნოტებით
faberlic.com

NUXE 
სასაჩუქრე ნაკრები

„პროდიჟიოზი“
gpc.ge
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FOR HIM
VALENTINE’S GIFTS

ვალენტინობისთვის საჩუქარს ქალბატონებზე არანაკლებ  
ელოდებიან მამაკაცებიც. შეურჩიეთ თქვენს მეორე ნახევარს 

განსაკუთრებული ნივთი მისი ინტერესებისა და ჰობის გათვალისწინებით. 
მოდური აქსესუარები, თავის მოვლის საშუალებები – იყავით 

მაქსიმალურად ორიგინალურები და კრეატიულები. 

THE 5 LOVE LANGUAGES  
New York Times-ის
ბესტსელერი 
amazon.com

OMEGA  
საათი ტყავის სამაჯურით

lyst.com

CARTIER  
წყალგაუმტარი საათი
რომაული ციფერბლატით
net-a-porter.com

CANALI   
ბამბის ლურჯი პერანგი

farfetch.com

VALENTINO   
ტყავის სამაჯური 

მეტალის დეტალებით
farfetch.com

COMME DES GARCONS   
მამაკაცის სუნამო
fragrantica.com

DSQUARED2   
კლასიკური შავი ბაფთა
farfetch.com

DOLCE & GABBANA  
ტყავის საფულე 
მამაკაცებისთვის
farfetch.com

DSQUARED2  
სათხილამურო სათვალე
farfetch.comALEXANDER MCQUEEN  

აბრეშუმის ლურჯი ჰალსტუხი
ორიგინალური პრინტით

farfetch.com

DIOR  
სუნამო SAUVAGE-ის 

სასაჩუქრე ნაკრები
more.com

GIFTS  
სიგარის ნაკრები
პალისანდრის ხის ყუთში
gifts.com

MARC JACOBS   
სათვალე ‒ „ავიატორი“

farfetch.com

FABERLIC BY VALENTIN 
YUDASHKIN GOLD  
ნაზი სურნელი იისა და 
ჟასმინის მდიდარი ნოტებით 
faberlic.com

ROSSIGNOL  
მწვანე ნაქსოვი ქუდი
farfetch.com
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FASHION

The look

Love
of

თებერვალი სიყვარულის თვეა და სწორედ ამიტომ, HELLO!-ს ინსპირაცია მომხიბლავი, 
ყურადღებით განებივრებული, რომანტიკული ქალბატონის ცხოვრება გახდა.  წარმოგიდგენთ 

სპეციალურ ფოტოპროექტს შორენა ბეგაშვილთან ერთად. ის დაგარწმუნებთ, რომ  
ANGEL ROBES-ის აბრეშუმისა და ხავერდის ულამაზესი ხალათები, MonTa&Go-ს თაიგულები და 

MARILISI-ს დელიკატური სამკაულები ვალენტინობის ღამის საუკეთესო LOOK-ს ქმნის.
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ANGEL ROBES
ხავერდის შავი ხალათი 

MARILISI 
Georgian Jewelry House

Collection  PRESTIGE
ოქროს სამკაული მარგალიტებით, 

ზურმუხტებით, ტოპაზებითა და ბრილიანტებით 
MONTAGO 
გვირგვინი
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აბრეშუმისა თუ ხავერდის 
განსხვავებული დიზაინის ANGEL 

ROBES-ის ხალათები 
ვალენტინობის დღესასწაულს 

ყველა ქალბატონს გაულამაზებს 
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ANGEL ROBES
ხავერდის წითელი ხალათი

MARILISI  
Georgian Jewelry House

Collection  CHARISMA
ვერცხლის სამკაული ტოპაზებით

MONTAGO 
გვირგვინი
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ANGEL ROBES
ატლასის თეთრი ხალათი 
MARILISI
Georgian Jewelry House
Collection  CHARISMA
ნატურალური ტყავის, ვერცხლისა და 
ფირუზის სამკაული
MONTAGO 
გვირგვინი



სიყვარულის დღეს ყველაზე 
მეტად ყვავილები, 

მდიდრული სამკაულები და 
„ფრთიანი“ სამოსი უხდება
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ANGEL ROBES
ხალათი
MARILISI
Georgian Jewelry House
Collection  CHARISMA
ვერცხლის სამკაული 
ვარდისფერი მარგალიტებით
MONTAGO 
გვირგვინი



საიუველირო ნაწარმი ბევრ 
ქვეყანაში სიყვარულის 

სიმბოლოდაა მიჩნეული. 
MARILISI-ს დახვეწილი დიზაინის 

სამკაულები ნებისმიერ ქალბატონს 
დაამშვენებს
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ANGEL ROBES 
აბრეშუმის წითელი ხალათი 
MARILISI  CHARISMA
Georgian Jewelry House
Collection  CHARISMA
ვერცხლის სამკაული შემკულია 
ვარდისფერი მარგალიტებით

ტექსტი: თათია ლაშაური 
ფოტო: თამო ჩალაძე 

ვარცხნილობა & მაკიაჟი: 
ALEXSANDRA SALON

ლოკაცია: 
TBILISI MARRIOTT



დამატებითი  
ინფორმაციისათვის  

დაგვიკავშირდით  
info@hellomagazine.ge

შეიძინეთ ჟურნალის ელექტრონული ვერსია

ჩამოტვირთეთ  
ქართული HELLO! 

მსოფლიოს უმსხვილესი
დახლებიდან      

3213131
და

იკითხეთ

მთელ მსოფლიოში სმარტფონებზე, პლანშეტებზე და პერსონალურ კომპიუტერებზე
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Candy 
Crush

გაზაფხული ახლოვდება, რაც იმას ნიშნავს, 
რომ „სუსხიანი“ განწყობა ნელ-ნელა ძალას 

კარგავს და ადგილს სიახლეს, ენერგიას, 
სიჯანსაღესა და ნათელ ფერებს უთმობს

BEAUTY

ასეთივე ცვლილებების დრო დგება მოდურ ტენდენციებშიც. 
სხვადასხვა ხილის მკვეთრი ფერები ახალი სეზონის მთავარი 
შთაგონების წყაროა. ველური ჟოლოს, გემრიელი მარწყვის, 
ლურჯი კენკრისა და არომატული ფორთოხლის ტონებმა 
სიახლეები მანიკიურისა და აქსესუარების აქცენტებშიც შეიტანა. 
NAIL BAR #1-ის მკვეთრი ლაქებისა და CHRONOGRAPH-ის 
ულამაზესი სამკაულის დახმარებით, HELLO! საგაზაფხულო 
განწყობას წინასწარ შეგიქმნით და ხილის კანფეტების ფერად 
სამყაროში გამოგზაურებთ.
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თუ გსურთ, საგაზაფხულო განწყობა 
ერთი შეხედვით გეტყობოდეთ და 

