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The Main Topic
მთავარი თემა

საჯარო მოხელეობამდე, ქალაქის მერის 
ამჟამინდელმა მოადგილემ მართლაც დიდი 
გზა გაიარა. საინტერესო და მრავალფეროვანი 
კარიერა სოფო ხუნწარიამ ტელევიზიებიდან 
დაიწყო. 1999 წლიდან საინფორმაციო გადაცემის 
წამყვანად მუშაობდა ტელეკომპანია „მზესა“ 
და „იბერიაში“, მოგვიანებით - პროდიუსერად 
ტელეკომპანია „იმედში“. 

კულტურის სამინისტროში საზოგადოებასთან 
ურთიერთობის სამმართველოს ხელმძღვანელის 
თანამდებობის შემდეგ, სარეკლამო სფეროშიც 
მოღვაწეობდა, თუმცა 2012 წლიდან სოფო 
ხუნწარია ისევ ტელევიზიას დაუბრუნდა, ამჯერად 
უკვე სათავეში ჩაუდგა ტელეკომპანიას, რომელიც 
თავადვე დაარსა. ინოვაციური და ორიგინალური 
პროექტებით ცნობილი „არტ არეა“ უკვე 
მეექვსე წელია არსებობს. არხის განვითარების 
პარალელურად, სოფომ ბევრისთვის 
უჩვეულო და ქალაქისთვის მნიშვნელოვანი 
მუსიკალური პროექტების კეთებაც წამოიწყო. 
მისივე დაგეგმილი კონცერტების სერიების 
დახმარებით კი, უნიკალური თბილისური ეზოები 
ექსპერიმენტულ საკონცერტო სივრცეებად იქცა. 

ჟურნალისტი, პროდიუსერი, წამყვანი და არაერთი 
ღონისძიების ავტორი და ორგანიზატორი, 
ამჯერად სულ სხვა მასშტაბის გეგმებზე მუშაობს. 
სოფო ხუნწარია ქალაქ თბილისის მერის 
მოადგილეა კულტურის, სპორტის, ჯანდაცვისა 
და სოციალური სფეროს საკითხებში. ინტერვიუც, 
ძირითადად, ქალაქის განვითარებისთვის საჭირო 
მის პირად შენიშვნებს და გეგმებს აერთიანებს. 
სოფო ხუნწარიას მიერ უცხო თვალით, თუმცა უკვე 
ძალიან ახლოდან დანახული ქალაქი, რომელიც 
ცვლილებების მოლოდინშია.

Sophio Khuntsaria
სოფო ხუნწარია

Current deputy of City Mayor has really passed a 
long way before entering public service sphere. 
Sophio Khuntsaria started her interesting and diverse 
career at TV. Since 1999 she worked as a News 
hostess at “Mze” and “Iberia” channels and later she 
moved to “Imedi” channel as a producer.

After serving as the Head of Public Relations 
Department at Ministry of Culture, she worked in 
advertising sphere too. However, since 2012 Sophio 
Khuntsaria returned to TV - this time as the head 
if the TV Company she has founded herself. It is 
already six years that “Art Area” well-known for its 
innovative and original projects exists. Together with 
channel development, Sophio has launched many 
different, peculiar for many people and important for 
the city, musical projects. One of her projects is to 
turn unique Tbilisi yards into experimental concert 
areas by means of the concert she has planned.

A journalist, a producer, a hostess as well as author 
and organizer of numerous events currently works 
at an absolutely different scale of plans. Sophio 
Khuntsaria is Tbilisi City Mayor Deputy on culture, 
sport, healthcare and social issues. The interview 
too mainly combines her personal notes and plans 
concerning the city development. Sophio Khuntsaria 
gave the city, which is awaiting changes, a fresh 
though a very close observation.

რუბრიკის ავტორი: სალომე ბენაშვილი / Prepared by: Salome Benashvili
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ჩემი გზა ამ თანამდებობამდე მოკლე არ ყოფილა, 
საკმაოდ დიდი, თუმცა საინტერესო გზა გავიარე. 
არც ის წარმომედგინა, რომ მერის მოადგილის 
თანამდებობას დავიკავებდი, მაგრამ დღეს 
უკვე აქ ვარ და ვეცდები, ყველა გამოწვევა 
მივიღო და ბევრი სასარგებლო და საინტერესო 
სიახლის სათავეში ჩავდგე. წლები გარედან 
ვაკვირდებოდი პროცესს, რომელსაც სახელმწიფო 
ქმნიდა კულტურის, სპორტის თუ სხვა დარგების 
განვითარების კუთხით. ამჯერად უკვე მე ვეცდები 
აღმოვფხვრა ის პრობლემები, რომელიც ზუსტად 
გააზრებული მაქვს.

ის, რისი შეცვლაც, შენი აზრით, გარდაუვალია 
და აუცილებლად გააკეთებ მერიაში მუშაობის 
პერიოდში, რა არის?

ბიბლიოთეკები, თეატრები, მუზეუმები, 
სახელოვნებო სკოლები, სპორტული ობიექტები 

My way to this position was not a short one. I have 
passed quite a long, though an interesting way. 
I could never imagine myself at the position of a 
deputy mayor at the City Hall but today I am already 
here ready to face all challenges and head many 
interesting and beneficial innovations. For years I 
have been an outside observer of the process of 
developing culture, sport or other spheres by the 
government. Now it is me who is going to make an 
attempt at eradicating the problems I have been 
considering so long.

What is it the change which you believe unavoidable 
and you will definitely do it during your work at the 
City Hall?

The reform is planned at libraries, theatres, 
museums, art schools, sport objects, etc. - the list is 

სოფო ხუნწარია / Sophio Khuntsaria
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და ა.შ. ჩამონათვალი დიდია, სადაც რეფორმა 
იგეგმება. მნიშვნელოვანია სწორი სტრუქტურული 
ერთეულების შექმნა; ახალი ტიპის მენეჯმენტის 
დანერგვა; იმ ფუნქციების დაბრუნება, რომელიც 
ამა თუ იმ ობიექტს უნდა ჰქონდეს; დაფინანსების 
და სახელმწიფოს მხრიდან ხელშეწყობის სწორი 
მოდელების ჩამოყალიბება. რთულია ამ მოკლე 
ინტერვიუში ცვლილებების შესახებ ამომწურავად 
ისაუბრო. ჩვენმა გუნდმა ეს გამოწვევა მიიღო და 
გადაჭრის გზებიც დაისახა. ბევრი ახალი ამბავი 
ელის თბილისს, რაც მგონია, რომ დაეტყობა 
ქალაქს.

რა ხარვეზებს ხედავ ქალაქის კულტურულ 
ცხოვრებაში და შენი აზრით, რა არის ამის 
გამომწვევი მიზეზები?

ალბათ, კომპლექსურად შეგვიძლია განვიხილოთ. 
კულტურის ხელმისაწვდომობა და თითოეული 
მოქალაქის ჩართულობა მნიშვნელოვანია სწორი 
პროცესის წარმართვისთვის. ახალი პროცესია 
დასაწყები, უწყვეტი, რომელიც მოგცემს შედეგს. 
არ უნდა ხდებოდეს ერთეული პროექტების 

very long. It is important to create correct structural 
units; introduce new type of management; restore 
the functions this or that object should have; form 
correct models of state financing and support. It is 
difficult to thoroughly cover the topic of changes 
in this short interview. Our team has faced the 
challenge and has already outlined the ways of 
solution. There are a lot of novelties coming to Tbilisi 
and I guess it will tell on the city.

What drawbacks do you see in the cultural life of 
Tbilisi and, to your mind, what are they caused by?

Probably we can discuss its complex. Availability of 
culture and involvement of each citizen is important for 
conducting correct process. A new non-stop process 
is to be launched, the one which will achieve the result. 
Single projects which yield no this or that benefit 
should not be financed. However, it is important to 
support the projects oriented on stable development, 
support modern artists, to generally define culture 
within certain political aspects and set priorities. The 
work in this direction has already begun. I carry out a 

სოფო ხუნწარია / Sophio Khuntsaria



THE MAIN TOPIC 2018 5ავტორ©რატია

დაფინანსება, რომელსაც არ აქვს რაიმე სახის 
უკუგება. თუმცა მნიშვნელოვანია მდგრად 
განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების 
ხელშეწყობა, თანამედროვე ხელოვანების 
მხარდაჭერა, ზოგადად კულტურის პოლიტიკის 
ჭრილში გარკვეული ასპექტების განსაზღვრა და 
პრიორიტეტების გამოყოფა. ამ მიმართულებით 
დაწყებულია მუშაობა. ვაკეთებთ კვლევას 
რაიონების მიხედვით, რომ ვიცოდეთ, რა 
მოთხოვნებია ამა თუ იმ რაიონში, რა სურვილები 
აქვს მოსახლეობას. თუ პულსაციაზე არ გვედება 
ხელი, პროცესი ვერ შედგება.

რა სჭირდება ქალაქს იმისთვის, რომ მართლა 
ბევრად უფრო ცოცხალი და მიმზიდველი გახდეს?

პირველ რიგში, პროცესი უნდა გამოვიდეს 
სახელოვნებო სივრცეებიდან. ღია ლოკაციები 
უნდა ავითვისოთ. ურბანული სივრცეების 
განვითარებით და პროცესში ჩართულობით ჩვენ 
მივაღწევთ შედეგს. რაც მთავარია, ეს უნდა იყოს 
მდგრადი, ერთგვარი საინვესტიციო პროცესი, 
რაც სამომავლოდ ადამიანების ცნობიერების 
ამაღლების, განათლების მიღების საწინდარი 
გახდება. მნიშვნელოვანია ასევე პროცესის 
დეცენტრალიზება. ყველა უბანი უნდა გრძნობდეს 
ქალაქის სწორ რიტმს.

გაქვს თუ არა საყვარელი საერთაშორისო 
პროექტი, ან ღონისძიება, რომელიც ევროპის 
ქალაქებში ტარდება, და რომლის ანალოგებსაც 
სიამოვნებით გადმოიტანდი თბილისში.

ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა. ორი წელია 
ამ პროექტში ჩართული ვარ. მიხარია, რომ 
მერიაც თავის წვლილს შეიტანს. კონკრეტული 
პროექტის დაგეგმვის პროცესში ვართ. ასევე 
მნიშვნელოვანია, სწორი საფესტივალო სისტემა 
ავაწყოთ. ქალაქს მეტი ბიენალე უნდა ქონდეს. 
მიხარია, რომ წელს, მერიის მხარდაჭერით, 
პირველად რამდენიმე მნიშვნელოვანი ბიენალე 
გაიმართება.

რით შეიძლება თამამად მოიწონოს თავი 
თბილისმა საერთაშორისო სტუმრებთან? 
ვგულისხმობ კულტურულ ღონისძიებებს, 
მუზეუმებს, ქუჩებს, ტრადიციებს.

თბილისური ეზო! თავის არქიტექტურით, 
მრავალეთნიკური მოსახლეობით, 
მულტიკულტურული ელემენტებით, თავისი 
ხმებით.. ყველაფერს თავის ხმა აქვს მსგავს 
ეზოში - გაფენილ სარეცხს, მეზობლების ფუსფუსს, 
თუ როგორ ელოდებიან შუადღეს, რომ ეზოში 
ერთად მიირთვან „თურქული ყავა“. საოცარი 
სიმდიდრე გვაქვს, ამ ეზოების სახით, რომელიც 

research in accordance with districts so that we could 
know the demands in this or that district as well as 
wishes of population. If we do not keep our hand on 
the pulse, there will be no process.

What does the city need to become really much 
more lively and attractive?

First of all the process should be initiated by 
artistic circles. We must use open locations. 
We will achieve result by development of urban 
areas and involvement in the process. The most 
important condition is that it must be a steady, 
uniform investment process, which will later become 
guarantee for increasing people’s consciousness, 
understanding and education level. Another 
important issue is process decentralization. Every 
district must feel correct rhythm of the city.

Have you got a favorite international project or 
event which takes place in European cities and the 
analogue of which you would gladly introduce in 
Tbilisi?

Frankfurt Book Fair. I have been involved in this 
project for two years.  I am glad that the City Hall 
will also contribute to it. We are in the process of 
planning a specific project. Arrangement of right 
festival system is also highly important. The city 
must have more biannuals. I am glad that with City 
Hall support several significant biannuals will take 
place in the city. 

How can Tbilisi surely attract international guests?  I 
mean cultural events, museums, streets, traditions.

Tbilisi yard! With its architecture, multiethnic 
population, multicultural elements, its sounds...
everything has its sound in such a yard - hung 
laundry, neighbors’ fussing or the way they are 
looking forward to the midday to share the joys of 
Turkish coffee. We possess amazing wealth in the 
form of these yards, which must be preserved by all 
means.

I do think this type of environment attracts tourists. 
What refers to events - I am really glad that there are 
many international festivals taking place in the city, 
which promote development of cultural tourism.

What kind of critical comments would you like to 
hear the least during four years of your being in 
office?

She failed!
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უნდა შევინარჩუნოთ. ტურისტებს, ვფიქრობ, 
მსგავსი გარემო ძალიან იზიდავს. რაც შეეხება 
ღონისძიებებს, მიხარია, რომ ძალიან ბევრი 
საერთაშორისო ფესტივალი იმართება ქალაქში, 
რომელიც კულტურული ტურიზმის განვითარებას 
უწყობს ხელს.

რა შინაარსის კრიტიკული კომენტარების მოსმენა 
არ გსურს ყველაზე მეტად საკუთარი 4-წლიანი 
მოღვაწეობის დროს. 

ვერ შეძლო!

რამდენად შესაძლებელია, ოფიციალურმა 
სტრუქტურებმა დაგეგმილად მისცეს სტიმული, 
ახალი კულტურული პროცესების წამოწყებას?

თუ ერთად ვიქნებით, ჩვენ ამას შევძლებთ.
ბარიერები უნდა შემცირდეს. 

ერთად ყოფნა ახსენე. ალბათ, საერთო შედეგის 
მისაღწევად, სხვადასხვა მიმართულებით. 
კონკრეტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა 
ასევე მნიშვნელოვანია. რა არის ის ძირითადი 

What is the chance that official structures will plan to 
stimulate introduction of new cultural processes?

If we keep together we will manage that :) Barriers 
must be reduced.

You have mentioned keeping together. Probably, 
for achieving common goals in different directions. 
Cooperation with different organizations is also 
important. What is that main benefit the State can 
obtain from copyright protection?!  

First of all, the issue of intellectual property 
protection, concerning which Georgia has 
international liabilities, to a certain extent defines 
society development level. In addition to that, 
regulating the issue of intellectual property protection 
and the copyright protection is a good incentive and 
motivator for creation of worthy, ready commodity. 
And a high-quality product attracts larger 
investments.

სოფო ხუნწარია / Sophio Khuntsaria
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სარგებელი, რაც შეიძლება საავტორო უფლებების 
დაცვამ სახელმწიფოს მოუტანოს?

პირველ რიგში, ინტელექტუალური საკუთრების 
დაცვის საკითხი გარკვეულწილად განსაზღვრავს 
საზოგადოების განვითარების დონეს, რის 
შესახებაც საქართველოს საერთაშორისო 
ვალდებულება აკისრია. გარდა ამისა, 
ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის 
საკითხის მოგვარება და საავტორო უფლებების 
დაცვა ღირებული, მოთხოვნადი პროდუქტის 
შექმნის კარგი სტიმული და მოტივატორია. 
სადაც ხარისხიანი პროდუქტი იქმნება, იქ მეტი 
ინვესტიცია იდება. 

რა გზით შეიძლება ვებრძოლოთ სისტემურად 
საავტორო უფლებების დარღვევას და როგორ 
შეიძლება მივაღწიოთ მაქსიმალურ ეფექტს.

პირველ რიგში, ალბათ, მეტი ინფორმაცია უნდა 
მივაწოდოთ ავტორებს მათი უფლებების შესახებ; 
ასევე, მათ მიერ შექმნილი ამა თუ იმ პროდუქტის 
უნებართვო მომხმარებლებს - ვალდებულებების 
და სანქციების შესახებ. ცნობიერება უნდა 
ამაღლდეს ამ კუთხით და მნიშვნელოვანია 
გამკაცრდეს გარკვეული რეგულაციები. .

რამდენად შეიცვალა ამ კუთხით ვითარება 
საქართველოში, რამდენად დაცულია შემოქმედი 
ადამიანების საავტორო და მომიჯნავე უფლებები.

მდგომარეობა წინა წლებთან შედარებით ბევრად 
გაუმჯობესებულია, თუმცა სამუშაო ძალიან ბევრია 
საბოლოო შედეგის მისაღწევად. ბუნებრივია, 
ჩვენ მაქსიმალურად ვიქნებით ჩართული, რომ 
კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანები მეტად 
დავიცვათ და საავტორო უფლებების დაცვის 
კუთხით გავაუმჯობესოთ გარემო.

What are systematic ways of fighting copyright 
infringement and how can we achieve maximum 
effect?

First of all, we, probably, could provide authors with 
more information about their rights; also, about 
sanctions and liabilities for those who use this or that 
brainchild of theirs without permission. Awareness 
of the issue must be increased and it is important to 
make some regulations stricter.

How much has the situation in this sphere changed 
in Georgia? To what extent is the copyright and 
neighboring rights of creative people protected in 
Georgia?

The situation has greatly improved in comparison 
with previous years, however there is still a lot of 
work to be done to achieve the final result. It is 
natural that we will be maximally involved to better 
protect people working in the cultural sphere and to 
further improve the copyright protection environment 
in Georgia.
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რუბრიკის ავტორი: ხათუნა გოგიშვილი / Prepared by: Khatuna Gogishvili

ცოტა რამ თქვენს შესახებ, როგორია თქვენი 
სამყარო, რაზე აკეთებთ აქცენტებს? 

ჩემი სახელია ხოსე მარია მონტესი და 
შემსრულებლების უფლებების დაუღალავი 
დამცველი გახლავართ. საავტორო და მომიჯნავე 
უფლებების დაცვას მთელი ჩემი კარიერა 
დავუთმე სხვადასხვა მიმართულებით, იქნებოდა 
ეს ავტორის, გამომცემლობის თუ პროდიუსერის 
დაცვა. ბოლო 10 წელია, ყოველდღიური 
სიხარულით ვემსახურები შემსრულებლების 
უფლებების დაცვას.

როგორც ბავშვების უმეტესობას, მეც 
ოდესღაც ვოცნებობდი მსახიობობაზე ან როკ 
ვარსკვლავობაზე, მაგრამ ამის ტალანტი მე 
არ გამაჩნდა, სამაგიეროდ იღბალმა გამიღიმა 
და დღეს ხელოვანებს ვემსახურები და მათ 
უფლებებს ვიცავ. თავად აუდიოვიზუალური 
ნაწარმოებების და კონცერტების აქტიური 
მაყურებელი გახლავართ და, შესაბამისად, 
ვამაყობ, რომ ამ სფეროში დასაქმებული 
ადამიანების უფლებებს ვიცავ. 

რეალურად, მე შემსრულებელსაც „შემოქმედს“ 
ვეძახი, რაც, ტრადიციულად, ავტორის სინონიმია. 
ის, რაც მხატვრისთვის სუფთა ტილოა, ან 
მწერლისთვის - სუფთა ქაღალდი, ასევეა 
ჩემთვის შემსრულებელი, რომელიც ავსებს და 
ქმნის უკვე ახალ შესრულებას, რომელსაც მისი 
ხმა, მანერა და შესრულების ფორმა დაყვება. 
როგორც დიდრომ თქვა სამი საუკუნის წინ: 

Interview with Jose María Montes, Vice Chairman of the Board of SCAPR

ინტერვიუ SCAPR-ის ვიცე თავმჯდომარე,
ხოსე მარია მონტესთან

What is your story, what do you focus on? 

My name is Jose Maria Montes and I am a tireless 
protector of performers’ copyright. I have devoted 
the whole of my career to different directions of 
copyright protection - be it protection of author, 
editor or producer copyright. I have been happily 
protecting performers’ copyright for the recent ten 
years.

Just like most of kids I also had a childhood dream 
of becoming an actor or a rock star. However, I was 
not gifted in that way, though I did have my piece of 
luck and today I am serving artists protecting their 
copyright. I am an active attendant of audio-visual 
works and concerts, and, correspondingly, I am 
proud to protect rights of people engaged in this 
field.

As a matter of fact, I approach a performer as a 
“creator” too, which traditionally is a synonym for 
author. A performer for me is the same as an empty 
canvas for a painter or an empty piece of paper for 
a writer. It is he who fills in and creates an already 
new performance which is accompanied by his 
voice, manner and performance style. As Diderot 
said three centuries ago: “Words are only symbols 
which express thought, feelings and ideas; which 
require action, gesture, intonation, expressiveness 
and the full context of circumstances so that they 
could obtain their full meaning. It is exactly what 
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სიტყვები მხოლოდ სიმბოლოებია, რომლებიც 
გამოხატავენ აზრებს, გრძნობებს ან იდეას; 
სიმბოლოები, რომელთაც ჭირდებათ მოქმედება, 
ჟესტი, ინტონაცია, ექსპრესია, და სრული 
გარემოებების კონტექსტი, რათა მათ სრული 
მნიშვნელობა მიეცეთ“. აი, ზუსტად ამას აკეთებს 
შემსრულებელი. ისინი ნაწერს მუსიკალურ 
ნიშნულამდე შთაბერავენ სიცოცხლეს და სწორედ 
ასე იქმნება რაღაც ორიგინალური, უნიკალური 
და ისეთი რამ, რასაც დაცვა სჭირდება - ეს მათი 
შესრულებაა. 

თქვენი აზრით, დღეს რა არის ყველაზე რთული 
გამოწვევა, რის წინაშეც დგას საავტორო და 
მომიჯნავე უფლებების დაცვა?

თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ დღეს საავტორო 
უფლებების დაცვის მთავარ გამოწვევას 
ციფრული გარემო წარმოადგენს; კონკრეტულად 
კი, შემსრულებლებისთვის, რომლებიც ბევრი 
ადგილობრივი კანონმდებლობის თანახმად, 
შესრულებული ნაწარმოებების სარგებლობიდან 
კუთვნილი ჰონორარის მიღებას ვერ ახერხებენ.

performers do. They blow life into a piece of music 
and this exactly is the way original, unique works are 
created, the ones which need protection - it is their 
performance. 

What is, to your mind, the toughest challenge the 
copyright and the neighboring rights face today?

I can freely say digital environment is the biggest 
challenge the copyright faces today. Specifically, it is 
so for the performers who, according to many local 
laws, fail to receive the royalties for the used works 
of their performance.

Sound records and audio-visual works are vivid 
examples of products widely used in the digital 
world. We all know the iTunes system, which charges 
for each download. The same is Spotify which 
enables producer to license service providers for 
the repertoire. However, there are cases when the 
license covers the performer’s copyright as well, or 
includes this type of royalties too, which are finally 
agreed on  between the artist  and producer.

ხოსე მარია მონტესი / Jose María Montes
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ხმის ჩანაწერები და აუდიოვიზუალური 
ნაწარმოებები ციფრულ სამყაროში ფართოდ 
მოხმარებული პროდუქტების ნათელი მაგალითი 
გახლავთ. ყველამ ვიცით itunes სისტემა, საიდანაც 
თითოეული ჩამოტვირთვა ფასიანია; ასევე 
Spotify, რომლის მეშვეობითაც პროდიუსერი 
საკუთარი რეპერტუარის ლიცენზირებას 
სერვის პროვაიდერებისთვის ახდენს - მაგრამ 
ზოგჯერ არის შემთხვევები, როდესაც ლიცენზია 
შემსრულებლის უფლებასაც ფარავს ან ამ 
მიმართულების ჰონორარს მოიცავს, რაც 
საბოლოო ჯამში, ხელოვანსა და პროდიუსერს 
შორისაა შეთანხმებული.

ჯამში, მივდივართ ონლაინ ექსპლუატაციის 
უწყვეტ ევოლუციამდე, რაც აუცილებლად 
საჭიროებს საკანონმდელო ჩარჩოებში მოქცევას, 

რათა შემოქმედებიდან სარგებლის მიღება ახალი 
ბიზნეს მოდელებიდანაც გარანტირებული იყოს.

შემსრულებლების უმეტესობა, როდესაც 
ისინი კონტრაქტებს ხელს აწერენ,  უბრალოდ, 
ერთჯერადად იღებენ სარგოს და უკვე ყოველგვარ 
ექსკლუზიურ უფლებაზე სხვას (პროდიუსერს) 
გადასცემენ უფლებას. აუდიოვიზუალურ სექტორში 
შემსრულებლის როლი კიდევ უფრო სუსტია, 
რადგანაც პროდიუსერისთვის უფლების გადაცემა 
ფილმის კონტრაქტის ერთ-ერთი პირობაა. და 
კიდევ: როდესაც უფლებას ექსკლუზიურად 

On the whole, we move towards non-stop evolution 
of online exploitation which must be regulated within 
legislative frames so that new business models as 
well could guarantee art benefits. 

Most of performers when signing a contract, just 
receive a one-off payment after which they transfer 
their exclusive rights to other parties (producer). 
Performer’s role in audio-visual sector is even 
weaker because the transfer of rights to a producer 
is one of the pre-conditions for a film contract. More 
than that: rights are transferred exclusively which 
makes its fully functional management quite difficult 
for collective management organization. In Europe 
organizations protecting performers’ copyright nearly 
fail to collect royalties for commercial use of their 

music or films. We believe that it is the Collective 
Management Organization which must manage the 
copyright. 

This very attitude the Spanish legislators selected in 
2006. Spanish law about Intellectual property states 
that unless conditioned otherwise, it is performers’ 
exclusive right to claim royalties from performer’s 
collective management organization despite 
transferring his exclusive rights to producer. The 
2012 report of the Euro-parliament offers the same 
solution to the problem. 
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გადასცემენ, უკვე კოლექტიური მართვის 
ორგანიზაციებისთვის მისი სრულფასოვანი 
მართვა საკმაოდ რთულია. ევროპაში, 
შემსრულებელთა უფლებების დამცველი 
ორგანიზაციები თითქმის ვერ ახერხებენ მუსიკის 
ან ფილმის კომერციული მიზნით გამოყენებიდან 
შემსრულებელებისთვის ჰონორარის შეგროვებას. 
მიგვაჩნია, რომ ამ უფლებების მართვა 
კოლექტიური მართვის ორგანიზაციის მიერ უნდა 
ხდებოდეს.

სწორედ ეს მიდგომა აირჩიეს ესპანეთის 
კანონმდებლებმა 2006 წელს. ესპანეთის 
ინტელექტუალური საკუთრების შესახებ კანონი 
განმარტავს, რომ თუ სხვა პირობა არ მოქმედებს, 
მაშინ შემსრულებლის ექსკლუზიური უფლებაა, 
რომ პროდიუსერისთვის ექსკლუზიური უფლების 

გადაცემის მიუხედავად, შემსრულებელს მაინც 
რჩება უფლება, ჰონორარი შემსრულებელთა 
კოლექტიური მართვის ორგანიზაციიდან მიიღოს. 
პრობლემის იგივე გადაჭრას გვთავაზობს 
ევროპარლამენტის 2012 წლის ივლისის 
ანგარიშიც. 

საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაცია 
ცვლილებების გატარების მნიშვნელოვან 
ფაზაშია - ერთი მხრივ, იგი ებრძვის პოსტ-
საბჭოთა ქვეყნის ცნობიერებას და, მეორე 
მხრივ, ქვეყანაში საავტორო უფლებების დაცვის 

Georgian Copyright Association is passing through 
an important phase of change promotion on the 
one hand, it fights post-soviet country’s conscience 
and on the other hand, attempts to encourage 
copyright in the country. In addition to this, the 
organization incurred liabilities to protect performers’ 
as well as phonogram makers’ rights. Is there any 
example which comes to your mind in respect of any 
organization which has already passed through this 
period of transformation?

I think introduction of such transformations 
require preparation of legislative base in order to 
adequately define artists’ rights. From this point, 
nearly all post-soviet countries have passed this 
way in the direction of copyright and neighboring 

rights protection. What refers to adopting the Bern 
Convention only Turkmenistan and Uzbekistan 
have not adopted the Rome Convention, WPPT 
(Treaty on World Intellectual Property Performance 
and Phonogram Organization), World Intellectual 
Property Organization (WCT) and only two countries 
- Moldova and Russian Federation have adopted 
audio-visual performance Beijing Treaty. I would like 
each post-soviet country to join the latter treaty and 
to be able to carry them out, which will enable artists 
to protect their copyrights just like those musicians 
who have fixed their performance in phonogram.
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ხოსე მარია მონტესი / Jose María Montes

წახალისებას ცდილობს. მეტიც, ასოციაციამ 
აიღო ვალდებულება, დაიცვას შემსრულებლების 
და ფონოგრამის დამამზადებლების 
უფლებები. რომელი მაგალითი გაგონდებათ 
რომელიმე ისეთი ორგანიზაციის, რომელმაც 
ტრანსფორმაციის ეს პერიოდი უკვე გაიარა?

ჩემი აზრით, ასეთი ტრანსფორმაციის 
გასატარებლად საჭიროა საკანონმდებლო ბაზის 
მომზადება, რათა სათანადოდ განისაზღვროს 
შემოქმედის უფლებები. ამ მხრივ, პოსტსაბჭოთა 
ქვეყნებმა საავტორო და მომიჯნავე უფლებების 
დაცვის მიმართულებით თითქმის ყველა ის 
გზა გაიარა, რასაც ბერნის კონვენციის მიღება 
ქვია, მხოლოდ თურქმენეთს და უზბეკეთს არ 
მიუღიათ რომის კონვენცია, WPPT (მსოფლიო 
ინტელექტუალური საკუთრების ორგანიზაციის 
შესრულებისა და ფონოგრამის შესახებ 
ხელშეკრულება), მსოფლიო ინტელექტუალური 
საკუთრების ორგანიზაციის საავტორო უფლებების 
ხელშეკრულება (WCT) და მხოლოდ ორმა 
ქვეყანამ, მოლდოვამ და რუსეთის ფედერაციამ 
მიიღეს აუდიოვიზუალური შესრულების პეკინის 
ხელშეკრულება. ვისურვებდი, რომ ყველა 

Activation of these legislative tools provide the 
royalties for the artists. In this very part does the 
collective management organization (CMO) perform 
its main role, the central part of which is taken by the 
copyright and neighboring rights protection.

What refers to protection of performers’ and 
phonograms’ copyright protection - there are 
numerous CMOs in the region which, in accordance 
with country’s legislative base try to protect the 
performers’ rights. I would point out six SCAP 
member organizations. They are: EEL Estonia, 
LAIPA Latvia< AGATA Lithuania, GCA Georgia, 
KOUPI Kazakhstan and VOIS Russia. They all 
are good examples of how they have changed 
within the post-soviet countries and formed into 
modern organizations protecting the Copyright and 
neighboring rights. 

SCARP and integral collective management 
organizations … What benefits may the umbrella 
organizations have as well as members of CMO and 
right holders? 
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პოსტსაბჭოთა ქვეყანა შეუერთდეს ამ ბოლო 
ხელშეკრულებას და შეძლოს მისი შესრულება, 
რაც ხელოვანებს თავიანთი უფლებების დაცვის 
საშუალებას მისცემს, იმ მომღერლებისა 
და მუსიკოსების მსგავსად, რომელთაც 
ფონოგრამებში თავიანთი შესრულება აქვთ 
დაფიქსირებული.