თქვენი გარეგნობით გარშემო 
ყველაფერი გამოაცოცხლოთ, 
უპირატესობა მარწყვის ფერებს 

მიანიჭეთ – NAIL BAR #1-ში 
უნაკლოდ იზრუნებენ იმაზე, რომ 

მარწყვის ტონებით ინსპირირებული 
მანიკიური და მაკიაჟი ზუსტად ისეთი 

იყოს, როგორიც გაზაფხულს 
შეეფერება.
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არანაკლებ ეფექტურია ლურჯი 
კენკრის ფერებში 

გადაწყვეტილი მანიკიური და 
მაკიაჟი. თუ მკვეთრი ტონის 

ფრჩხილის ლაქსა და თვალის 
ასეთივე „ჩრდილებს“ 

მცირეოდენ მბზინვარებას 
დაუმატებთ, გაზაფხულის 

საღამოებისთვის იდეალურ 
LOOK-ს მიიღებთ.
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ფოტო: ლეკო ჭყონია 
ტექსტი: ელენე მარგალიტაშვილი 

მოდელები: 
ჟუკა ჯაფარიძე (LOOK MODELS)

სალომე აბუაშვილი (LOOK MODELS)
ლიკა აბრუმია
ანანო ჯიღაური

სალონი: NAIL BAR #1
FACEBOOK.COM/NAILBARTBILISI

ფორთოხლისფერი სითბოსა 
და ბედნიერების მატარებელია. 

ის განწყობას აუმჯობესებს, 
ენერგიას ზრდის და ადამიანს 
ყველაფრის სტიმულს მატებს. 

წითელ-ყვითელი ხილის 
კანფეტების იდეალური 
ნაზავით „ფორთოხლის 
გოგონად“ იქცევით და 
გაზაფხულს თითოეული 
გარშემომყოფისთვის 

მოიყვანთ.



ღრმა, ზედაპირული თუ მიმიკური ნაოჭების 
გასაქრობად ჩვენმა სილამაზისა და თავის 
მოვლის ექსპერტებმა ჯადოსნურ ფილერს 
მიაკვლიეს, რომელიც დაბერების ნიშნებთან 
დაკავშირებული ყველა პრობლემის გადაჭრაში 
დაგეხმარებათ.

BELOTERO-ს წარმოება უნიკალური პროცესია 
თავისი განსხვავებული და გამორჩეული CPM-

ტექნოლოგიით, რაც განაპირობებს პრეპარატის 
სწრაფ ინტეგრაციას კანქვეშ მოთავსებისას.

BELOTERO-ს შემავსებლები მიგრაციას არ 
განიცდის ქსოვილებში, რაც ახანგრძლივებს და 
ამყარებს ფილერის მოქმედებას. სწორედ ეს 
უნიკალური თვისება გამოარჩევს BELOTERO 
VOLUME-ს ყველა მისი მსგავსი მოქმედების 
მქონე შემავსებლებისგან.

2016 წლის 21 ოქტომბერს, პარიზში, ესთეტიკური 
მედიცინის საერთაშორისო კონგრესზე, 
პრეპარატი BELOTERO VOLUME დაჯილდოვდა, 
როგორც წლის საუკეთესო შემავსებელი.
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ახალ სეზონს HELLO! თავის მოვლის ახალი ინოვაციური პროცედურებით ხვდება. თქვენი 
კანის გაახალგაზრდავებასა და გაჯანსაღებაზე თებერვალშივე დაიწყეთ ზრუნვა და 

გაზაფხულს უფრო თავდაჯერებულები და მომხიბვლელები შეხვდით

„ფარმადეპოს“ აფთიაქი, ესთეტიკური კაბინეტი
ი. აბაშიძის ქ. 41, თბილისი   
ტელ.: 0322 145 000; მობ.: 577 477 903

კანის გაახალგაზრდავების 
ჯადოსნური მეთოდი



HELLO! ამ საკითხით დაინტერესდა და 
თქვენთვის საუკეთესო ვარიანტი შეარჩია. ეს 
არის GERMAINE DE CAPUCCINI-ის 
გლობალური გამაახალგაზრდავებელი 
პროგრამა, რომელიც NATALI-ს „ანტი ეიჯ 
კლინიკაშია“ ხელმისაწვდომი. 

მთელი პროცედურა მიმართულია იმისკენ, რომ 
კანის დაბერების პროცესი შეაჩეროს და მასზე 
ჯადოსნურად იმოქმედოს – აღადგინოს, განაახ-
ლოს და გაააქტიუროს საჭირო მექანიზმები.

ჩვენს კანზე ყველაფერი მოქმედებს – 
დაწყებული გარემოდან, გაგრძელებული 
ცხოვრების სტილითა და ემოციებით. იმ 
ცვლილებებს, რომლებსაც კანზე გარემო 
ფაქტორები ახდენს, სხვაგვარად ეპიგენეტიკურ 
ცვლილებებს უწოდებენ. სწორედ მათი 
გაკონტროლება და შეჩერებაა შესაძლებელი 
იმ ინოვაციური პროცედურით, რომელიც 
ზემოთ ვახსენეთ.

ნივთიერება ეპიგენოლი, რომელიც GERMAINE 
DE CAPUCCINI-ის პროდუქციის მთავარი 
კომპონენტია, კომპლექსური ფერმენტული 
პროცესის შედეგად მოიპოვება და იმ გენებზე 
მოქმედებს, რომლებიც გარემო ფაქტორებმა 
დათრგუნა. შესაბამისად, აცოცხლებს კანს, 
ააქტიურებს გამაახალგაზრდავებელ მექანიზმს 
და სრულად აჩერებს დაბერების პროცესს. 
ამავდროულად, ის კრემები და საშუალებები, 
რომლებიც პროცედურის დროს გამოიყენება, 
შეიცავს შემავსებელ ნივთიერებებს, რომლებიც 
კანს არბილებს და მოცულობას მატებს, 
ნაოჭებს კი ასწორებს. 

ყველა პროცედურის გავლის შემდეგ, თქვენი 
კანი ისეთი ჯანსაღი და სრულყოფილი იქნება, 
როგორც არასოდეს:
• მოშვებული უჯრედები გამოცოცხლდება; 
• სიმშრალე გაქრება; 
• ხაზები და ნაოჭები გასწორდება; 
• დამცავი ფუნქციები გაძლიერდება;

• სტრესის კვალი უკვალოდ წაიშლება;
• კანი გახდება 99%-ით უფრო მკვრივი, 
შევსებული და გამოკვებილი;
• ზედაპირი ერთგვაროვანი და ბრწყინვალე 
გახდება.