ამ საკანონმდებლო ინსტრუმენტების ამოქმედება 
შემოქმედებისთვის ჰონორარის გამომუშავებას 
უზრუნველყოფს. აი, სწორედ ამ ნაწილში 
თამაშობს თავის ძირითად როლს კოლექტიური 
მართვის ორგანიზაცია (კმო), სადაც ცენტრალური 
ადგილი სწორედ საავტორო და მომიჯნავე 
უფლებების დაცვას უჭირავს.

რაც შეეხება შემსრულებლების და ფონოგრამის 
დამამზადებლების უფლებების დაცვას, ამ 
მხრივ რეგიონში უამრავი კმო არსებობს და 
ისინი ქვეყნის საკანონმდებლო ბაზის მიხედვით 
ცდილობენ დაიცვან შემსრულებლების უფლებები. 
რეგიონიდან ამ მხრივ გამოვყოფდი SCAPR-ის 
ექვს წევრ ორგანიზაციას. ესენია: EEL ესტონეთი, 
LAIPA ლატვია, AGATA ლიტვა, GCA საქართველო, 
KOUPI ყაზახეთი და VOIS რუსეთი. ყველა 
მათგანი იმის ნათელი მაგალითია, თუ როგორ 
გარდაიქმნენ ისინი პოსტსაბჭოთა ქვეყნების 
შიგნით და საავტორო და მომიჯნავე უფლებების 
თანამედროვე დამცველ ორგანიზაციებად 
ჩამოყალიბდნენ.

SCAPR-ი და მასში შემავალი კოლექტიური 
მართვის ორგანიზაციები.. რა სარგებელი 
შეიძლება ჰქონდეთ ქოლგა ორგანიზაციის 
წევრებს და ამ კმო-ების წევრებს და უფლების 
მფლობელებს?

კარგადაა ცნობილი, რომ ეფექტური და 
გამჭვირვალე მუშაობისთვის კმო-ებს სხვადასხვა 
კმო-ებთან, საერთაშორისო დონეზე, მჭიდრო 
თანამშრომლობა და ინფორმაციის მიმოცვლა 
ესაჭიროება, რითაც უფლების მფლობელები 
გარანტირებულად იღებენ ჰონორარს, 
შესრულების ტერიტორიების მიუხედავად. 

ამ მხრივ, პრაქტიკული თანამშრომლობის 
პლატფორმების განსავითარებლად, SCAPR-ი 
კოლექტიური მართვის ორგანიზაციებთან 
სხვადასხვა მიმართულებით თანამშრომლობს, 
რაც ხელს უწყობს გამჭვირვალე და დახვეწილი 
ფორმით ინფორმაციის და ჰონორარის 
მიმოცვლას.

სწორედ ამ მიზნებს ემსახურება SCAPR-ის მიერ 
მართვადი მონაცემთა ბაზების შემუშავება: 
ვირტუალური ჩანაწერების მონაცემთა 

It is a well-known fact that effective and transparent 
work requires that a CMO should have a tight 
cooperation and information exchange with other 
CMOs at an international level by means of which 
right holders have their royalties guaranteed despite 
the territory where their works are performed. 

For this reason, in order to develop platforms 
for practical cooperation, SCARP is engaged in 
different directions of cooperation with collective 
management organizations, which promotes 
transparent and elaborate form of information and 
royalty exchange. 

The SCARP-managed data bases development 
serves this very purpose: virtual record database and 
international performer database. Both databases 
help CMOs to identify repertoire, performer, 
producer or authors of other categories. Later it 
helps CMOs to distribute and exchange royalties. 

It is a well-known fact that effective and transparent 
work requires that a CMO should have a tight 
cooperation and information exchange with other 
CMOs at an international level by means of which 
right holders have their royalties guaranteed despite 
the territory where their works are performed. 

For this reason, in order to develop platforms 
for practical cooperation, SCARP is engaged in 
different directions of cooperation with collective 
management organizations, which promotes 
transparent and elaborate form of information and 
royalty exchange. 

The SCARP-managed data bases development 
serves this very purpose: virtual record database and 
international performer database. Both databases 
help CMOs to identify repertoire, performer, 
producer or authors of other categories. Later it 
helps CMOs to distribute and exchange royalties. 

Thus, right holders represented by SCARP member 
organizations have found themselves in beneficial 
position as the databases play an important role in 
identification of their benefits too. The role of these 
databases in the process of royalties exchange 
transparency and effectiveness of expenditures must 
be mentioned too.

Another significant aspect is that SCARP also carries 
out arrangements of international cooperation and 
development, which is reflected in assisting CMOs. 
In the countries with no practice of this sort we 
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ბაზა და საერთაშორისო შემსრულებლების 
მონაცემთა ბაზა. ორივე ბაზა ეხმარება კმო-ებს 
რეპერტუარის, შემსრულებლის, პროდიუსერის თუ 
სხვა კატეგორიის ავტორის ამოცნობაში. შემდეგ 
ეს ეხმარება კმო-ს ჰონორარის განაწილებასა და 
მიმოცვლაში.

ამგვარად, SCAPR-ის წევრი ორგანიზაციების 
მიერ წარმოდგენილი უფლების მფლობელებიც 
უკვე მომგებიან პირობებში არიან, ვინაიდან 
მონაცემთა ბაზები მათი სარგებლის 
იდენტიფიცირების საქმეშიც არსებითია. 
ასევე აღსანიშნავია ამ მონაცემთა ბაზების 
როლი ჰონორარის მიმოცვლის პროცესის 
გამჭვირვალობასა და ხარჯების ეფექტურობასთან 
მიმართებაში.

კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი გახლავთ 
ის, რომ SCAPR-ი, ასევე, საერთაშორისო 
თანამშრომლობისა და განვითარების 
ღონისძიებებს ახორციელებს, რაც კმო-ების 
დახმარებაში გამოიხატება. იმ ქვეყნებში, 
სადაც არ არსებობს ამის პრაქტიკა, ვზრუნავთ, 
რომ ჩამოყალიბდეს ასეთი ორგანიზაციები, 
ხოლო ახალგაზრდა ორგანიზაციებს, 
რომლებიც ჯერ კიდევ ძალებს იკრებენ, 
ვეხმარებით გაძლიერებაში, ვაფინანსებთ მათი 
თანამშრომლებისთვის შესაბამის სასწავლო 
ტრეინინგებს, ვეხმარებით ლიცენზირებისა და 
დისტრიბუციის სქემების ჩამოყალიბებაში.

თქვენ, როგორც მუდმივი ასისტენტი, ჩართული 
ხართ მსოფლიო ინტელექტუალური საკუთრების 
ორგანიზაციაში (მისო). როგორ ხედავთ 
კოლექტიური მართვის ორგანიზაციების 
პრაგმატულ განვითარებას „მისოს“ მეშვეობით? 
რა არის ის ძირითადი ეტაპი, სადაც „მისოს“ 
ჩართულობა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია 
კოლექტიური მართვის ორგანიზაციის 
განვითარებისთვის?

ძლიერი და ეფექტური საავტორო უფლებების 
დაცვის სისტემა ემყარება სამ ძირითად 
პოსტულატს: 1. ადეკვატურ საკანონმდებლო ბაზას, 
რომელიც უზრუნველყოფს ავტორისთვის ძირითადი 
უფლებების განსაზღვრას; 2. კანონით მინიჭებული 
უფლებების განხორციელების ეფექტური 
მექანიზმების არსებობას; 3. განვითარებული და 
ფუნქციურად გამართული კოლექტიური მართვის 
ორგანიზაციის არსებობას. ამ სამი კომპონენტიდან 
ნებისმიერის დეფიციტი უკვე მთლიანი სისტემის 
ჩავარდნას იწვევს. შესაბამისად, „მისო“-ს 
ინტერესებში შედის წევრი ქვეყნების მასშტაბით 
საავტორო უფლებების დაცვა, შემოქმედებითი 
სფეროს სტიმულაცია და ამით კულტურის, 
სოციალური სფეროს და ეკონომიკის განვითარება.

take care to establish such organizations; while 
young organizations, those which are just gaining 
their strengths  are supported in different ways 
with the aim of strengthening them, we finance 
corresponding educational trainings for their staff, 
help them to form license and distribution schemes.

You, as a constant assistant, are involved with the 
world intellectual property organization (WIPO). 
How do you see the pragmatic development of the 
collective management organizations by means 
of WIPO? What is the main stage when WIPO 
involvement is particularly important for development 
of collective management organizations?

Strong and effective copyright system is based on 
three basic postulates: 1. adequate legislative base, 
which provides author with basic rights; 2. Law 
supported effective mechanisms for execution of the 
copyright; 3. Existence of developed and functional 
collective management organizations.

Lack of any of these three components causes 
collapse of the whole system. Correspondingly WIPO 
is interested in copyright protection at the scale of 
the member-countries, stimulating art sphere and 
thus development of cultural, social and economic 
spheres.
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ამგვარად, „მისოს“ დღის წესრიგშია, რაც 
შეიძლება მეტი საგანმანათლებლო ტრეინინგი 
და სემინარი ჩაუტაროს ახალ ორგანიზაციებს, 
ასევე ჩამოყალიბების პროცესშია WIPOCOS 
კომპიუტერული სისტემა, რომელიც კმო-ებს 
ოპერირებაში ეხმარება. 

კოლექტიური მართვის ორგანიზაციები და „მისო“, 
საერთო ჯამში, ჩვეულებრივი პარტნიორები 
არიან, რომელთა საერთო მიზანია საავტორო 
უფლებების მდგრადი და ეფექტური დაცვა 
მსოფლიოს მასშტაბით.

დაბოლოს, რას უსურვებდით SCAPR-ის ახალ 
წევრ ორგანიზაციას, რომელიც ჯერ მხოლოდ 
ასოცირებული წევრის სტატუსს ატარებს? 

ორგანიზაციებმა მაქსიმალურად უნდა ჩართონ 
თავიანთი უფლების მფლობელი წევრები 
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, 
რათა ჰონორარის შეგროვება/განაწილების 
სამართლიანი პროცესი უზრუნველყონ და 
თავიდან აიცილონ ნებისმიერი ინტერესთა 
კონფლიქტი თავად კმო-ს შიგნით.

და კიდევ, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ 
დასახმარებლად მიმართოთ SCAPR-ს და მის 
წევრებს ნებისმიერ დროს, ისინი სიამოვნებით 
გაგიწევენ დახმარებას.

Thus, WIPO has as many educational trainings and 
seminars for young organizations as possible on its 
agenda. There is also a computer system WIPOCOS 
passing through the stage of development, which 
is to help CMOs in their operations. To sum up, 
collective management organizations and WIPO are 
regular partners whose common aim is stable and 
effective copyright protection at the world scale.

And finally, what would you wish to new SCARP 
member organization which currently has only 
associated member status?

The organizations must maximally involve their 
right-holder members into decision making process 
in order to provide fair royalty collection/distribution 
process and to avoid any interest conflict within the 
CMO itself from the very beginning. 

And in addition to that you certainly can approach 
SCARP and its members at any time. They will gladly 
help you.
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The Portrait
პორტრეტი
რუბრიკის ავტორი: თამარ გოგელიძე / Prepared by: Tamar Gogelidze

„მერცხლებით სავსეა ზეცა“ („უდიპლომო 
სასიძო“, 1961 წ.), „გაზაფხულდა, აყვავილდა 
ნუში“ („შეხვედრა მთაში“ 1966 წ.) და მუსიკა 
ფილმისთვის „დათა თუთაშხია“ (1978 წ.) - 
პატარაობაში ეს იყო ჩემი პირველი „პაემანი“ 
ბიძინა კვერნაძესთან... სულ ორჯერ შევხვდი 
და დღემდე დამამახსოვრა თავი, როგორც 
საოცრად მორიდებულმა, დინჯმა, ჩუმმა, 
ჩვილი ბავშვივით მოთეთრო-მოვარდისფრო 
სახის, ოდნავ სევდიანი გამომეტყველების, 
ენაწყლიანმა და საოცარი იუმორის მქონე 
კაცმა. მერე უკვე, არაჩვეულებრივი მუსიკის 
გარდა, არნახულ და გაუგონარ ამბებს ვისმენდი 
მის ხუმრობებზე. იმერული წარმოშობის ეს 
დიდი კომპოზიტორი 90 წლის წინ, სიღნაღში 
დაიბადა. კახეთიდან სიდინჯე კი გამოჰყოლია, 
მაგრამ კახურ „მრავალჟამიერში“ ბანს ვერ 
გეტყოდა, არ უყვარდა, თვითონ რომ მღეროდაო, 
- ასე იხსენებენ მისი უახლოესი მეგობრები. 
1948 წელს შევიდა თბილისის სახელმწიფო 
კონსერვატორიაში (კომპოზიცია, ანდრია 
ბალანჩივაძის კლასი), რომელიც 1953 წელს 
დაასრულა. მისი სადიპლომო ნაწარმოები, 
სიმფონიური პოემა „შემოღამება მთაწმინდაზე“ 
(ბარათაშვილის მიხედვით) საქართველოს 
სიმფონიური ორკესტრის მიერ შესრულდა (ზ. 
ხუროძის დირიჟორობით). იმავე წელს, ბიძინა 
კვერნაძე საკავშირო კომპოზიტორთა კავშირის 
წევრად მიიღეს.

1959 წელს ჩატარდა „ამიერკავკასიის მუსიკალური 
გაზაფხული“, რომელზეც წარმატებით 
შესრულდა კვერნაძის სავიოლინო კონცერტი. 
ხაჩატურიანის რეკომენდაციით, კონცერტი 
ვენაში, ახალგაზრდობის მსოფლიო ფესტივალზე 
გაიგზავნა, სადაც ავტორიც მიავლინეს და იგი 
სამახსოვრო მედლით დაჯილდოვდა. ამავე 
წელს დაიწერა „ცეკვა-ფანტაზია“ სიმფონიური 
ორკესტრისთვის, რომელიც სავიოლინო 

Bidzina Kvernadze
ბიძინა კვერნაძე

“Heaven full of swallows” (“Son-in-law without 
degree”, 1961), “spring was coming, almond 
blossomed” (“Meeting in the mountains”, 1966) and 
music for the film “Data Tutashkhia” (1978) - it was 
my first “date” with Bidzina Kvernadze in my younger 
years.... I met him only twice but it was enough to 
remember him till today as a person miraculously 
shy, dignified, calm, with baby-like whitish-pinkish 
face, with a little bit sad face expression, eloquent 
and possessing an amazing sense of humor. Later in 
addition to his wonderful music, I have heard amazing 
things about his jokes. From Imereti by origin, this 
great composer was born in Sighnaki 90 years ago. 
He had Kakheti calmness, though he would not sing 
a word from “Mravalzhamier” - he is said to dislike his 
own singing - his closest friends remember him like 
that. In 1948 he entered Tbilisi State Conservatory 
(composition, Andria Balanchivadze class), which 
he graduated from in 1953. His degree work - 
Symphony-poem “Nightfall in Mtatsminda” (after 
Baratashvili) was performed by Georgian Symphony 
orchestra. (Directed by Z. Khurodze). The same year 
B. Kvernadze was elected a member of the Soviet 
Union Composers’ Union. 

Kvernadze’s violin concert was successfully 
performed at “The Caucasus Music Spring” in 1959. 
With Khachaturyan’s recommendation the concert 
was sent to the Youth World Festival in Vienna. The 
author was sent on a business trip there too and he 
was awarded a memorable medal. “Dance-Fantasy 
was written the same year, which together with 
violin concert was many times performed in the 
USA, Switzerland, Poland, and Hungary and in other 
countries. This symphony won the composer the first 
place at the Soviet Union Composer Contest and 
brought him the first grade diploma. It was included in 
the omnibus volume of “Fifty best symphonies”.
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ბიძინა კვერნაძე / Bidzina Kvernadze

კონცერტთან ერთად, ბევრჯერ შეასრულეს აშშ-
ში, შვეიცარიაში, პოლონეთში, უნგრეთში და სხვ. 
ამ სიმფონიისთვის კომპოზიტორმა საკავშირო 
კონკურსის პირველი ხარისხის დიპლომი მიიღო. 
იგი შეიტანეს ერთტომეულში „ორმოცდაათი 
საუკეთესო სიმფონია“.

1963 წლიდან ეწეოდა პედაგოგიურ მოღვაწეობას. 
არის საქართველოს სახალხო არტისტი.

1965 წელს დაიდგა ბ.კვერნაძის ბალეტი 
„ქორეოგრაფიული ნოველები“ (ლ. გუდიაშვილის 
სურათების მიხედვით), 1973 წელს - ბალეტი 
„ბერიკაობა“, 1983 წელს - ოპერა „იყო მერვესა 
წელსა“ („შუშანიკის წამების“ მიხედვით, რეჟ. 
რ. სტურუა), 1992 წელს ციურიხში, თანამედროვე 
მუსიკის მსოფლიო ფესტივალზე, პირველად 
შესრულდა სიმფონია დიდი სიმებიანი 
ორკესტრისთვის.

მისი გამორჩეული ნაწარმოებებია: „ჩვენისთანა 
ბედნიერი“ (1987), „მედეა“ (1992), „უკვდავება“ 
(1971), „კანტატა საქართველოზე“ - ბარიტონის, 

He was involved in teaching since 1963 and is 
People’s artist of Georgia. 

B. Kvernadze’s ballet “Choreographic Novels” was 
staged in 1965 (according to L. Gudiashvili paintings); 
ballet “Berikaoba” was staged in 1973; opera “It 
was the eighth year” (according to Shushanik the 
Martyr, producer R. Sturua). Symphony for large 
string orchestra was for the first time performed at the 
Festival of Modern Music in 1992 in Zurich. 

His special works are: “Happy like we are” (1987), 
“Medea” (1992), “Immortality” (1971), “Cantante 
about Georgia” - for baritone, mixed chorus and 
symphony orchestra (1974), “Festive overture” (1977), 
“Old Georgian Inscriptions” -  for tenor and symphony 
orchestra (1978), “Symphony for Grand Symphony 
Orchestra” (1986).

His film music occupies an absolutely different place. 
He worked on more than fifty films, including serial 
film “Data Tutashkhia” (together with J. Kakhidze). 
He provided musical arrangement for plays: “Norn 
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შერეული გუნდისა და სიმფონიური 
ორკესტრისთვის (1974), „სადღესასწაულო 
უვერტიურა“ (1977), „ძველი ქართული წარწერები“ 
- ტენორისა და სიმფონიური ორკესტრისთვის 
(1978), „სიმფონია დიდი სიმებიანი 
ორკესტრისთვის“ (1986).

აბსოლუტურად ცალკე დგას მისი მუსიკა 
ფილმებისთვის. ოცდაათზე მეტ ფილმზე იმუშავა. 
მათ შორის მრავალსერიანი ფილმისთვის „დათა 
თუთაშხია“ (ჯ. კახიძესთან ერთად). მუსიკალურად 
გააფორმა სპექტაკლები: „ჭინჭრაქა“, 
„ყვარყვარე“, „ზაფხულის ღამის სიზმარი“, „მე 
ვხედავ მზეს“.

ეს ყველაფერი ისე, უცხო ადამიანისთვის 
და უმცროსი თაობის მკითხველისთვის უცებ 
გასაცნობად. მისი სიდიადის მიუხედავად, 
კომპოზიტორი მიამიტი და გამორჩეულად 
თავმდაბალი იყო. მისთვის მთავარი იყო 
ადამიანური ურთიერთობა პროფესიის 
განურჩევლად. უყვარდა საზოგადოებაში ყოფნა 
და სტუმარი. ცოტა სასმელთან ერთად მუსაიფი 
და მოლხენა, ბაზარში კალათით სიარული და 
გლეხებთან გამოლაპარაკება, მათი ყოფა-

Wren”, “Kvarkvare”, “Summer night dream”, “I see 
the Sun”.

All this is said for general knowledge of strangers 
and readers of younger generation. Despite his fame 
the composer was a naïve and particularly modest 
person. Human relations despite the profession 
were always in the first place for him. He liked being 
in society and guests. When he was a bit drunk he 
would become talkative and cheerful, he liked walking 
in the market with a basket in his hand and talking 
to the peasants about their life and origin of the 
products. He was not a gambler, however second to 
Tbilisi-Dinamo he was a Barcelona fan and watched 
matches on a large TV-set, bought especially for this 
occasion. Bidzina Kvernadze’s neighbor, Mr. Anzor 
Erkomaishvili remembers him with great sorrow and 
love. 

I enjoyed a happy twenty-five year period of 
neighborhood and friendship with Bidzina. He 
possessed a special sort of humor, however beyond 
it he was an absolutely soft-hearted person, with 
childlike innocence and chastity. This innocent he 
came to this world and the same he passed away. 

ბიძინა კვერნაძე, მერაბ ბერძენიშვილი / Bidzina Kvernadze, Merab Berdzenishvili
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ცხოვრების და პროდუქტის წარმომავლობის 
გამოკითხვა. აზარტული არ ყოფილა, მაგრამ 
თბილისის დინამოს შემდეგ ბარსელონას 
გულშემატკივრობდა და მატჩებს საგანგებოდ 
ნაყიდ დიდ ტელევიზორში უყურებდა. 
ბიძინა კვერნაძეს ახლა უკვე წარსულში, 
გულდაწყვეტილი, დიდი მონატრებით და 
სიყვარულით იხსენებს მისი მეზობელი, 
არაჩვეულებრივი მუსიკოსი და ფოლკლორისტი, 
ბ-ნი ანზორ ერქომაიშვილი.

მასთან 25-წლიანი მეზობლობის და მეგობრობის 
ბედნიერება მქონდა. განსაკუთრებული იუმორის 
პატრონი იყო, მაგრამ მის მიღმა იყო საოცრად 
გულჩვილი ადამიანი, ბავშვივით სუფთა. ასეთი 
სუფთა მოვიდა ამქვეყნად და იქეთაც ასეთივე 
გავაცილეთ. შეგეძლო დღეში რამდენჯერმე 
მოგეტყუებინა ისე, რომ ვერც მიმხვდარიყო. 
კულინარიული გემოვნებაც ერთნაირი გვქონდა. 
ორივეს გამორჩეულად გვიყვარდა ლობიო, 
მწნილი და ბევრი მწვანილი. დიდი რაოდენობით 
მწვანილი მოგვქონდა ბაზრიდან და ერთხელ 
ჩვენმა სტუმარმა იხუმრა, ძროხა ხომ არ გყავთ 
სადმე მიბმულიო. არ უყვარდა მარტო ჭამა-სმა. 
დილით დარეკავდა, ან მე ავდიოდი მასთან, ან ის 
ჩამოდიოდა. მერე წავიდოდით ჩვენს საქმეებზე 
და დათქმულ დროს ისევ ერთად ვიყრიდით 
თავს. ბედნიერი კაცი იყო, ყველას უყვარდა. 
ბევრს ვიცინოდით მის გულუბრყვილობაზე. 
ერთხელ ჯანომ (ჯანსუღ კახიძე) დაიბარა დილის 
10 საათზე, მომიტანე და მოვისმინოთ შენი 
ოპერაო. მივიდა ბიძინა და 12 საათი რომ გახდა, 
მდივანმა კითხა, ვის ელოდებით ბ-ნო ბიძინაო? 
ჯანომ დამიბარაო, უთქვამს პატიოსნად. ჯანო 
ამ დილით ჰოლანდიაში გაფრინდა და უკვე 
ჩავიდა კიდეცო. წამოვიდა უკან ასე ბავშვურად 
გაბრაზებული. ასეთი შემთხვევაც იყო, მისი 
ოპერისთვის „იყო მერვესა წელსა“ სოპრანოს 
ეძებდა. მასთან ერთად ვეძებდით ყველა. 
გია ყანჩელმა და ჯანომ მოილაპარაკეს და 
დაიბარეს ბიძინა, სასწაული სოპრანო გიპოვეთ, 
კონსერვატორიას ამთავრებსო. ოღონდ გვარი 
არ უვარგა, დუნამალიანია გვარადო. გაუხარდა 
ბიძინას, რას დაეძებდა გვარს და მივიდა ისევ 
ჯანოსთან სოპრანოს მოსასმენად მთელი 
თავისი პარტიტურით. დასხდნენ ოთახში და 
ელოდებიან. ცოტა ხანში უკითხავს, სადაა 
ამდენ ხანსო. ჯანომ გასძახა თურმე მდივანს, 
დუნამალიანი უნდა იყოს მანდ და შემოუშვიო. 
გაიღო კარი და დიდი ცოცხით ხელში შემოვიდა 
წინასწარ გაფრთხილებული ქურთი მეეზოვეო. 
გაიცანი, აი, ეს გახლავს შენი სოპრანოო 
(როგორც მეეზოვეების უმრავლესობა, მღეროდა 
ალბათ). გაეცინა ბიძინას, რა უნდა ექნა, ერთი 
შეუკურთხა ჯანოს და ასე დავიშალეთო. თვითონ 
რომ ყველას ეხუმრებოდა, მერე ასე უხდიდნენ 

One could cheat him several times a day so that 
he would understand nothing at all. We also had 
the same gastronomy tastes - we both particularly 
loved beans, pickles and much greens. We would 
bring a large amount of greens from the market and 
once a guest of ours joked asking if we had a cow 
tied up somewhere. He did not like to have dinner 
alone. He would call in the morning, or I would go 
up to him, or he would come down. Then we would 
follow our business but at the agreed time we would 
meet again. He was a happy man, loved by everyone 
around. We laughed a lot at his innocence. Once 
Jano (Jansul Kakhidze) summoned him at 10 a.m. to 
listen to his opera.  Bidzina arrived at the appointed 
time but when it was 12 o’clock the secretary asked 
him: “Who are you waiting for, Mr. Bidzina? He 
honestly told the secretary that Jano had asked him 
to come. In answer to this the secretary told him that 
Jano had gone to Holland that morning and actually 
had already arrived there. Bidzina returned in childish 
anger. There was another case: he was looking for 
a soprano for his opera “In the eighth year”. We all 
were looking for it together with him. Gia Kancheli 
and Jano ganged up and asked Bidzina to come 
telling him that they had found an amazing soprano 
for him, who was the conservatory graduate student. 
However, his surname was unfit - Dunamalyan.

Bidzina got really glad, he did not care about the 
surname and he went to Jano again to listen to the 

ბიძინა კვერნაძე, ელგუჯა ამაშუკელი / Bidzina Kvernadze, Elguja Amashukeli
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ძმაკაცები სამაგიეროს. ერთი დიდი სამეგობრო 
იყო: ბიძინა, გია ყანჩელი, რეზო ლაღიძე, ჯანსუღ 
კახიძე, სულხან ცინცაძე, სულხან ნასიძე, იაკობ 
ბობოხიძე, პეტრე ბაგრატიონ-გრუზინსკი და 
კიდევ სხვები. ყველას უყვარდა. კაცმა შური 
რა იყო, არ იცოდა. პირიქით, კოლეგების დიდი 
ხელშემწყობი იყო და ისეთ რამეებს ასწავლიდა, 
რასაც სხვა არაფრით არ გეტყოდა. გია ყანჩელს 
უწერია მოგონებებში, მე რომ დღეს კომპოზიტორი 
ვარ, უდიდესი წვლილია ბიძინასიო. მან მე ისეთი 
ტექნიკური ხერხები მასწავლა, რასაც სხვისგან 
ვერასდროს გავიგებდი და ამისთვის მადლიერი 
ვარო.

ალბათ ხშირად გაგონდებათ და ფიქრობთ მასზე. 
ვეჭვობ, ეს მშრალად და ჩუმად გამოდიოდეს. 
ამ მოგონებებს ფონად მისი რომელი მუსიკა 
მოჰყვება?

ბოლო დროს განსაკუთრებით აიტაცეს სიმღერა 
„შემოდგომის ყვავილებს“ ფილმიდან „დათა 
თუთაშხია“, რომელიც ფილმამდე კარგა ხნით 
ადრე ჰქონდა დაწერილი რუსთაველის თეატრის 
სპექტაკლისთვის, მაგრამ ის სპექტაკლი, 
ფაქტობრივად, აღარ გამოვიდა და ბიძინას ეს 
სიმღერაც მიავიწყდა. ფილმის დროს გამოიყენა 
და საოცრად გაამართლა კიდეც. ყველაზე ხშირად 
მისი მოგონებისას მეც ეს მელოდია მომყვება...

აქვე, არ მინდა გამომრჩეს მისი ხასიათის 
ერთი დეტალი - ვერ იტანდა კონფლიქტს და 
მის წამომწყებებს. მუდამ გამშველებელი და 
მშვიდობის მტრედი იყო. უპრეტენზიო იყო. 
რაშიც ჩართავდი, ყველაფერში სიამოვნებით 
ერთვებოდა. უყვარდა იაშა ბობოხიძესთან 
ერთად სანადიროდ, რეზო ლაღიძესთან და პეტრე 
გრუზინსკისთან ერთად სათევზაოდ წასვლა, 
მაგრამ არც თოფი და არც ანკესი არასდროს 
უსვრია. დადიოდა მაყურებლად და ამბების 
მომყოლად. იცოდა დროის სწორად განაწილება. 
ყველაფრისთვის იცლიდა და გვიან ღამით ან 
დილით მუშაობდა.

თუ ყოფილა ისეთი შემთხვევა, რომ მუშაობის 
პროცესში მეზობლურად დაუძახია და 
მოუსმენინებია, რასაც აკეთებდა?

არასოდეს. ყოველთვის დამთავრებულს 
მასმენინებდა. ერიდებოდა რაღაცნაირად, 
ძალიან მორცხვი იყო. ერთხელ, საქართველოს 
ჰიმნის კონკურსი როცა გამოცხადდა და მე 
კომისიის წევრი ვიყავი, ნასვამი ამოვიდა ჩემთან 
და შევყევით ლაპარაკს. ვიფიქრე, ვისარგებლებ 
ამ შემთხვევით თქო და ვთხოვე, იქნებ დამიკრა 
შენი ნაწარმოები, რომ ვიცოდე მაინც-მეთქი. 

soprano together with his music score. The sat down 
waiting in the room. In a short time they asked where 
he was all that time. Jano cried out to the secretary 
that there should have been Dunamalyan and asked 
to usher him. The door opened and carrying a big 
broom previously warned a Kurd janitor entered. 

“Meet your soprano” (just as most janitors he could 
probably sing). Bidzina laughed out - what else could 
he do? Giving Jano a scolding, we left. He himself 
was mocking everybody and his friends paid him 
the same coin this way. It was one large friendship: 
Bidzina, Gia Kancheli. Iakob Bobokhidze. Petre 
Bagration-Gruzinski and others. Everybody loved 
him. The man did not know what envy was. He was 
a great help for his colleagues and taught them such 
things others would never say a word about. Gia 
Kancheli wrote in his memories that it was thanks to 
Bidzina’s great contribution that he was a composer. 
According to him Bidzina taught him such technical 
tools that he would have never learnt from others, for 
which Kancheli was really grateful to him. 

You probably often remember and think about him. I 
suspect you do it in a dry and silent way. What is his 
music at the background of these thoughts? 

His song “Autumn Flowers” from “Data Tutashkhia” 
has become popular lately. It was written long before 
the film was made. He wrote it for a Marjanishvili 
Theatre play but the play was not staged and Bidzina 
all forgot about it. He used it in the film and it was a 
great success. It is this melody that mostly follows 
memories about him…

I also don’t want to skip one detail of his character 
- he could not stand a conflict and its beginning. He 
was a peacemaker and permanent dove of peace. He 
never raised claims. He enjoyed everything he was 
involved in. He loved hunting with Yasha Bobokhidze 
and fishing with Rezo Laghidze and Peter Gruzinsky. 
However, he never used either a gun or a fishing rod. 
He would accompany them as an observer and story-
teller. He had perfect time management. He had time 
for everything and worked late at night or early in the 
morning. 