სუსხიანი ზამთრის შემდეგ, როცა კანის 
მდგომარეობა უფრო მეტად შეგაწუხებთ, მასზე 
კომპლექსური და უსაფრთხო ზრუნვა გახდება 
საჭირო. ყველა პრობლემას კი NATALI-ის 
„ანტი ეიჯ კლინიკასა“ და WELLNESS LAB-ში 
მოგიგვარებენ.
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უკვე წლებია, რაც ანტი-ეიჯ პროცედურები უფრო და უფრო მრავალფეროვანი და 
დახვეწილი ხდება. რაც მთავარია, სასურველი შედეგის მიღწევა ინექციური 
მეთოდების გარეშეცაა შესაძლებელი. სხვადასხვა კრემი და სპეციალური 

პროცედურები იმაზე ეფექტურიც კია, ვიდრე რომელიღაც სხვა საშუალება.

კანის დაბერებასთან ბრძოლა
ინექციის გარეშე

NATALI Anti Age Clinic 
მის.: კოსტავას ქ. 76 
ტელ.: 0322 100 005; 577 508 015
WELLNESS LAB
მის.: კოსტავას ქ. 67
ტელ.: 0322 365 636; 577 507 096



როზი 
ჰანტინგტონი
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WELLA PROFESSIONALS-ის  

ფერის ფორმულა 
1. ბლონდორით თმის გაუფერულება
2. სტაბილიზატორით დაბანა
3. საღებავით კოლორირება 

WELLA PROFESSIONALS-ის ფერის შენარჩუნების ფორმულა იმისათვის, რომ 
შევინარჩუნოთ მიღებული შედეგი, აუცილებელია თმის მოვლის პროფესიული 
საშუალებების გამოყენება. ამ მხრივ საუკეთესოა WELLA CARE – ENRICH-ის ხაზი, 
რომელიც ბლონდირების შემდეგ თმის ზედაპირს აბრეშუმისებრს ხდის და თმას 
სიჯანსაღეს უნარჩუნებს. 

ENRICH-ის შამპუნით დაბანის შემდეგ (1) გამოიყენეთ თმის გამამდიდრებელი ENRICH-ის 
(2) კონდიციონერი და კარგად დაიბანეთ. კვირაში ერთხელ კი, ENRICH-ის შამპუნით 
დაბანის შემდეგ, გამოიყენეთ ENRICH-ის ნიღაბი (3). ის თმის ძირებიდან 5 სმ-ის 
დაშორებით უნდა წაისვათ, 5-10 წუთის განმავლობაში გაიჩეროთ და ბოლოს – კარგად 
ჩამოიბანოთ.

ქალბატონები, რომლებიც თმის ფერს ხშირად იცვლიან, როგორც 
წესი სასურველ ტონს სეზონების მიხედვით არჩევენ

გაზაფხულსა და ზაფხულს უფრო 
თბილი, მზეზე გახუნებული ფერის, 
ხოლო ზამთარსა და შემოდგომას – ცივი 
ტონის თმა უხდება. 

თუმცა ბოლო პერიოდში ვარსკვლავების 
სტილისტებმა სულ სხვაგვარ ტენდენციას 
ჩაუყარეს საფუძველი – ღია ფერის, 
თეთრში გარდამავალი ქერა თმა 
მომავალ გაზაფხულზე ყველაზე მოდური 
ვარცხნილობა იქნება. 

SNOWLIGHT-მელირების გაკეთებას IN 
CLUB-ში შეძლებთ. სალონში ქართველ 
მომხმარებლებს საუკეთესო სტილისტი 
და NIOXIN-ის ამბასადორი ინეტა 
აგაჯანოვი მოემსახურებათ, რომელიც 
იდეალური შედეგის მისაღწევად WELLA 
PROFESSIONALS-ის BLONDOR-ს, 
KOLESTON PERFECT-ს, ILLUMINA 
COLOR-ს, KOLESTON PERFECT 
INNOSENSE-სა და COLOR TOUCH-ს 
გამოიყენებს.

გარდა იმისა, რომ ლამაზია, 
SNOWLIGHT-მელირება კანს უფრო 
მბზინვარედ წარმოაჩენს და სახეს მეტად 
ბუნებრივ იერს ანიჭებს. ამავდროულად, 
ეს ფერი ძალიან მოქნილია და 
მარტივად რეაგირებს ყველა სასურველ 
ცვლილებაზე. 

SNOWLIGHT-მელირება ჰოლივუდში 
უკვე საკმაოდ აქტუალური ტრენდია. 
სხვა უამრავ ვარსკვლავთან ერთად, ამ 
ვარცხნილობით „წითელ ხალიჩაზე“ 
ჯენიფერ ლოურენსი და როზი 
ჰანტინგტონიც იწონებენ თავს.

იმისათვის, რომ თქვენი თმა 
ბზინავდეს და შესაშური 

მოცულობით გამოირჩეოდეს, 
WELLA PROFESSIONALS 

SUGAR LIFT-ს მიმართეთ. ეს 
სპრეი სველ თმაზე მხოლოდ 

ერთჯერადი გამოყენებითაც კი 
საუკეთესო შედეგს იძლევა.

ჯენიფერ 
ლოურენსი

მელირების ახალი მოდური ტრენდი

Snowlight
BEAUTY

2

1

3
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BEAUTY

რჩევები 
მამაკაცებს

ქალბატონების მსგავსად, თავის მოვლასთან დაკავშირებული 
საინტერესო სიახლეებითა და რჩევებით ჩვენი სილამაზისა და 

თავის მოვლის ექსპერტები ჯენტლმენებსაც ანებივრებენ

მოდური ვარცხნილობა, მაქსიმალური ფიქსაცია და 
იდეალური ტექსტურა – ასეთი შედეგის მიღება 
მსოფლიოში მამაკაცების თმის მოვლისა და 
სთაილინგის წამყვანი ბრენდის – AMERICAN 
CREW-ს პროდუქციის დახმარებით შეგიძლიათ. 
HELLO!-სა და TOP-სტილისტ GOGASUS-ის 
დახმარებით, მამაკაცებს ამ თვეში საკმაოდ 
საინტერესო და სასარგებლო პროცედურას 
გაგაცნობთ. თუ გსურთ მოდური ვარცხნილობით 
თავი მოიწონოთ და თან იდეალური ფორმაც 
დიდხანს შეინარჩუნოთ, მაშინ ზუსტად AMERICAN 
CREW-ს რამდენიმესაფეხურიანი პროცედურა 
გჭირდებათ. საწყის ეტაპზე, ბრენდის კოლექციიდან 
სასურველი ვარცნილობის ნიმუშს შეარჩევთ, 
შემდეგ კი გამწმენდი შამპუნით თმის შეჭრის 