Were there cases when he would call you as a 
neighbor in the process of his work and let you listen 
to what he was working at?

Never. He would always give us a complete piece to 
listen to. He was somehow ashamed of it. He was 
a very shy person. Once, when a competition for 
the Hymn of Georgia was announced and I was a 
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56 კომპოზიტორი მონაწილეობს, პირველი 
ტური უკვე გავლილი გაქვს, მაგრამ მეორე ტური 
მოდის, ძმა ხარ ჩემი და არ ვიცი, ბიჭო, რა გაქვს 
დაწერილი-თქო. არაფრით არ ქნა, ჩვენი ძმობის 
პრივილეგიით მე არ ვისარგებლებ; როგორც 
წესია, ისე მოხდეს ყველაფერიო. ეწყინა კიდეც, 
ეს რატომ მაკადრეო. მისი კეთილშობილება, 
სიალალე და სიმართლე ძალიან მაკლია დღეს.

წელს, საქართველო ბიძინა კვერნაძის 90 
წლის იუბილის აღსანიშნავად ემზადება. 
მოკრძალებულად ვეცადე ამ დიდი მუსიკოსის 
შესახებ ცოტა რამ თქვენთვის მეამბა. უკვე 
უნდა დავასრულო, მაგრამ მიჭირს ფინალში 
გასვლა. ისევ ჩემი მასთან „პირველი პაემანი“ 
მოვიშველიე და რატომღაც „დათა თუთაშხია“ 
დასაწყისიდან ჩავრთე. თვალს ვერ ვხუჭავ, 
რადგან ვეღარ დავწერ. თავისით მომაწვა 
ბურთი ყელში და ვატყობ, უკვე თვალებიც 
მისველდება. ამ მუსიკის ფონზე, ჩემს წინ 
დგას ჩვილის მოთეთრო-მოვარდისფრო სახის 
ფერის, ოდნავ წვრილთვალება, კეთილშობილი 
გამომეტყველების მოხუცი, წვრილი ულვაშით და 
მეგობრულად მიღიმის.

commission member, he came to me drunk and we 
began to talk. I thought that I would take advantage 
of this situation and asked him to play his piece 
just to know it.  “56 composers take part in the 
competition. You have passed into the second round 
and you are my bosom friend and I don’t know what 
you have written”, I told him. He refused to play 
point blank. “I will never take the advantage of our 
friendship”, he told me; let it be a fair game. He even 
got hurt - “How could you offer such a thing to me?” I 
do lack his nobility and honesty a lot today.

Today Georgia is getting ready for Bidzina 
Kvernadze’s 90-year anniversary celebration. I 
modestly tried to tell you a few things about this great 
musician - Bidzina Kvernadze. I must finish now but 
I find it difficult to get to the final line. Again “Our first 
date” came to my assistance and I turned on “Data 
Tutashkhia” from the beginning. I can’t close my eyes 
because I won’t write any more. The ball jumped into 
my hands again and I already feel my eyes getting 
wet. With this music at the background I see an 
old man with baby-like whitish-pinkish face color, 
a little bit small-eyed, with noble appearance, small 
moustache and a friendly smile. 

ბიძინა კვერნაძე, რევაზ ლაღიძე / Bidzina Kvernadze, Revaz Laghidze
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თენგიზ სეფიაშვილი / Tengiz Sepiashvili

Subjective Space
სუბიექტური სივრცე

ჩემთვის ცოტა უცნაურ ამპულაში ვარ. საერთოდ, 
არ მიყვარს, როდესაც ხელოვნების ნაწარმოებზე 
კონკრეტულ კონცეფციებს აყალიბებენ, მის 
მნიშვნელობაზე და როლზე საუბრობენ, 
რადგან ეს საუბარი ხშირად მტკიცებით ფორმას 
იღებს. პირადად მე, ეს ყველაფერი ცოტა 
თავსმოხვეულის შთაბეჭდილებას მიტოვებს, 
ვინაიდან ამ პოზიციიდან, ალტერნატიული აზრის 
ქონა თითქოს უკვე შეცდომად ითვლება. არადა, 
ალტერნატიული აღქმა, ნამუშევრის მუდმივი 
გადააზრება და მისთვის ახალი მნიშვნელობების 
მინიჭების უნარით განისაზღვრება მისი 
ფასეულობა.

The capsule I am in is a little bit strange for me. 
Generally, I do not like when a specific concept is 
ascribed to a work of art and when its importance 
and role are discussed. More often than not this 
conversation assumes an affirmative form and I am 
personally under the impression that all this is kind 
intruding and, in this case, possessing an alternative 
opinion is believed a mistake. However, this very 
alternative perception, a constant reconsideration of 
the work and the skill of attaching a new meaning to 
it defines its value for me.

Tengiz Sepiashvili - Painter, Sculptor
თენგიზ სეფიაშვილი - მხატვარი, მოქანდაკე
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ამ 10 სკულპტურაზე კი შემიძლია გითხრათ ის, 
რომ მათი შერჩევა-შეფასებისას, სუბიექტური 
პოზიციით ვხელმძღვანელობდი, არცერთი 
პრინციპით არ გამიკეთებია მათი სელექცია, 
გარდა იმისა, რომ ეს ნამუშევრები, უბრალოდ, 
დღეს მომწონს და მაინტერესებს.

Gift Horse - ეს სკულპტურა 2016 წელს, 
ტრაფალგარის მოედანზე, პროექტ „მეოთხე 
პოსტამენტის“ ფარგლებში დაიდგა, რომლის 
თანახმადაც, ყოველ წელს, ერთი თანამედროვე 
არტისტი, ერთი წლის ვადით, აქ თავის 
ინსტალაციას განათავსებს. ჰანს ჰააკეს ეს 
სკულპტურა ჩემთვის ეპოქის სიმბოლოა. დიდი 
გამბედაობაა საჭირო, რომ ცხენის ჩონჩხის 
ქანდაკება დადგა ადგილზე, რომელიც ინგლისის 
დიდების და ძლიერების სიმბოლოა. ჩემი 
აზრით, ეს ყველანაირი სისტემის და რეჟიმის 
უმნიშვნელობაზე მიუთითებს.

The thing I can tell you about these ten sculptures is 
that I was amazingly subjective when selecting and 
evaluating them. I did not use any other principle for 
their selection but the fact that it is the work which I 
like and am interested in today.

„Gift horse“ sculpture was set in Trafalgar Square 
in 2016 (within the project of the “fourth plinth” in 
accordance to which Trafalgar Square welcomes 
one contemporary artist to set an installation there 
for a period of one year as the “fourth statue”). 
Personally, for me this sculpture by Hans Haacke is 
a symbol of the epoch. A great daring is required, 
which is a symbol of both greatness and strength, 
to place a horse skeleton with the Stock Exchange 
data running on it in non-stop regime. It shows me 
insignificance of any system and regime. 
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Cloud Gate - ანიშ კაპური თანამედროვეობის 
ერთ-ერთი ყველაზე დიდი არტისტია და რადგანაც 
ეს ჩემი სუბიექტური სივრცეა, შეიძლება ამ 
ათეულში მისი რამდენიმე ნამუშევარი მოხვდეს. 
კონკრეტულად ეს ქანდაკება კი მნიშვნელოვანია 
იმით, რომ მხატვრული ფორმის წყალობით, ის 
ერთ სივრცეში ალტერნატიული სივრცის და, 
შესაბამისად, ალტერნატიული რეალობის შექმნის 
საუკეთესო მაგალითია.

„Cloud Gate“ - Anish Kapoor is one of the greatest 
artists of the modernity and as it is my own 
subjective space a number of his works may find 
their place among these top ten works. The specific 
importance of this statue is that it is one of the best 
examples of how an artistic form can create an 
alternative space and correspondingly an alternative 
reality in a single space; create a micro world and 
manage it in such a way that it never in any way 
conflicts with the environment.
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მარქ ქუინის Alison-lapper-pregnant-ი, სკულპტურაა 
ქალისა, რომელიც ხელების გარეშე, მოკლე 
ფეხებით დაიბადა. ჩემთვის ეს ნამუშევარი არის 
იმის ნიმუში, რომ თანამედროვე ხელოვნებას 
შეუძლია მოიცვას ნებისმიერი საკითხი; ძალიან 
კარგი პრეცედენტი იმისა, თუ როგორ შეიძლება 
თანამედროვე ხელოვნების ჭრილში განხილული 
იყოს უამრავი სოციალური საკითხი. მითი კი 
იმის შესახებ რომ სახვითი ხელოვნება მხოლოდ 
ესთეტიურ სიამოვნებას ემსახურება, მგონი, 
აღარც არსებობს.

„Alison-lapper-pregnant“ by Mark Quinn is a 
sculpture of a woman who was born handless and 
with short legs. For me this work represents an act 
that modern art can comprise any topic. It is a very 
good precedent of how modern art can consider and 
highlight a large number of social problems. And, 
I think, the myth that fine art serves only esthetic 
pleasure exists no longer at all.
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Reclining Figure, თავისი ფორმით, ნამდვილად 
მნიშვნელოვანი და საინტერესო ფიგურაა. 
ეს ნამუშევარი ფორმის ტრანსფორმაციის 
საუკეთესო მაგალითია. ფიგურა ერთდროულად 
მონუმენტური და საოცრად პლასტიურია. ცალკე 
უნდა გამოვყოთ სივრცესთან მისი მიმართება. 
მური ფორმით თამაშის დიდოსტატია. მას 
შეუძლია ერთდროულად შექმნას ფორმა და 
სივრცე. ეს კი მისი ამ შესაძლებლობის საუკეთესო 
გამოვლინებაა. გიბს ფორმაში შექმნილი ეს 
ნამუშევარი ჩემთვის ნამდვილი აღმოჩენაა. 
ინსტალაცია თავისთავში მოიცავს სკულპტურასა 
და არქიტექტურას. ლანდშაფტთან ფორმის ასეთი 
ბუნებრივი, უნაკლო შერწყმა ნამუშევრის მაღალ 
დონეზე მიუთითებს. ჩემთვის ეს არის ჰარმონიის 
სრულყოფილი გამოვლინება.

„Reclining Figure“ is really an important and 
interesting figure in its own form. This work is the 
best example of form transformation. The figure is 
monumental and at the same time socially plastic. 
Relation to its space is to be mentioned separately. 
Moor is a real master of playing with the form - he 
can simultaneously create both a form and a space. 
And it is his best display of this skill. Created in farm 
gypsum this work is a real discovery for me - this 
installation alone combines both sculpture and 
architecture. Such a natural impeccable form and 
landscape merging really shows a high-level work. 
For me it is the case when I found the exact meaning 
of the word harmony. 
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ამ ათეულში აუცილებლად მინდა შევიტანო 
ტენგლის და დე სან-ფალეს სკულპტურები, 
რომლებიც პომპიდუს ცენტრის მიმდებარე 
ტერიტორიაზეა. ეს არის სკულპტურული 
შადრევნები, რომლებიც იგორ სტრავინსკის 
შემოქმედების შთაგონებით შეიქმნა. ეს 
ნამუშევრები ჩემთვის, როგორც საბჭოთა 
სივრციდან წასული არტისტისთვის, 
მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც 
თანამედროვე ქანდაკების შესახებ წარმოდგენა 
სწორედ მათ შემიქმნეს და ეს შთაბეჭდილება 
მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა.

I do want to introduce sculptures by Tingle and 
Desumfle, which are set at the Pompidu Centre 
territory, into this list. These are sculpture fountains 
inspired by Igor Stravinsky’s art and I find them 
important because they were the first modern 
sculptures by an artist who left Soviet area I 
encountered and the impression I had at that time 
turned out to be really important for me.
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The Pointing Man-ი, ჯაკომეტის ეს სკულპტურა 
გამორჩეული და განსაკუთრებით საინტერესოა. 
ფორმაში ხასიათის ასე გადმოტანა მხოლოდ 
ჯაკომეტის შეუძლია. მისი სიურეალისტური 
ფიგურები არის შემთხვევა, როცა აქცენტი 
ყოველთვის ზუსტადაა დასმული. ეს ფიგურა 
დღევანდელ მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე 
ძვირადღირებული ქანდაკებაა.

„The Pointing Man“ - this sculpture by Giacometti 
is a special and a particularly interesting one. 
Only Giacometti can make such a character form 
transformation. It is the case when the emphasis in 
his surrealistic figures is always correct. This figure 
is one of the most expensive statues in the modern 
world.  



2018 29ავტორ©რატიაSUBJECTIVE SPACE

თეო იანსენის Beach Animal-ი აერთიანებს 
სკულპტურას, არქიტექტურას და ინჟინერიას. ეს 
ამ განსხვავებული მედიების შესანიშნავი ნაზავია 
და, რაც ყველაზე მთავარია, ამ ნამუშევარს 
საოცარი შეგრძნება მოაქვს. ეს ნამუშევარი 
არავის დატოვებს გულგრილს - ნამუშევარი, 
რომელიც ფანტასტიკის ჟანრში გადადის 
და სრულიად მომაჯადოვებლად მოქმედებს 
მნახველზე.

„Beach Animal“ by Theo Yansen joins sculpture, 
architecture and engineering. It is the best mix of 
these various media and what is the most important, 
this work provides a supply of wonderful feelings. 
It is the work which will leave no man indifferent 
never mind what his or her attitude towards art is. 
The work which transforms into fantasy genre totally 
infatuates a spectator. 
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Pumpkins-ი. კუსამას ეს ნამუშევარი, როგორც 
ავტორი წერს, მისი ალტერ ეგოა. ის ხშირად 
იხსენებს ბავშვობას, საშინელ გაჭირვებას 
მეორე მსოფლიო ომის დროს და მეხსიერებაში 
შემონახულ უამრავ გოგრას, რომელიც მისი 
ოჯახის თავის გატანის ერთადერთი საშუალება 
იყო. ეს სკულპტურა, რომელიც მის სხვადასხვა 
ინსტალაციაში გვხვდება, ერთგვარი შერწყმაა 
ფორმისა განწყობასთან. კუსამას ეს და 
სხვა ნამუშევრებიც ჩემთვის ხელოვნების ის 
ნაწარმოებებია, რომლებიც ფსიქოდელიურ 
ხასიათს ატარებს და მნახველზე საოცარი 
ზემოქმედება შეუძლია. 

„The Pumpkins“ by Kusama is as the author states 
his own alter ego. He often mentions his childhood, 
terrible poverty during the Second World War and 
numerous pumpkins stuck in his memory, which were 
the only way of survival for his family. This sculpture, 
which offers us different installations, is a combination 
of form and mood. I find this, as well as other works by 
Kusama, to be works of art of psychological character 
and have an amazing influence on a spectator. 
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Angel of North-ი. ეს სკულპტურა, თავისი 
მასშტაბებისა და სივრცესთან კავშირის გარდა, 
საინტერესოა იმითაც, რომ საკუთარ თავში 
ძალიან ბევრ რამეს მოიცავს. თითქოს ერთ 
სკულპტურაში მთელი დრამაა გაერთიანებული. 
ქანდაკება მაღლობზეა განთავსებული, სადაც 
ადრე ქვანახშირის მაღარო იყო. ავტორი - 
ენტონი გორმლი ამბობს, რომ ეს სკულპტურა 
სამ კონცეპტს აერთიანებს: პირველია ის, რომ 
სწორედ იმ ადგილის ქვემოთ, მაღაროელთა 
ორსაუკუნოვანი მუშაობის ისტორიაა; მეორე 
- ინდუსტრიალიზმიდან ინფორმაციის ხანაში 
გადასვლის კიდევ ერთი მინიშნებაა; მესამე 
კი - შიშებისა და სურვილებისადმი  ჩვენს 
მორჩილებას ეხება.

„Angel of North“ - besides the connection of its scale 
and space this work is also interesting as it implies 
many different things. One sculpture combines the 
whole drama. The statue is placed at the upland where 
there used to be a coal mine. Antony Gormley, its 
author, says that this sculpture unites three concepts: 
the first is that right beneath that place there is a two-
century history of the miners who worked there; the 
second landmark is the passage from the industrial 
epoch into information one. And the third one refers to 
mortification of our fears and wishes. 



ავტორ©რატია 201832 პრობლემატიკა

Problems
პრობლემატიკა
რუბრიკის ავტორი: სალომე ბენაშვილი / Prepared by: Salome Benashvili

უტა ბექაია / მხატვარი, მულტიმედია არტისტი

Uta Bekaia / Painter, multimedia artist

ლაპარაკი მას მერე დავიწყე, რაც პირველად 
ვთქვი ფრაზა - „რა ლამაზია“... იმ პერიოდიდან 
მოყოლებული, სულ ვხატავ. ოჯახმა ძალიან 
შემიწყო ხელი სურვილების რეალიზებაში. 
მაშინ ძალიან ბუნდოვანი იყო, რა შეიძლებოდა 
ეკეთებინა მხატვარს იმისთვის, რომ ეარსება, 
მაგრამ ჩემს მშობლებს რატომღაც იმთავითვე 
ახარებდათ ჩემი არჩევანი.

ჩემი ბავშვობა 1980-იანი წლების თბილისს 
უკავშირდება. ძალიან უზრუნველი, დაცული 
ვიყავი. იცი როგორი ოჯახი მყავს? აი, მაგალითად, 
ცუდი ეპიზოდები არ მახსოვს ჩემი ბავშვობიდან, 
იმიტომ კი არა, რომ ცუდი მეხსიერება მაქვს; 
უბრალოდ, მიმალავდნენ... მიმალავდნენ ვინმეს 
გარდაცვალებას, მძიმე ავადმყოფობას, თითქოს 
სამყაროში ცუდი არაფერი ხდებოდა. ერთი 
მხრივ, დადებითი მარცვალი რომ დავინახოთ 
ამ ამბავში, ძალიან ვარდისფრად მახსენდება 
ის წლები, მაგრამ მეორე მხრივ, ეს იყო ცუდი 
- თინეიჯერობის ასაკში ყველა სირთულე 
ერთდროულად გავაანალიზე და ეს არ იყო 
მარტივი. ისედაც, გარდატეხის ასაკი ძალიან 
მტკივნეული პროცესია ყველა მოზარდისთვის. 
თან, ამას ემატებოდა 1990-იანი წლების 
არეულობა საქართველოში და პირველად 
შეჯახება იმასთან, რომ სამყარო მთლად ისეთი 
მშვენიერიც არ არის, როგორსაც ბავშვობაში 
გიხატავდნენ. ეს ჩემთვის უმნიშვნელო სტრესი არ 
ყოფილა.

It is Better to be Happy with Half Full Glass than Unhappy
Because of Half Empty Glass

სჯობს იყო ბედნიერი ნახევრად სავსე ჭიქით, 
ვიდრე უბედური - ნახევრად ცარიელი ჭიქის გამო

I began speaking after I first said a phrase - “How 
beautiful...”  Since that period I have been painting 
all the time. My family helped me a lot in fulfilling my 
wishes. It was rather unclear at that time whether 
what a painter should do to exist but my parents 
somehow approved of my choice.

My childhood is connected to Tbilisi of 1980s. I 
was very cared for, very protected. Do you know 
what kind of family I have? For example, I do not 
remember bad episodes from my childhood not 
because of bad memory, but because they were 
just kept away from me... Kept away deaths, 
grave illnesses - it was like as if nothing bad was 
happening in the world. On the one hand, to see 
a positive side of this, I remember those years as 
very bright ones; however on the other hand, it 
was bad - in my teenager-hood I analyzed all the 
difficulties together and it was not an easy thing 
to do. Awkward age itself is a tough period for any 
adolescent. This was engraved by chaos of the 
1990s in Georgia and the first encounter with the fact 
that the world is not quite that wonderful place as it 
was shown to you. It was not an insignificant stress 
for me.

I have always been different from my peers. I could 
never understand the idea of existing dogmas and 
institutions. It became a problem for me at a certain 
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ჩემი თანატოლებისგან ყოველთვის 
განსხვავებული ვიყავი. ვერ ვხვდებოდი 
არსებული დოგმების და ინსტიტუციების 
არსებობის არსს. გარკვეულ ასაკში ეს ჩემთვის 
პრობლემად იქცა. ზოგჯერ ვფიქრობდი, ხომ 
არ ჯობს, საერთო სტანდარტებში ჩავჯდე და 
თანატოლებისნაირი ვიყო? ალბათ, ასე უფრო 
მარტივია... არცერთ ჯერზე არ გაამართლა ამ 
მცდელობამ და მერე დავანებე თავი.

1990-იანი წლების საქართველო ჩემთვის ძალიან 
საინტერესო იყო. მაშინ ხელოვანებს არ ჰქონდათ 
ფულის შოვნის ან კარიერის გაკეთების არანაირი 
მიზანი. უამრავი მიზეზი, სათქმელი გვქონდა, 
მაგრამ მიზანი - ბუნდოვანი. ახლანდელი 
გადმოსახედიდან, ეს ვითარება ძალიან 
სუფთას, თავისუფალს და თვითმყოფადს ხდიდა 
მაშინდელ ხელოვნებას.

17-18 წლის ვიყავი (ზუსტად არ მახსოვს), როცა 
შემთხვევით გავიცანი მხატვრების ჯგუფი, 
რომლებიც გამუდმებით მუშაობდნენ, ყოველ 
შაბათ-კვირას გამოფენებს და პერფორმანსებს 

age. Sometimes I considered getting into common 
standards and resembling my peers. Probably, it is 
much easier... Not a single once did it justify itself in 
my case and finally I gave it up. 

Georgia of 1990s was very interesting for me. At that 
time artists had no any purpose of earning money 
or pursuing a career. We had numerous reasons to 
mention but a vague purpose. ‘From today’s point 
this situation made that time art very pure, free and 
original. 

I was 17-18 years old (I do not remember exactly) 
when accidentally I got acquainted with a group of 
artists who worked without pauses. They arranged 
exhibitions and performances every week-end. All 
this was happening only for personal development 
- the art was to make bright existence more colorful 
and not to make money. It was very impressive for 
me.

At the age of 20 I decided to leave the country. I 
went to New York. I had visited only Moscow before 
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აწყობდნენ. ეს ყველაფერი მხოლოდ 
თვითგანვითარებისთვის ხდებოდა - იქმნებოდა 
ხელოვნება იმისთვის, რომ ნაცრისფერი ყოფა 
უფრო ფერადი გამხდარიყო და არა იმიტომ, რომ 
ფული მოეტანა. ეს ძალიან შთამბეჭდავი იყო 
ჩემთვის.

20 წლის ასაკში გადავწყვიტე წავსულიყავი. 
წავედი ნიუ იორკში. მანამდე მხოლოდ მოსკოვში 
ვიყავი ნამყოფი. მაშინ არ მეგონა, რომ ეს 
საზღვარგარეთ წასვლას ნიშნავდა. ამიტომ 
ვთვლიდი, რომ პირველად წავედი სადღაც შორს- 
მაშინდელი საქართველოდან დიდ ამერიკაში. 
სრულიად მარტო... მიჭირს ახსნა, რა განცდა იყო... 
პირველად აღვიქვი, რომ საკუთარ თავს თვითონ 
უნდა მივხედო, მხოლოდ ჩემზეა დამოკიდებული, 
როგორ ვიქნები, იმიტომ რომ აქ ვერავინ 
დამეხმარება. გადასალახად ეს პერიოდი მძიმე 
იყო, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი. ამის გარეშე 
ვერ შევდგებოდი, როგორც პიროვნება.

that. At that time I did not think that it meant going 
abroad. That’s why I believed it to be the first time I 
had gone somewhere far - from that time Georgia to 
great America. All alone... I find it difficult to explain 
the feeling...It was the first time I had realized that I 
had to take care of myself; that I depended on my 
own self; how I would be because nobody would 
help me. This period was difficult to overcome 
but very important. I would not have turned into a 
personality without it. 

I worked at many places. I toiled physically - I 
worked as a shop assistant, a furniture loader. The 
first three months were a period of stress for me. 
Then, I sat down, thought it over and told myself: 
“It’s better to be happy with a half full glass, than 
unhappy because of half empty glass”. I began to 
watch this as a challenge of life, as experience and 
its result was there soon - while working in a shop 

უტა ბექაია / Uta Bekaia
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ვმუშაობდი ბევრგან. ფიზიკურად ვშრომობდი- 
მაღაზიაში გამყიდველად, ავეჯის მტვირთავად. 
პირველი სამი თვე სტრესული პერიოდი მქონდა. 
მერე დავჯექი, დავფიქრდი და საკუთარ თავს 
ვუთხარი: „სჯობს იყო ბედნიერი ნახევრად 
სავსე ჭიქით, ვიდრე უბედური - ნახევრად 
ცარიელი ჭიქის გამო.“ ცხოვრების ამ გამოწვევას 
გამოცდილების მიღების ჭრილში დავუწყე ყურება 
და შედეგმაც არ დააყოვნა - მაღაზიაში მუშაობის 
დროს ინგლისური საგრძნობლად გავიუმჯობესე. 
ავეჯს როცა ვტვირთავდი, მუდმივად ფორმაში 
ვიყავი. ფიზიკური დატვირთვა ხომ ძალიან 
მნიშვნელოვანია. ასე რომ, მივხვდი - ყველა 
სიახლიდან რაღაცის სწავლა და აღება შეგიძლია. 
ეს უნდა მიიღო, როგორც გამოწვევა და არა 
- როგორც პრობლემა... ძალიან იღბლიანი 
აღმოვჩნდი. ერთ წელიწადში გავიცანი 
ერთი ახალგაზრდა რეჟისორი, რომელსაც 
სპექტაკლისთვის მხატვარი სჭირდებოდა და ასე 
დავუკავშირე ჩემი ამერიკული ცხოვრება ჩემს 
პროფესიას. ერთ გამოწვევას მეორე მოჰყვა, ერთ 
შანსს - მეორე და მას მერე 20 წელი დავრჩი ნიუ 
იორკში...

შარშან მარტში დავბრუნდი. მეგონა დროებით, 
მაგრამ დღემდე დავრჩი. ძალიან შეცვლილია აქ 
ყველაფერი. უზარმაზარი თავისუფალი სივრცეა 
ხელოვანი ადამიანისთვის. როცა რაღაცას 
ქმნი, გაქვს შეგრძნება, რომ ისტორიას წერ - 
პრეცენდენტი ხარ და არა ერთ-ერთი რიგითი. ეს 
შეგრძნება ყველასთვის ძალიან მნიშვნელოვანია.

„ზე-ადამიანები“ 

პროექტი, რომელზეც ბოლოს ვიმუშავე და 
რომლის ნახვაც მსურველებს დღესაც შეუძლიათ 
გალერეა „ერთში“, ჩემს ბავშვობას უკავშირდება. 
ინსპირაცია მამიდაჩემის მიერ ჩემთვის 
მოყოლილი ზღაპრებია, რომლებიც ხელმეორედ 
კი არ წავიკითხე, უბრალოდ მეხსიერებაში 
აღვიდგინე და ჩემს ნამუშევრებში გადავიტანე იმ 
ფორმით, რა ფორმითაც იყო დალექილი ჩემში. 
ამის გამო, თითქოს ცოტა კუსტარულიც კია - 
ბავშვური თვალით დანახული... ამას დავუმატე 
ის, რომ ყველა ამბავში ჩემი თავი გამოვიყენე, 
როგორც გმირი.

ხშირად ვიღებ ინსპირაციას ბავშვობიდან. 
ჩემი აღმზრდელი ბებია მეგრელი იყო. 
განსაკუთრებულად მიყვარდა მასთან ერთად 
დროის გატარება და ძალიან განვიცადე მისი 
გარდაცვალება - მასთან ერთად არ ვიყავი იმ 
პერიოდში... ჩემი დაინტერესებაც წარმართული 
რიტუალებით და ეზოთერიით სწორედ მას 
უკავშირდება. მახსოვს, როდესაც ავად 
ვხდებოდი, ბებიაჩემი შემილოცავდა ხოლმე. 

I significantly improved my English. When I loaded 
furniture, I permanently was in a good form. Physical 
exercise is very important. So I realized that you can 
learn and acquire something from every novelty. 
I have to accept this as a challenge and not as a 
problem... I turned out to be extremely lucky. In a 
year I got acquainted with a young director who was 
looking for a painter for his play and in this way I 
connected my American life to my profession. One 
challenge followed another, one chance - another 
one and after that I stayed in New York for twenty 
years. 

I returned last March. I thought it was temporary 
but I stayed till today. Everything has changed a lot 
here. There is an enormous free space for an artist. 
When you create something you have a feeling that 
you create a history - you are a precedent and not 
an ordinary one. This feeling is very important for 
everybody. 

“Superman”

The project I worked at last and which can be seen 
at the “One” Gallery is connected to my childhood. 
Inspiration of the fairy-tails my aunt told me. I did not 
read them all over again, I just remembered them 
and transferred them into my works in the form they 
were kept in me. Due to this it is a little bit handicraft 
- seen with a child’s eye... I added to this the fact 
that I showed myself as a hero in every event.

I often get inspiration from my childhood. The 
grandma who brought me up was a mengrelian. 
I loved spending time with her a lot and suffered 
much when she passed away - I was not with her 
at that time... My interests in rituals and esoteric is 
connected exactly to her. I remember when I was ill 
my grandma would bless me. There was something 
very interesting in it, deep and miraculous...It was a 
fact that my grandma’s megralian blessings helped 
me... I have even made a related performance - I 
tried to express what is going on in a person when 
this ritual is carried out.

Generally my work is more of a meditative character, 
it does not have a social character and that is 
probably the reason why it will never become 
understandable for everybody. Well, they often 
say that they lose the count of time when they 
come to my exhibitions, they are only there and at 
that moment - they get list in art... It is really very 
pleasant to hear it.
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იყო ამაში რაღაც ძალიან საინტერესო, ღრმა 
და სასწაულებრივი... ფაქტი იყო, რომ ბებოს 
მეგრული შელოცვები მშველოდა... პერფორმანსიც 
მაქვს გაკეთებული - ვეცადე გადმომეცა, რა ხდება 
მაშინ ადამიანში, როდესაც ეს რიტუალი ტარდება.

ზოგადად, ჩემი ნამუშევრები უფრო 
მედიტაციურია, ის არ ატარებს სოციალურ 
ხასიათს და ამიტომაც შეიძლება ვერასდროს 
გახდეს ყველასთვის გასაგები. ისე, ხშირად 
უთქვამთ, რომ როდესაც ჩემს გამოფენაზე 
მოდიან, დროის აღქმას კარგავენ, არიან მხოლოდ 
იქ და იმ მომენტში - ხელოვნებაში იკარგებიან... 
ეს ძალიან სასიამოვნო მოსასმენია.

ბოლო 3-4 წელია, ძველი ქართული წარმართული 
რიტუალებით დავინტერესდი. ინფორმაციის 
მოძიების პროცესში ვარ და, სამწუხაროდ, 
აღმოჩნდა, რომ კომუნისტების დროს ბევრი 
მათგანის შესახებ ინფორმაცია მთლიანად 
განადგურებულია და ვერბალურ დონეზე, ცოტა 
სახეშეცვლილად არის ჩვენამდე შემონახული. 
ძალიან მაინტერესებს ბერიკაობის რიტუალი. ეს 
სანახაობა იმდენად მდიდარია ვიზუალურადაც 
და კონცეპტუალურადაც, რომ დიდი სიამოვნებით 
ვიმუშავებდი მის ჩემეულ აღდგენაზე. ის, 
რაზეც ახლა გესაუბრებით, ყველა შემთხვევაში 
სუბიექტური გამოვა, - საიდანღაც, ღრმა 
წარსულიდან ვჩიჩქნი ინსპირაციაბს და მერე 
ჩემებურად ვძერწავ. მგონი, ზუსტად ეს არის 
ახალი სიცოცხლე, ეს თანამედროვე ხელოვნებაა.