პროცესისთვის მომზადება იწყება. სტაილინგ-
გელი, რომელიც იდეალურად გამოკვეთს 
ტექსტურას, სტილისტს საუკეთესო შედეგის 
მიღებაში ეხმარება, ხოლო ფინალური შედეგი 
კიდევ ერთი ჯადოსნური პროდუქტის – 
ფიქსატორის დახმარებით მიიღწევა. ცხადია, 
AMERICAN CREW-ს შინ მოხმარების პროდუქცია 
იდეალური ვარცხნილობის ხანგრძლივი დროით 
შენარჩუნებაშიც დაგეხმარებათ. გასულ წელს, 
AMERICAN CREW-ს მამაკაცების სტილისტების 
საერთაშორისო კონკურსში, რომელშიც  
45 მონაწილედან 15 საუკეთესო შეირჩა, 
საქართველო სწორედ GOGASUS-მა წარმოადგინა 
და ფინალშიც აღმოჩნდა. აღნიშნულ ღონისძიებაზე 
TOP-სტილისტი წელსაც მიიღებს მონაწილეობას.

GOGASUS
სტილისტი                         

ALL STAR CHALLENGE 2016-ის  
ფინალისტი



EXCELLENCE (ფალიაშვილის 88), FRANCK PROVOST (აბაშიძის 22), GOGASUS (კეკელიძის 2), L’ ACADEMY (ქუთათელაძის 1) 
LA TRUFFE (თამარაშვილის 4), LADY SHARM (აბაშიძის 56), LE SOLEIL (აბაშიძის 69), NEW FORMS (ქ. ბათუმი, გორგილაძის 2)

NEW TREND BEAUTY LAB (აბაშიძის 41), PODIUM (ვეკუას 3, სავაჭრო ცენტრი „ჯითისი“; ქავთარაძის 1, სავაჭრო ცენტრი „აი-ჯი მოლი“; 
ფალიაშვილის 41), PROFBEAUTY (ისთ ფოინთი), SHAKO SAJAIA BEAUTY SALON (ფალიაშვილის 3), VISAGE (ჯანაშვილის 5)
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ეკომეგობრული 
გარემო

DECOR

უკვე საკმაოდ დიდი ხანია, ეკოლოგიურად სუფთა მასალის გამოყენებას 
ყველგან და ყველაფერში დიდი მნიშვნელობა ენიჭება, გამონაკლისი არც 

ავეჯი და სახლისათვის განკუთვნილი აქსესუარებია

FORUM BY NEW LIGHT    
თანამედროვე ბუფეტი 
მუხის ფაქტურითა და 
GAUTIER-ის დიზაინით

NEW LIGHT    
EGLO-ს ვინტაჟური 

სტილის ჭაღი ხის
ინტერიერისთვის

FORUM BY NEW LIGHT    
ღია მწვანე ფერის, ნაქსოვი
პუფი GAUTIER-ის დიზაინით

FORUM BY NEW LIGHT    
მუხის ფაქტურის ტაბურეტები

სადა ზედაპირით
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NEW LIGHT    
EGLO-ს თანამედროვე

სტილის ჭაღი შვიდი
ნათურითა და

ორიგინალური დიზაინით

FORUM BY NEW LIGHT    
KOINOR-ის შავი, 

რბილი სავარძელი
დახვეწილი დიზაინით

FORUM BY NEW LIGHT    
ხის მაგიდა GAUTIER-ის

კლასიკური დიზაინითა და
თანამედროვე იერით

FORUM BY NEW LIGHT    
GAUTIER-ის ღია თაროები
სადა, კლასიკური სტილის
ინტერიერისთვის

FORUM BY NEW LIGHT    
KOINOR-ის ღია მწვანე

ფერის ორიგინალური სკამი
არტ-დეკოს სტილში

FORUM BY NEW LIGHT    
ღია ფერის 
კომფორტული სკამი

FORUM BY NEW LIGHT    
KOINOR-ის რეგულირებადი,

რბილი დივანი, რომელიც
ხის ინტერიერს გაახალისებს



სასტუმრო მუზეუმი
ჯერ კიდევ მაშინ, როცა თბილისში ფოსტა არ არსებობდა, 
ორბელიანების სასახლეში ყველაზე მეტი სასიყვარულო ბარათი 
იცვლებოდა და ინახებოდა. ეს იმიტომ, რომ მაიკო ორბელიანი 
შეყვარებულების დიდი ქომაგი გახლდათ, რის გამოც სასახლეს 
„სიყვარულის მუზეუმიც“ კი შეარქვეს. 14 თებერვალს ეს 
ტრადიცია აღდგება და „სასტუმრო მუზეუმში“ სიყვარულის 
ნამდვილი დღესასწაული მოეწყობა!

სპეციალურად ამ დღისთვის გამოიფინება ილია ჭავჭავაძისა და 
ოლღა გურამიშვილის, კონსტანტინე გამსახურდიასა და რებეკა 
ვაშაძის, და სხვათა სასიყვარულო წერილები. ამასთან ერთად, 
თამთა გრიგოლია წაიკითხავს სასიყვარულო მიმოწერის 
ამონარიდებს თავისი წიგნიდან „ასე უყვარდათ უწინ“.

სტუმრებს უმასპინძლებს „კაფე მუზეუმიც“, რომელიც ყველა 
შეყვარებულს ლამაზ, რომანტიკულ და დაუვიწყარ ვახშამს 
მოუწყობს. ჯადოსნურ გარემოს შესაბამისი შოუპროგრამაც 
დაამშვენებს, რაზეც მხიარული და საინტერესო წამყვანები 
იზრუნებენ. გათამაშდება პრიზები და დარიგდება საჩუქრები. 
რაც მთავარია, ეს ყველაფერი სპეციალურ ფასად იქნება 
ხელმისაწვდომი.

ტელ.: (+995) 322 24 49 99
მის.: ვახტანგ ორბელიანის ქ. 8/10, თბილისი

*** თუ გსურთ თქვენც გახდეთ სიყვარულის დღესასწაულის 
მონაწილე, ჩაერთეთ გამოწვევაში – ეწვიეთ „სასტუმრო 
მუზეუმის“ Facebook-ის გვერდს და პირად შეტყობინებაში 
სასიყვარულო წერილი გაგზავნეთ. თუ თქვენი სიტყვები 
საუკეთესო აღმოჩნდება, „სასტუმრო მუზეუმი“ ორკაციანი 
დაუვიწყარი ვახშმით დაგაჯილდოებთ და ვალენტინობის 
დღისადმი მიძღვნილ ჯადოსნურ საღამოზე განსაკუთრებულად 
გიმასპინძლებთ.
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რიქსოს ბორჯომი
თქვენს არჩევანს არასოდეს ინანებთ, თუ 
ვალენტინობის აღნიშვნას ბორჯომის ულამაზესი ხეობის 
შუაგულში, ისტორიულ ადგილას მდებარე „რიქსოს 
ბორჯომში“ გადაწყვეტთ. შეუდარებელი პეიზაჟები, 
რომანტიკული ატმოსფერო, სრული კომფორტი და 
სიმყუდროვე, უგემრიელესი კერძები, ვახშამი სანთლის 
შუქზე ცოცხალი მუსიკის თანხლებით, სახალისო 
გათამაშებები და სასიამოვნო საჩუქრები – „რიქსოს 
ბორჯომში“ ყველაფერია, რაც დაგეხმარებათ ხმაურიან 
ყოველდღიურობას თავი დააღწიოთ და სრული 
ჰარმონიით დატკბეთ.