თანამედროვე ხელოვნება საქართველოში 
მხოლოდ გარკვეული სეგმენტისთვისაა. უფრო 
ზუსტად რომ ვთქვათ, მხოლოდ საქართველოში 
არა - მთელ მსოფლიოში ასეა. მაგრამ, იცით, 
რა არის სხვაობა, მაგალითად, ნიუ იორკსა და 
თბილისს შორის? იქ თუ მიდიხარ გამოფენაზე, 
არ არის აუცილებელი, ვინმეს იცნობდე - 
მიდიხარ ნამუშევრების დასათვალიერებლად 
და შთაბეჭდილების მისაღებად. თბილისში 
ჯერჯერობით მსგავსი შეკრებები 
ურთიერთობებისთვის, კომუნიკაციისთვის ხდება. 
მაგრამ ოპტიმიზმის გარეშე ვერც ამ თემაზე 
ვილაპარაკებ. 

„დღეს თუ მხოლოდ იმიტომ მოხვედი ჩვენებაზე, 
რომ ვიღაც ნაცნობი ნახო და ესაუბრო, ხვალ - ზეგ 
ნამუშევრებისკენაც გააპარებ თვალს და ბოლოს 
გულწრფელად შეგიყვარდება თანამედროვე 
ხელოვნება...“

რამდენჯერაც მქონია თბილისში შოუ ან 
გამოფენა, არასდროს მიგრძვნია ხალხის 
სიმწირე. ძალიან მიხარია, რომ ახალ თაობას 
თანამედროვე ხელოვნება ძალიან აინტერესებს 

I have got interested in our national Georgian rituals 
in recent 3-4 years. I am in the process of searching 
for information at the moment and unfortunately it 
turned out that during the communism period most 
part of related information was totally destroyed and 
has reached us in a totally transformed oral form. I 
am greatly interested in Berikaoba ritual. This sight is 
so rich visually and conceptually that I would enjoy 
reconstructing it in my own way. What I am talking 
about now will be subjective in any way. - I manage 
to get inspirations from some deep past and then 
mould them in my own way. I guess this is exactly a 
new life, this is modern art.

Modern art in Georgia is only for a specific segment. 
To say more precisely it is not only in Georgia like 
that - it’s a world tendency. But do you know the 
difference between, let’s say, New York and Tbilisi? 
If you visit an exhibition there it is not necessary 
to know anybody - you go to see works of art and 
get your impressions. In Tbilisi these meetings are 
for the sake of relationship, for communication so 
far. However I will not discuss this topic without 
optimism either. “If today you go to a show only to 
see an acquaintance and have a talk, tomorrow and 
the day after tomorrow you will turn your eye to the 
works as well and finally you will fall in love with 
modern art...”

Whenever I had a show or an exhibition in Tbilisi, I 
have never had lack of people… I am very glad that 
a new generation is very interested in modern art and 
soon nobody will say that it is for a narrow segment 
only...

Today there is a management problem in Georgia. 
There are just few galleries in Tbilisi where they know 
how to work with a painter and generally with an 
artist. So far there is no global view that this country 
must go beyond its borders and introduce itself 
to the world... This requires management - people 
who with the help of artists (I mean management 
of their exhibitions and shows) will take care of 
their countries image. There is a rare artist who can 
introduce his works to public in the same effective 
way. This requires different people and we are hard 
up in this direction.

The copyright topic is very popular in Georgia 
nowadays. I often hear - somebody has stolen 
something from somebody and similar texts... It is a 
very bad feeling when you realize that someone has 
stolen something from you but on the other hand 
this theft is highly conditional too - it is impossible to 
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და მალე ვეღარავინ იტყვის, რომ ეს მხოლოდ 
ერთი, ვიწრო სეგმენტისთვის იქმნება...

დღეს საქართველოში მენეჯმენტის პრობლემაა. 
სულ რამდენიმე გალერეაა თბილისში, რომელმაც 
იცის, როგორ უნდა იმუშაოს მხატვართან 
და, ზოგადად, ხელოვანთან. ჯერჯერობით 
გლობალური ხედვა არ არსებობს, რომ ეს 
ქვეყანაც უნდა გასცდეს საკუთარ ფარგლებს და 
გააცნოს თავი მსოფლიოს... ამას მენეჯმენტი 
სჭირდება - ადამიანები, რომლებიც ხელოვანების 
დახმარებით (მათი გამოფენების და ჩვენებების 
დამენეჯმენტებას ვგულისხმობ), საკუთარი 
ქვეყნის იმიჯზეც იზრუნებენ. ძალიან იშვიათია 
ხელოვანი ადამიანი, რომელიც საკუთარი 
შემოქმედების საზოგადოებისთვის გაცნობას 
თავადვე კარგად ახერხებს. ამისთვის ცალკე 
ადამიანებია საჭირო და ამ მიმართულებით ცოტა 
გვიჭირს.

imagine two people doing one and the same thing 
in the same way... It is nearly impossible to repeat 
the same picture. It is possible to feel my influence; 
or I may have somebody’s influence. But how can a 
different person copy my picture when I myself may 
find it difficult to paint exactly what I painted a short 
time ago in absolutely different mood and with other 
emotions? Something which is nearly impossible 
in painting is comparatively easy in design. I have 
had the following case - attending one show in 
Paris I discovered elements of my design exactly 
repeated. What could I do? I did not protest. Yes, 
you can protest and earn some money this way; but 
I do think that we all influence each other and this is 
natural.

The roots of the problem which worries us all 
are in the past. What was school problem in our 
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ამ ბოლო დროს საქართველოში ძალიან 
აქტუალურია საავტორო უფლებების თემა. 
ხშირად მესმის, - იმან იმას რაღაც მოპარა და 
მსგავსი ტექსტები... ძალიან ცუდი გრძნობაა, 
როდესაც იგებ, რომ ვიღაცამ რაღაც მოგპარა, 
მაგრამ მეორე მხრივ, ძალიან პირობითია ეს 
მოპარვაც - წარმოუდგენელია, ორმა ადამიანმა 
ერთნაირად გააკეთოს ერთი და იგივე რაღაც... 
ნახატის გამეორება თითქმის შეუძლებელია. 
შესაძლოა იგრძნობოდეს ჩემი გავლენა, ან მე 
მქონდეს ვიღაცის გავლენა, მაგრამ როგორ უნდა 
გააკეთოს კოპირება სხვამ, როცა შეიძლება მე 
თვითონვე გამიჭირდეს იმის ზუსტად დახატვა, 
რაც ცოტა ხნის წინ სრულიად სხვა ხასიათზე და 
სხვა ემოციით შევასრულე... ის, რაც მხატვრობაში 
თითქმის შეუძლებელი მგონია (ვგულისხმობ 
კოპირებას), დიზაინში შედარებით მარტივია. 

მქონდა ასეთი შემთხვევა. პარიზში, ერთ-
ერთ შოუზე აღმოვაჩინე ჩემი დიზაინის რაღაც 
ელემენტი, ზუსტად გამეორებული. რა უნდა მექნა? 
არ გამიპროტესტებია. კი, შეგიძლია გააპროტესტო 
და ფულსაც იშოვი ამით, მაგრამ მაინც მგონია, 
რომ ჩვენ ყველა განვიცდით ერთმანეთის 
გავლენას და ეს ბუნებრივიცაა.

იმ პრობლემების საძირკველი, რომელიც დღეს 
ყველას გვაწუხებს, წარსულშია. რა იყო ჩვენს 
ბავშვობაში სკოლის პრობლემა? მოგცემდნენ 
რაღაც თემას დასაწერად და ყოველგვარი 
გააზრების და სიღრმეების გარეშე, იწერდი 
ვიღაც უფროსკლასელის მიერ, რამდენიმე წლის 
წინ დაწერილ სწორედ იგივე თემას. მაშინ ხომ 
წლების განმავლობაში დავალებების ფორმა და 
თემების სახელიც კი არ იცვლებოდა... ადგებოდი, 
გადაწერდი პირდაპირ, სიტყვასიტყვით და 
დავალება შესრულებული გქონდა. ასეთი 
დამოკიდებულებით კრიტიკული აზროვნების 
უნარი როგორ უნდა განვითარებულიყო?! მახსოვს, 
ერთ დღეს ჩემმა ქართულის მასწავლებელმა 
ყველას დაგვიხია რვეულები და გვაიძულა, 
რომ ჩვენით დაგვეწერა, ჩვენი ნაფიქრი და 
გაანალიზებული. გვითხრა, მირჩევნია დაუშვათ 
შეცდომები, მაგრამ იყოს თქვენი გულიდან 
და გონებიდან წამოსული. სულ მახსენდება ეს 
ქალი და მგონია, რომ ჩემს გონებაში პირველი 
რევოლუცია მან მოახდინა.

ჩვენ არ ვართ მყარი ხალხი. ხალხი ძალიან 
სწრაფად იცვლის აზრს და ადვილად ჰყვება 
საერთო ყიჟინას, საერთო ხმას. მაგალითად 
სუხიშვილების ბოლო პროექტიც კმარა, 
რომელმაც საზოგადოების გარკვეული ნაწილის 
გულწრფელი ბრაზი გამოიწვია. „ამახინჯებენ 
ნამდვილ ქართულ ცეკვას“ - ეს პათოსი იყო. ამ 
დროს, რომ იცოდნენ, რომ ის ქართული, რაც მათ 

childhood? They would give you some topic to 
write about and without any consideration or depth 
insight you would write the same essay a high 
school student had written years before. At that time 
neither the task form, nor even titles had changed 
for years...You would get it, copy word for word and 
the task was ready. How could critical thinking be 
developed with such an approach?! I remember our 
Georgian teacher tearing up our copy-books one 
day and making us write ourselves so that it would 
be our thoughts and analysis. I prefer you to make 
mistakes if the works come from your hearts and 
minds. I always remember this woman and I think 
she provoked the first revolution in my mind.

We are not firm people. People change their opinion 
very fast and easily follow common line and rumor. 
For example, the last project by the Sukhishvilis, 
which arose sincere anger of certain part of society, 
is sufficient. “They distort real Georgian dancing” - 
the pathos was this. At the same time if they knew 
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მოწონთ, დიდი ილიკოს და ნინოს შექმნილია 
(თავის დროზე ასევე კრიტიკის ქარცეცხლში 
გატარებული), აღარ იფიქრებენ, რომ ახალი 
პროექტით სუხიშვილები „ქართველობას 
ართმევენ“.

ცოდნის და ინფორმაციის სიმწირესთან 
მივდივართ. დეზინფორმაციის მოზღვავება და 
მისი ასე ადვილად გავრცელება-დაჯერებაც 
საქართველოს ერთ-ერთი პრობლემაა. თუმცა, 
აქვე ვიტყვი იმასაც, რომ ბოლო 20 წლის 
განმავლობაში იმდენად შეცვლილები ვართ 
მთლიანად ერი, საზოგადოება... იმდენად წინ 
ვართ წასული, რომ ეს დიდი იმედით მავსებს. 20 
წელი ძალიან ცოტა დროა ასეთი წინსვლისთვის. 
შეიძლება აქ როცა ცხოვრობ, ასეთ ცვლილებებს 
ვერ ხედავ. 90-იანი წლების თბილისიდან წავედი 
და ჩამოსულს პროგრესი და ძალიან ნათელი 
ახალი თაობა დამხვდა. ეს ძალიან მაგარია.

ნამდვილად არ დავრჩებოდი აქ, რომ არ 
ვგრძნობდე დიდ ცვლილებებს, გარდამტეხი 
პერიოდის მოახლოვებას. რაღაცეების შეცვლის 
დროა და ეს პროცესი დაწყებულია. ადამიანები 
იბრძვიან ეკოლოგიისთვის, უმცირესობების 
უფლებებისთვის. ეს ძალიან საინტერესო 
პერიოდია. კარგია ამ დროში და აქ რომ 
ვცხოვრობთ. იმ პერიოდის ბერლინს მაგონებს, 
კედელი რომ ინგრეოდა... რაღაც დუღს, რაღაც 
იძერწება და გრძნობ, რომ შეგიძლია შენც შექმნა 
ისტორია, როგორც ხელოვანმა და როგორც 
მოქალაქემ. 

that Georgian which they like was created by great 
Iliko and Nino (and at its time had passed through 
severe criticism too) they would not think any 
more that “the Sukhishvilis’ new project took their 
Georgian-hood away” from them. 

We move towards lack of knowledge and 
information. Flood of disinformation and easiness 
with which it is spread and believed to is one of the 
problems in Georgia. However, let me also say here 
that within recent twenty years we have changed so 
much as a nation, as a society... We have advanced 
so far that it fills me with great hope. Twenty years 
is a very short time for such an advance. Probably 
when you live here you do not see changes that 
much. I left Tbilisi of 1990s and on coming back I 
met progress and a distinct new generation. It is 
really cool.

I would not have stayed here if I had not felt strong 
changes, approach of transition period. It is the time 
for changing something and the process has begun. 
People struggle for ecology, for minorities rights. 
It is a very interesting period. It is good that we 
live at this time and here. It reminds me of the time 
when Berlin Wall was destroyed... Something boils, 
something is sculpted and you have a feeling that 
you too can create history both as an artist and as a 
citizen. 
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Anna Cholokava

„საავტორო და მომიჯნავე უფლებების 
შესახებ“ საქართველოს კანონის ერთ-ერთი 
უმნიშვნელოვანესი მიზანია დაარეგულიროს 
საავტორო ქონებრივ და პირად არაქონებრივ 
უფლებებთან დაკავშირებული ურთიერთობები. 
ნაწარმოების ავტორის პირად არაქონებრივ 
უფლებებს განსაზღვრავს კანონის მე-17 
მუხლი, რაც თავისი შინაარსით ავტორის 
უფლებების დაცვის ერთ-ერთ მთავარ მექანიზმს 
წარმოადგენს, რადგან აუცილებელია უფლების 
დაცვის მთავარ სუბიექტს - ავტორს, ჰქონდეს 
გარკვეული ,,პრივილეგიები“, როგორც საავტორო 
უფლების სხვა მფლობელთა, ასევე კანონით 
გათვალისწინებულ სხვა სუბიექტთა შორის. 
აღნიშნული მუხლი ავტორს ანიჭებს უფლებას: 
აღიარებულ იქნას ნაწარმოების ავტორად 
(ავტორობის უფლება); მიუთითოს ფსევდონიმი 
სახელის ნაცვლად, აგრეთვე უარი თქვას სახელის 
აღნიშვნაზე (სახელის უფლება); გადაწყვიტოს 
როდის, სად და რა ფორმით გახადოს ცნობილი 
ნაწარმოების შექმნის ფაქტი; ნება დართოს სხვა 
პირს, შეიტანოს ცვლილებები როგორც უშუალოდ 
ნაწარმოებში, ასევე მის სახელწოდებასა 
და ავტორის სახელში (ნაწარმოების 
ხელშეუხებლობის უფლება); დაიცვას 
ნაწარმოები ყოველგვარი დამახინჯებისგან 
ან ხელყოფისგან (რეპუტაციის პატივისცემის 
უფლება); ნება დართოს სხვა პირებს, დაურთონ 
ნაწარმოებს სხვა ავტორთა ნაწარმოებები; 
მოითხოვოს ნაწარმოების გამოყენების შეწყვეტა 
(ნაწარმოების გამოხმობის უფლება).