სხვა სიურპრიზებთან ერთად, თქვენსა და თქვენს რჩეულს 
ნომერში უგემრიელესი ცქრიალა ღვინო დაგხვდებათ. 
გამთენიისას კი ოთახის ფანჯრებიდან უნიკალური ბუნების 
დაუვიწყარი ხედები გადაიშლება და თავი ნამდვილ 
ზღაპარში გეგონებათ. ამ ყველაფერს, რასაკვირველია, 
განსაკუთრებული საუზმეც დაემატება. სიყვარულის 
დღესასწაულზე სპეციალური ფასდაკლებებით 
მოგემსახურებათ „რიქსოს ბორჯომის“ სპაცენტრიც, 
რომელიც სრულ იდილიას შეგიქმნით და 
მრავალფეროვანი პროცედურებით გაგანებივრებთ. 
ასეთივე მრავალფეროვანი იქნება ის ასორტიმენტიც, 
რომლითაც სასტუმროს ლობი-ბარი გაგიმასპინძლდებათ.

ისღა დაგრჩენიათ, საყვარელ ადამიანს ვალენტინობა 
ყველაზე განსხვავებულად და რომანტიკულად მიულოცოთ, 
„რიქსოს ბორჯომში“ დაპატიჟოთ და მასთან ერთად 
ისიამოვნოთ ხარისხით, რომელიც დრომ გამოსცადა.

ტელ.: (+995) 0322 292 292
ელ. ფოსტა: borjomi@rixos.com
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რიქსოს სპა
წარმოიდგინეთ ადგილი, სადაც ენით აღუწერელი სიმშვიდე და 
ჰარმონიაა, არსად გეჩქარებათ, ირგვლივ ყველა თქვენს რელაქსაციაზე, 
სილამაზესა და კომფორტზე ზრუნავს, გვერდით კი საყვარელი ადამიანი 
გყავთ, რომელიც თქვენთან ერთად ისვენებს. ერთადერთი, რაც 
დაგრჩენიათ, სიყვარულითა და ცხოვრებით ტკბობაა. მეტიც – ცხელი 
ჯაკუზი და მრავალფეროვანი სპაპროცედურები ყველაფერს კიდევ უფრო 
ჯადოსნურს ხდის. ადგილი, რომელიც ამ ყველაფერს ერთ სივრცეში 
აერთიანებს, სასტუმრო „რიქსოს ბორჯომის“ სპაა, სადაც პირდაპირ 
თქვენი მყუდრო ოთახიდან რბილ ხალათში გახვეული აღმოჩნდებით. 
ალბათ თავადაც მიხვდით, რომ თუ ვალენტინობის დღესასწაულს ამ 
გარემოში გაატარებთ, თქვენი და თქვენი საყვარელი ადამიანის 
ურთიერთობა კიდევ უფრო მშვენიერი, ჯანსაღი და ბედნიერი გახდება.

იმისათვის, რომ სიყვარულის დღესასწაულით მაქსიმალურად 
ისიამოვნოთ, „რიქსოს სპას“ სპეციალური ფასდაკლებებით უნდა 
ისარგებლოთ. შეგიძლიათ ორგანიზმიდან ტოქსინები განდევნოთ, ზღვის 
წყალმცენარეებით შეიფუთოთ, ან ანტიოქსიდანტებს წითელი ყურძნის 
შეფუთვით შეებრძოლოთ. განსაკუთრებული შემოთავაზებაა შოკოლადის 
შეფუთვაზეც, რომელიც სხეულის კორექციისა და მოდელირებისთვის 
საუკეთესო საშუალებაა. „რიქსოს ბორჯომის“ სპაცენტრში ისეთი 
ეგზოტიკური პროცედურითაც კი გაგიმასპინძლდებიან, როგორიცაა 
„ჯადოსნური აბრეშუმის გზა“ – უნიკალური მასაჟი ცხელი ქვების 
გამოყენებით. 

ორთქლისა და მშრალი საუნები, თურქული ჰამამი, საცურაო აუზი და 
სავარჯიშო დარბაზი – ეს ყველაფერიც, რასაკვირველია, თქვენი და 
თქვენი საყვარელი ადამიანის განკარგულებაში იქნება. სწორედ ამიტომ, 
თუ გსურთ ვალენტინობა დღეს სიამოვნების, დასვენებისა და ცხოვრებით 
ტკბობის განუმეორებელი გამოცდილება მიიღოთ, საყვარელ 
ადამიანთან ერთად, ერთი მიმართულება – „რიქსოს ბორჯომი“ უნდა 
აირჩიოთ.

ტელ.: (+995) 0322 292 292
ელ. ფოსტა: borjomi@rixos.com
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TRAVEL

თებერვალი, როგორც წესი, ყველაზე სუსხიანი 
ამინდებით გამოირჩევა. სიცივეში კი ორი 

გამოსავალია – ჩაიკეტოთ თბილ სახლში და მთელი 
დღე ფილმების ნახვაში გაატაროთ, ან წახვიდეთ 
ზამთრის რომელიღაც კურორტზე და თოვლიანი 
ამინდით მაქსიმალურად ისიამოვნოთ. ამჯერად, 

HELLO! მსოფლიოს ყველაზე პოპულარულ სამთო-
სათხილამურო მიმართულებებს გაგაცნობთ.

ვარსკვლავური 
მწვერვალები

Badrutt’s Palace-იდან სან-
მორიცის ჯადოსნური ხედები 
იშლება. აქ ყველა ადამიანის 

შვეიცარიული ოცნება სრულდება.

უკვე 
საუკუნეებია, 
შვეიცარიული 
სან-მორიცი 
ვარსკვლა-
ვების 
საყვარელ 
კურორტად 

ითვლება. კამკამა ტბითა და 
თოვლიანი მთებით ცნობილ 
ადგილას ხშირად იმართება 
ზამთრის სპორტული თამაშები. 
გირჩევთ, Badrutt’s Palace-ში 
დაბინავდეთ და ამ საოცარი 
სასტუმროს ჯადოსნური 
სამზარეულოთი ისიამოვნოთ. 
ეს სტუმართმოყვარე ადგილი 
ელეგანტური დიზაინით 
გამოირჩევა. გარდა ამისა, 
შეგიძლიათ გარეთ 
განთავსებულ ცხელ აუზში 
ნებივრობითაც დატკბეთ.

სათხილამურო ტრასები 
ადგილი, სადაც თოვლი 
ყოველთვის გარანტირებულია, 
თავისუფლად შეიძლება 
მივიჩნიოთ მოთხილამურეების 
სამოთხედ. აქ ყველა ტიპის 
ტრასა თქვენს 
განკარგულებაშია.

ვარსკვლავები სან-მორიცი 
იმდენად პოპულარულია, რომ 
ცდუნებას პრინცმა უილიამმაც 
კი ვერ გაუძლო და კურორტს 
თავისი აღჭურვილობით 
ესტუმრა. სტუმრების წიგნში 
ოდრი ჰეპბერნის ხელნაწერსაც 
გადაეყრებით.

დამატებითი ინფორმაცია 
Badrutt’s Palace-ში ნომრების 
ფასი 300 დოლარიდან იწყება. 
ფასში შედის ორსაწოლიანი 
ოთახი და საუზმე. 

სან-მორიცი
საუკეთესო სამზარეულო

კურშეველი
სიმყუდროვე

კურშეველი ალპური მხიარუ-
ლების დედაქალაქია. 
ფრანგული კურორტი სავსეა 
ხუთვარსკვლავიანი 
სასტუმროებით, რომელთა-
განაც L’Apogée გამოირჩევა. 
აქ მყუდრო გარემოთი, 
საუკეთესო სათხილამურო 
ტრასით, დაუვიწყარი ხედებით, 
სარელაქსაციო სპაპროცედუ-
რებითა და გლამურული 
ლაუნჯით დატკბებით. 
სასტუმროში ყველაფერია 
თქვენი კომფორტისთვის – ხის 
ინტერიერი, ბეწვით 
გაფორმებული ავეჯი, 
ძველებური დეკორაციები და 
ბარი, სადაც ბახუსისკენ გზას 
საუკეთესო ბარმენები 
გაგიკვალავენ.

სათხილამურო ტრასები 
იდეალური ადგილმდებარეობა, 
დაბრკოლებებით სავსე ან 
მარტივი ტრასები და თვალ-
წარმტაცი პეიზაჟები – ეს არის 
ის, რის გამოც კურშეველს უამ-
რავი მოთხილამურე სტუმრობს.

ვარსკვლავები არ გაგიკვირ-
დეთ, სათხილამურო ტრასებსა 
თუ რომელიღაც სასტუმროში 
ოლივია პალერმოს ან ჯორჯო 
არმანის გადაეყრებით.

დამატებითი ინფორმაცია
L’Apogée-ში შვიდი ღამის 
გატარებას 3500 დოლარად 
შეძლებთ. ფასი მხოლოდ ერთ 
ადამიანზეა გათვლილი.

პრინცი 
ჰარი
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ასპენი
დაუვიწყარი პეიზაჟები

უამრავი სტუმარი ამტკიცებს, რომ 
კოლორადოში მდებარე ასპენი 
არავის დატოვებს უკმაყოფილოს. 
უკეთესი იქნება, თუ The Little 
Nell-ში დაბინავდებით და 
საკუთარი ნომრიდან 
გაუსვლელად დატკბებით 
თვალწარმტაცი ხედებით. აქ 
დამატებით კომფორტს შეგიქმნით 
მოგიზგიზე ბუხარი, ორი უმაღლესი 
კლასის რესტორანი და ტრენერი, 
რომელიც დაგეხმარებათ 
თხილამურებით სრიალისგან 
მაქსიმალური სიამოვნება 
მიიღოთ. დაღლილობას კი 
რბილი, ფაფუკი საწოლი და 
სასტუმროში არსებული 
სხვადასხვა სარელაქსაციო 
საშუალება გაგიქრობთ.

სათხილამურო ტრასები ეს 
ადგილი უკეთესია დამწყებ-
თათვის, თუმცა რამდენიმე ტრასა 
პროფესიონალების 
მოთხოვნებსაც აკმაყოფილებს.

ვარსკვლავები კეიტ ჰადსონი და 
პერის ჰილტონი აქ ხშირი 
სტუმრები არიან. ისინი, უმეტესად, 
შედარებით რთული ტრასებით 
სარგებლობენ.

დამატებითი ინფორმაცია ერთ-
ერთ საუკეთესო ნომერში შვიდი 
ღამის გატარება 2850 დოლარი 
ღირს. ფასში ტრანსფერიც 
იგულისხმება.

დირ-ველი იდეალური ადგილია მათთვის, 
ვისაც მაღალი კლასის მომსახურება და 
ფუფუნება უყვარს. ამერიკულ კურორტზე, 
რომელიც იუტას შტატში მდებარეობს, 
ყველაზე გამორჩეულია Stein Eriksen 
Lodge-ი, სადაც ძველებური შარმითა და 
საუკეთესო სარელაქსაციო საშუალებებით 
გაგიმასპინძლდებიან. საოცრად 
მეგობრული მომსახურე პერსონალი, ღია 
ფერებში გადაწყვეტილი ინტერიერი, 
გლამურული რესტორანი, სპა, იოგა და 
ცხელი აუზი – არ არსებობს ადამიანი, 
რომელიც ამ სიამოვნებაზე უარს იტყვის.

სათხილამურო ტრასები 
მრავალფეროვანი სათხილამურო ტრასები 
იდეალურ გარემოს ქმნის როგორც 
პროფესიონალი, ისე დამწყები 
მოთხილამურეებისთვის. გარდა ამისა, 
აქედან კანიონის დაუვიწყარი ხედებიც 
იშლება.

ვარსკვლავები გვენ სტეფანი, კიმ 
კარდაშიანი და კანიე უესტი ყველაზე ხშირ 
სტუმრებს შორის არიან.

დირ-ველი
პოსტსათხილამურო გართობა

გვენ 
სტეფანი

პერის 
ჰილტონი

ოლივია პალერმო მეუღლესთან ერთად
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ვალენტინის სალათი მარწყვით

მომზადებულია  
 სიყვარულით...

COOKERY

წარმოგიდგენთ საიდუმლო რეცეპტებს იმისათვის, რომ თქვენს საყვარელ 
ადამიანს სიყვარული და ყურადღება კიდევ ერთხელ დაუმტკიცოთ

რაოდენ წარმოუდგენელიც უნდა 
იყოს, თხის ყველი და მარწყვი 

ერთმანეთისთვის არიან შექმნილი. რაც 
მთავარია, შუაზე გაჭრილ მარწყვს ლამაზი 
წითელი გულის ფორმა აქვს. ეს კი 
იდეალური საშუალებაა ვალენტინობის 
დღესასწაულის გასალამაზებლად.

რეცეპტი 2 ულუფა

ინგრედიენტები
• 150 გრ მარწყვი, კარგად გარეცხილი და 
შუაზე დაჭრილი

• 2 ს/კ ბალზამიკოს სოუსი
• 1/2 ს/კ წიწაკის დასრესილი მარცვლები
• 2 ნაჭერი თეთრი პური
• 100 გრ თხის ყველი
• 75 გრ სალათის ფურცლების მიქსი

მომზადების წესი
1. მარწყვი ლამაზ ჯამში ჩაყარეთ და 
ბალზამიკოს სოუსი მოასხით. 
2. მოაყარეთ წიწაკის მარცვლების 
ნახევარი. 
3. დაბრაწეთ თეთრი პურის ცალი მხარე და 
ორივე ნაჭრიდან გულის ფორმა ამოჭერით. 

4. დაუბრაწავი მხარე თხის ყველით 
დაფარეთ და დარჩენილი წიწაკაც 
მოაყარეთ. ორივე ნაჭერი გრილზე 
მოათავსეთ და დატოვეთ, ვიდრე ყველი 
დნობას არ დაიწყებს. 
5. ჯამში დარჩენილ მარწყვს სალათის 
ფურცლები მოაყარეთ და კოვზით 
გადაანაწილეთ ორ თეფშზე. 
6. ზემოდან გულის ფორმის ყველიანი 
პურის ნაჭრები დააწყვეთ და საყვარელ 
ადამიანთან ერთად გემრიელად 
მიირთვით.
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ჟოლოსა და თხილის სენდვიჩი

მეტი რომანტიკისთვის, თქვენ 
მიერ მომზადებულ დესერტს 

პაწაწინა სასიყვარულო 
ბარათიც დაურთეთ. 

რეცეპტი 6 ულუფა

ინგრედიენტები 
ბისკვიტისთვის 
• 100 გრ თხილი
• 175 გრ ფქვილი
• 50 გრ შაქარი
• 1/2 ს/კ ვანილი
• 1/4 ს/კ დაფქვილი დარიჩინი
• 150 გრ კარაქი (კუბებად 
დაჭრილი და დარბილებული)

ინგრედიენტები 
შიგთავსისთვის
• 200 მლ კრემი
• 2 ს/კ შაქრის ფხვნილი
• 1/2 ს/კ ვანილი
• 300 გრ ჟოლო

მომზადების წესი
1. გააცხელეთ ღუმელი 170oC-ზე. 
2. მოამზადეთ გრილი და მასზე 
თხილი მოხალეთ. 
3. წვრილად დაჭერით 
მოხალული თხილის 25 გრამი 
და დესერტზე მოსაყრელად 
გადაინახეთ. 

4. წვრილად დაჭერით 
დარჩენილი თხილიც. 
5. ჯამში ჩაყარეთ ფქვილი, 
შაქარი, ვანილი, დარიჩინი, 
კარაქი, და ერთმანეთში 
აზილეთ. შეურიეთ თხილიც. 
6. მიღებული ცომი სქლად 
გააბრტყელეთ და დაახლოებით 
7.5 სანტიმეტრიანი გულის 
ფორმის ნაჭრებად დაჭერით. 
7. ბისკვიტები საცხობ 
ქაღალდზე გადაანაწილეთ და 
გამოაცხვეთ დაახლოებით  
15 წუთის განმავლობაში. 
შემდეგ კი გააგრილეთ და 
დაიწყეთ შიგთავსის მომზადება.
8. ერთმანეთში ათქვიფეთ 
კრემი, შაქრის ფხვნილი და 
ვანილი. შეურიეთ ჟოლოს 
მარაგის ნახევარი და 
მიღებული კრემი გულის 
ფორმის ბისკვიტებზე თანაბრად 
გადაანაწილეთ. 
9. გააკეთეთ ტკბილი 
სენდვიჩები და ზედაპირი 
დარჩენილი ჟოლოთი და 
კრემით გააფორმეთ. 
10. სუფრაზე მიტანამდე 
მოაყარეთ გადანახული 
თხილიც და ზედაპირს  
შაქრის ფხვნილი 
მოაფრქვიეთ.

წითელი კენკრის ქისები

ეს ფერადი დესერტი 
გულგრილად არავის 

დატოვებს. თქვენი საყვარელი 
ადამიანი კი აუცილებლად 
შეიგრძნობს იმ სიყვარულს, 
რომელიც ტკბილეულში 
ჩააქსოვეთ.

რეცეპტი 12 ულუფა

ინგრედიენტები
• 50 გრ კარაქი
• 270 გრ/6 ფირფიტა ფენოვანი 
ცომი
• 150 მლ კრემი
• 400 გრ მზა ნაღების კრემი
• 1/2 ფორთოხალი
• 1 ს/კ ფორთოხლის წვენი
• 3 ს/კ მარწყვის ჯემი
• 450 გრ კენკრა 
• შაქრის ფხვნილი 
(გასაფორმებლად)

მომზადების წესი
1. გააცხელეთ ღუმელი  
180oC-ზე. 
2. მაფინების გამოსაცხობი 
ფორმის ზედაპირს კარაქი 
გადაუსვით. 

3. განაცალკევეთ ფენოვანი 
ფირფიტები და კარაქი 
წაუსვით, შემდეგ კი  
12 მრგვალი ნაჭერი ამოჭერით 
და თითოეული მათგანი 
მაფინების გამოსაცხობ 
ფორმებს მოარგეთ. 
4. ეს მოქმედება რამდენჯერმე 
გაიმეორეთ ისე, რომ 
ერთმანეთზე ცომის 2-3 ფენა 
აღმოჩნდეს. 
5. გამოაცხვეთ, ვიდრე 
ოქროსფერი არ გახდება. როცა 
გაგრილდება, ლამაზ თეფშებზე 
გადაანაწილეთ. 
6. ერთმანეთში ათქვიფეთ 
კრემები და გახეხილი 
ფორთოხალი. მიღებული მიქსი 
გაგრილებულ „ქისებზე“ 
გადაიტანეთ. 
7. ჯამში გააცხელეთ 
ფორთოხლის წვენი, მარწყვის 
ჯემი და ურიეთ, სანამ ერთიან 
სოუსს არ მიიღებთ. ნელ-ნელა 
შეურიეთ კენკრაც.
8. სოუსი კრემიან „ქისებს“ 
მოასხით. მოაყარეთ შაქრის 
ფხვნილი და გემრიელი 
დესერტით ისიამოვნეთ.კ
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გარდა იმისა, რომ გაბრიელ სოლისის 
როლითაა ცნობილი, ევას 
განსაკუთრებული გარეგნობითა და 
ბედნიერი პირადი ცხოვრებითაც 
გამოარჩევენ. ის ხშირად გვხვდება 
ყველაზე ლამაზ და სექსუალურ ქალთა 
ჩამონათვალში. გარდა ამისა, ვიქტორია 
ბექჰემის უახლოესი მეგობარი და 
ჰარპერის ნათლიაა. აღსანიშნავია, რომ 
ვიდრე ცოლად პეპეს გაჰყვებოდა (რაზეც 
ქართული HELLO!-ს პირველი ნომერი 
მოგითხრობდათ), ორჯერ იყო 

გათხოვილი – მსახიობ ტაილერ 
ქრისტოფერსა და კალათბურთელ ტონი 
პარკერზე. 41 წლის ვარსკვლავს პირად 
ცხოვრებაზე საუბარი არ უყვარს, თუმცა 
ჟურნალისტების შეკითხვებს ყოველთვის 
გულახდილად პასუხობს.

რამდენად დიდი გავლენა მოახდინა 
თქვენზე სამი დის ყოლამ?
ე.ლ. მათმა არსებობამ სულ სხვანაირად 
დამანახა მეგობრობის არსი. ძლიერი 
ქალების გარემოცვაში გავიზარდე და 
ოჯახში მდედრობითი სქესის 
წარმომადგენლები ვჭარბობდით. 
შესაბამისად, დღემდე განსაკუთრებულ 
მნიშვნელობას ვანიჭებ იმ გოგონებს, 
რომლებთანაც ვმეგობრობ.

ვიქტორია ბექჰემთან ახლო მეგობრობა 
გაკავშირებთ. რამ დაგაახლოვათ მასთან 
ყველაზე მეტად?
ე.ლ. ვიქტორიასთან ყოფნა მთელი 
დღესასწაულია ხოლმე. მას საოცარი 
იუმორის გრძნობა აქვს. ვგიჟდები ვიკის 
ბრიტანულ ხუმრობებზე. შესაშური უნარი 
აქვს საკუთარ შეცდომებზე ბევრი იცინოს, 
რაც მხოლოდ კარგ თვისებებზე 
მიანიშნებს. როცა ვიკრიბებით, ბევრს 
არაფერს ვგეგმავთ ხოლმე – უბრალოდ, 
კომფორტულად ვეწყობით, ბევრს 
ვსაუბრობთ, მივირთმევთ და ვიცინით. 

„სასოწარკვეთილ დიასახლისებს“ 
თქვენს ცხოვრებაში განსაკუთრებული 
ადგილი ეკავა. როგორ შეეგუეთ 
სერიალის დასრულებას?
ე.ლ. ეს სერიალი რვა წლის განმავლობაში 
ჩემი ცხოვრების მთავარი ნაწილი იყო. 
გადაღებების ბოლო დღე ახლაც 
ემოციურად მახსენდება. ყველაზე მეტად 
შემოქმედებით ჯგუფთან დამშვიდობება 
გამიჭირდა – ჩვენ ხომ ერთი დიდი ოჯახი 
ვიყავით... თუმცა, კარგი ის იყო, რომ 
კარიერის სხვა კუთხით განვითარების 
შესაძლებლობა მომეცა.

თქვენს უსაყვარლეს ნათლულზე – 
ჰარპერ ბექჰემზეც ვისაუბროთ...
ე.ლ. ღმერთო, ვგიჟდები ამ ბავშვზე! არ 
გაგიკვირდებათ, თუ გეტყვით, რომ დედისა 
და მამისგან საუკეთესო თვისებები აქვს 
აღებული. მეც მინდა ასეთი შვილები. ოჯახი 
ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია.

სხვადასხვა კამპანიაშიც მონაწილეობთ 
ხოლმე. კატების საჭმელსაც უკეთებდით 
რეკლამას...
ე.ლ. ძალიან მიყვარს კატებიც და მათი 
მეგობარი ადამიანებიც. მათი ხასიათი 
ჩემთვის რაღაცნაირად ახლობელია – 
უცნაურები, მოსიყვარულეები და მიკერძო-
ებულები არიან. მგონი, მეც ასეთი ვარ.

ხშირად აღნიშნავთ, რომ საკუთარი 
თავით კმაყოფილი ხართ. რამდენად 
რთულია შინაგანი კომფორტის პოვნა?
ე.ლ. პოპულარული საკმაოდ გვიან –  
29 წლის ასაკში გავხდი. ამიტომ კარგად 
ვიცოდი ჩემს თავს რაც ხდებოდა და მიწაზე 
მყარად ვიდექი. თუ პოპულარული მაშინ 
ხდები, როცა ჯერ თვითონაც არ იცი 
ცხოვრებისგან რა გინდა, ყველაფერი 
იცვლება და იკარგები. მე კი ყოველთვის 
ზუსტად ვიცოდი ვინ ვიყავი და რა 
მინდოდა. 

ევა ლონგორია
„სასოწარკვეთილი დიასახლისები“ უკვე დიდი ხანია 
ყველაზე პოპულარულ სერიალთა სიაშია ჩაწერილი. 
ქართველი მაყურებელი კარგად იცნობს გაბრიელს –  
ერთ-ერთ მთავარ გმირს, რომელსაც ევა ლონგორია 

განასახიერებს. მსახიობი HELLO!-ს მეგობრობაზე, ოჯახსა 
და ემოციურ მდგომარეობაზე ესაუბრება...

HALF HOUR...

H
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გამომცემელი და 
მთავარი რედაქტორი 
ნინო იოსელიანი
აღმასრულებელი რედაქტორი 

ნანკა კიკალია Twitter.com/Hellomagazinege
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საგარეო ურთიერთობების მენეჯერი
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რედაქცია ლულუ კახიანი, ზურა მახარაშვილი,  
მაკო მჭედლიშვილი, მეგი ჯაში
სტილის რედაქტორი ელენე მარგალიტაშვილი
მოდის რედაქტორი თათია ლაშაური
მოდის სტილისტი თეონა ელიზბარაშვილი
ფოტორედაქტორი სოფო იოსელიანი
ფოტოგრაფი ბაჩი ტაბატაძე
მარკეტინგი მარიამ ზაქარეიშვილი,   
ჯენი ძოძუაშვილი, ნანუკა კაკაბაძე
დიზაინერის ასისტენტი ნინი ოძელაშვილი
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ქართული ფონტები BPG DejaVu Sans,  
BPG Rioni Contrast, BPG Rioni Contrast Mt 
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