ნაწარმოების ავტორის პირადი არაქონებრივი 
უფლებების საკანონმდებლო რეგულირების 

Moral Rights Protection in Georgia

საავტორო არაქონებრივი უფლებების
დაცვა საქართველოში

One of the most important aims of Georgian law 
about “Copyright and Neighboring Rights” is to 
regulate relationship between economic and moral 
rights. Clause 17 of the law defines author’s moral 
rights, the context of which is one of the main 
mechanisms for the copyright protection since the 
main subject of the copyright - the author must 
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მთავარი მიზანია, რომ ეს უფლებები გამიჯნულ 
იქნას ქონებრივი უფლებებისგან და ამ 
უკანასკნელის გასხვისების შემთხვევაშიც 
ავტორმა შეძლოს, დამოუკიდებლად შეინარჩუნოს 
პირადი არაქონებრივი უფლებები, როგორც 
განუსხვისებელი უფლება. აღნიშნულ საკითხზე 
საუბრისას, ბევრი მნიშვნელოვანი და საინტერესო 
საკითხის გამოყოფაა შესაძლებელი, ამიტომ 
გამოვყოფ ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს უფლებას,   
ნაწარმოების ხელშეუხებლობის უფლებას.

საინტერესოა, რომ კანონი, თავის მხრივ, 
პირად არაქონებრივ უფლებას ანიჭებს ავტორს, 
ნება დართოს სხვა პირებს ცვლილებები 
შეიტანონ ნაწარმოებში, მის სათაურსა თუ 
ავტორის სახელში, რაც ხელშეუხებელ უფლებას 
წარმოადგენს. ამავე დროს, მე-18 მუხლში - 
ავტორის ქონებრივ უფლებებში, განსაზღვრავს 
გადამუშავების უფლებას. იმის მიუხედავად, 
რომ ამ ორ ნორმას (მე-17, მე-18 მუხლები) 

have certain “privileges” in comparison to both 
other owners of the copyright and other subjects 
envisaged by the law. The above mentioned law 
provides the author with the following rights: to be 
recognized as an author of a work (authorship right); 
to use a penname instead of a name as well as 
refuse mentioning a name at all (right for a name); to 
decide when, where and in what form to announce 
the fact of work production; to allow another person 
to introduce changes to both the work itself and to its 
title and author’s name work (right for untouchability 
of the work); to defend the work from any sort of 
distortion or encroachment (right for reputation 
respect); to allow another person to attach works 
by other authors to his/her work (right for work 
response). The main aim of the legislative regulation 
of the author’s moral rights is to separate it from 
economic rights so that, in case of even passing the 
latter to other parties, the author could independently 
retain moral rights as the rights which are not liable 
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მჭიდრო კავშირი აქვს ერთმანეთთან, უნდა 
ითქვას, რომ ერთმანეთისგან მნიშვნელოვნად 
განასხვავებს მიზანი. შესაბამისად, ჩნდება 
კითხვა, საკანონმდებლო დონეზე ხომ არ 
ვაწყდებით გარკვეულ კოლიზიას და ხომ არ 
იჭრება არაქონებრივი უფლებები ქონებრივი 
უფლებების სფეროში? გადამუშავების უფლებას 
გარკვეულწილად ბლოკავს ხელშეუხებლობის 
უფლება, რაც იმას ნიშნავს რომ ლიცენზიის ან 
ხელშეკრულების საფუძველზე განსაკუთრებული 
უფლებების გადაცემაც კი გარკვეული 
შეზღუდვებით ხდება. ამ ურთიერთობაში 
კი საკანონმდებლო დონეზე, როგორც 
განუსხვისებელი, ავტორის პირადი უფლება, 
უპირატეს უფლებად უნდა მივიჩნიოთ.

არაქონებრივი უფლებების სამართლებრივი 
რეგულირება კარგად არის ჩამოყალიბებული 
,,ლიტერატურისა და ხელოვნების ნაწარმოებების 
დაცვის“ 1886 წლის ბერნის კონვენციაში, 
რომლის მე-6 bis მუხლის მიხედვითაც 
არაქონებრივი უფლებები ინარჩუნებს ძალას 
ავტორის მთელი სიცოცხლის განმავლობაში 
და მისი სიკვდილის შემდეგაც. კონვენციით 
განსაზღვრულია, რომ ეს უფლება მოქმედებს, 
სულ ცოტა, საავტორო უფლებების დაცვის ვადის 
განმავლობაში. აღნიშნული მუხლი გვთავაზობს 
ძალიან მკაფიოდ ჩამოყალიბებულ დეფინიციას 
და განმარტავს, რომ „ავტორს აქვს უფლება, 
მოითხოვოს ნაწარმოების ავტორად აღიარება 
და წინ აღუდგეს ამ ნაწარმოების ნებისმიერ 
გაუკუღმართებას, დამახინჯებას, ან სხვაგვარ 
ცვლილებას“. კონკრეტულ შემთხვევაში, 
ინდივიდუალურად უნდა შეფასდეს კონკრეტული 
ქმედება იწვევს თუ არა ნაწარმოების 
დამახინჯებას, ხოლო ჩანაწერი „სხვაგვარი 
ცვლილება“ კი ცალსახად მნიშვნელოვანად 
ზღუდავს ქონებრივ უფლებას - გადამუშავების 
უფლებას მისი გადაცემის შემთხვევაშიც კი. 
კონვენცია ასევე იცავს „ნაწარმოების ნებისმიერ 
სხვა შელახვას, რომელმაც შესაძლოა ზიანი 
მიაყენოს ავტორის ღირსებას ან რეპუტაციას“. აქ 
მნიშვნელოვანი მომენტია, რომ გაკეთებულია 
დათქმა შესაძლებლობაზე და არა ფაქტზე; 
ანუ მინიმალური ალბათობა, რომ შეიძლება 
შეილახოს ავტორის ღირსება, ბერნის კონვენციის 
დაცვის ქვეშ ექცევა და აუცილებელი არაა, რომ 
კონკრეტული ფაქტი მოხდეს.

ყოველივე აქედან გამომდინარე, შეიძლება 
ითქვას, რომ საავტორო არაქონებრივი უფლებები 
კარგად არის დაცული როგორც ეროვნული, 
ისე საერთაშორისო კანონმდებლობით და, 
ზოგ შემთხვევებში, ის ქონებრივ უფლებების 
მოქმედებაში იჭრება კიდეც.

to passing to third parties. When discussing this one 
many important and interesting issues can be singled 
out. That is why I will point out one of the most 
important rights - right for untouchability of the work.

It is interesting that the law in its turn grants an author 
the right to allow other people right to introduce 
changes to a title or author’s name, which is right for 
untouchability. At the same time Clause 18 - author’s 
economic rights, defines the right for processing. 
Though these two norms (Clauses 17 and 18) are 
tightly connected to each other, it must be said that 
they significantly differ in their aim. Correspondingly, 
there comes a question whether we encounter a 
certain collision at the legislative level and whether 
moral rights do not cut into economic rights sphere. 
To a certain extent the processing right is blocked 
by the right for untouchability, which means that 
passing of special rights under a license or a contract 
happens with certain restrictions. In this relationship 
at the legislative level author’s moral right as the 
one which cannot be passed to others must be 
considered to be a priority right.

Bern Convention of 1886 for “Protection of literature 
and art works” defines legislative regulations of moral 
rights quite well. According to its Clause 6 author’s 
moralwhole life and after his death as well. The 
Convention defines that this right remains in effect 
minimum during the copyright period. The above-
mentioned clause offers us a distinct and precise 
definition, which explains that “ the author has right 
to demand recognition of his authorship and protest 
against any inaccuracy, distortion or any other 
change caused to the work”. Every specific case 
requires an individual assessment of a specific action 
whether it causes distortion of work. The phrase 
“other changes” significantly restricts economic 
rights - even the right for processing in case of its 
transfer to third parties. The Convention also protects 
a piece of work from “Any approach to the work 
which can cause damages to author’s dignity and 
reputation”. An important moment here is that the 
emphasis is made on the possibility and not on the 
fact. That is, the minimal possibility that author’s 
dignity will suffer is protected by Bern Convention 
and it is not necessary that there will be a real fact of 
that sort.

Based on all this it can be said that moral rights is 
well protected by both national and international 
legislations and in some cases, it enters the area of 
economic rights as well.
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გვანცა ბაიდოშვილი

Gvantsa Baidoshvili

PROSPECTS OF NON-TRADITIONAL COPYRIGHT LEGISLATION 
FORMATION AS MECHANISM FOR PERSONAL DATA PROTECTION

საავტორო სამართლის არატრადიციული
კანონმდებლობის, როგორც პერსონალურ მონაცემთა
დაცვის მექანიზმის ჩამოყალიბების პერსპექტივა

ინფორმაციის წყაროებისა და ქონებრივი 
უფლებების ტრანზაქციის მრავალფეროვნებამ 
კიდევ უფრო აქტუალური გახადა პერსონალურ 
მონაცემთა დაცვის საკითხის იმგვარად 
მოწესრიგება, რომ აღნიშნულმა არ 
შეაფერხოს პარტნიორთა შორის მოქნილი 
ბიზნესურთიერთობები. ეს კი განსაკუთრებით 

Diversity of information sources and property 
rights transactions today has turned the issue of 
regulation of personal data protection into a present-
day problem so that the above-mentioned issue 
did not prevent partners from flexible business 
relationship. This is particularly problematic under 
the circumstances of current contradictions existing 
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პრობლემურია პერსონალურ მონაცემთა და 
საავტორო უფლებათა დაცვის სფეროებში 
არსებული წინააღმდეგობების პირობებში, რის 
აღმოსაფხვრელადაც თანამედროვე სამართლის 
მეცნიერებაში სხვა მოსაზრებებს შორის 
დაიბადა პერსონალურ მონაცემებზე, როგორც 
არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე, საავტორო 
სამართლის გავრცელების იდეაც.

კოლუმბიის უნივერსიტეტის პროფესორმა ალან 
უესტინმა პირადი ცხოვრების საიდუმლოება 
განმარტა, როგორც ინდივიდების, ჯგუფებისა თუ 
ინსტიტუციების უფლება, თავად განსაზღვრონ, თუ 
როდის, რა გზით და რა მოცულობით გააცნობენ 
სხვებს მათ შესახებ ინფორმაციას. თუკი პირადი 
ცხოვრების საიდუმლოების ამ განმარტებაში 
ფრაზას „მათ შესახებ ინფორმაცია“ 
ჩავანაცვლებთ ფრაზით - „მათ მიერ შექმნილი 
ინფორმაცია“, ალან უესტინის დეფინიცია 
იმავე წარმატებით გავრცელდება საავტორო 
უფლებებზეც. ამ ორი საკითხის კომპლექსური 
მოწესრიგების საჭიროებაზე მიუთითებს ისიც, 
რომ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ 
საქართველოს კანონი მონაცემების დამუშავებას 
იმ პირის ნებართვით უშვებს, ვის შესახებაც 
ინფორმაცია მუშავდება, ან თუ დამუშავების 
მიზანი მისი ინტერესების დაცვა, ან თუნდაც 
მისი განცხადების დაკმაყოფილებაა. მესამე 
პირი კი, რომელსაც ამის უფლება არ აქვს, 
სწორედ იმ მონაცემთა ბაზაზე საავტორო 
უფლების მფლობელი შეიძლება იყოს, 
რომელშიც დაცულია მონაცემთა სუბიექტის 
მონაცემები, ხოლო მონაცემთა ბაზაზე საავტორო 
უფლებების მფლობელს კანონი შეუზღუდავ 
უფლებამოსილებას ანიჭებს მისი მესამე 
პირებისთვის გადაცემის კუთხით, რაც მოიცავს 
მონაცემთა ბაზაში არსებული ინფორმაციის 
გავრცელებასა და საჯარო გადაცემას. ამ 
და სხვა წინააღმდეგობების დაძლევის 
სამართლებრივი მექანიზმები საქართველოს 
კანონმდებლობაში ჯერ კიდევ არ მოიპოვება, რაც 
კიდევ უფრო საინტერესოს ხდის დღესდღეობით 
ამერიკის შეერთებული შტატების სამართლის 
მეცნიერებაში აქტიური კვლევის საგნად 
გამხდარ აზრს იმის შესახებ, რომ პერსონალური 
მონაცემები განიხილებოდეს არამატერიალურ 
ქონებრივ სიკეთედ. 

მოსაზრება ითვალისწინებს პერსონალურ 
მონაცემთა დაცვის ცვალებად ასპექტებს, 
განპირობებულს ინფორმაციის გადანაცვლებით 
მისი შემქმნელიდან იმ ფაილებსა და 
მონაცემთა ბაზებში, რომლებიც სხვათა მიერ 
კონტროლდება. სწორედ ეს ექსპერიმენტული 
აზროვნება გვიბიძგებს დავუშვათ ფიქცია, რომ 
პერსონალური მონაცემები, უპირველესად, იმ 

in the field of personal data and copyright protection. 
To solve this problem, modern law science, among 
many others, suggests that personal data as non-
material property benefit should be transferred under 
the copyright legislation.

Alan Westin, a Columbia University professor, 
explained the secrecy of private life as a right 
of individuals, groups or institutions to define 
themselves the time, way and volume of the 
information they would like to share with others. If in 
this explanation of one’s life privacy we change the 
phrase “information about them” for the “information 
created by them”, Alan Westin’s definition will be 
the same success for the copyright as well. Another 
indication at the necessity of complex regulation of 
these two issues is the requirement of Georgian law 
about personal data processing to process personal 
data only with permission of the person whose 
data is processed; or if the reason for processing 
is protection of the person’s interests; or it is done 
in answer to his application. The third party that 
has not this right, can be exactly the holder of the 
copyright for this database where the subject’s 
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პირის ინტელექტუალური საკუთრებაა, რომლის 
გარეშეც ეს ინფორმაცია არ იარსებებდა. 

ამგვარად, პირი საკუთარ პერსონალურ 
მონაცემზე საავტორო უფლების მფლობელიც 
ხდება და ამ ორი უფლების გაერთიანებით 
აღმოიფხვრება წინააღმდეგობა პერსონალურ 
მონაცემთა დაცვასა და საავტორო უფლებებს 
შორის, რადგან უფლებამოსილი პირი მის 
მიერ ამ მონაცემთა დამუშავებაზე სხვა 
პირისთვის გაცემული ნებართვით გადასცემს 
მას საავტორო უფლებასაც, ხელშეკრულებით 
გათვალისწინებული ინდივიდუალურად 
შეთანხმებული პირობებით. ამგვარი მიდგომა 
უზრუნველყოფს მოქნილ ბიზნესურთიერთობებსა 
და პერსონალურ მონაცემთა უფრო ეფექტურ 
მართვასაც, რადგან ინდივიდები, ორგანიზაციები 
თუ ინსტიტუციები შეაგროვებენ და გამოიყენებენ 
გაცილებით ნაკლებ პერსონალურ მონაცემებს, 
როდესაც ეცოდინებათ, რომ ისინი აგროვებენ 
და იყენებენ სხვის არამატერიალურ ქონებას და 
ამისთვის უნდა გადაუხადონ კიდეც უფლების 
მფლობელს. 

პერსონალურ მონაცემთა დაცვასა და მასზე 
საკუთრების (საავტორო) უფლებას შორის 
წარმოშობილი კოლიზიის ყოველ ინდივიდუალურ 
შემთხვევაში მოსამართლის შეფასების 
სამართლებრივი მნიშვნელობა არ შეიძლება 
განიხილებოდეს საკითხის მოგვარების 
ერთადერთ საშუალებად და მიზანშეწონილია 
კანონმდებლობა ჩამოყალიბდეს იმგვარად, 
რომ ასეთ ფუნდამენტურ კონსტიტუციურ 
უფლებებს შორის, მით უმეტეს, ციფრულ ეპოქაში, 
წინააღმდეგობა არ არსებობდეს. გადაწყვეტის 
ერთ-ერთი ეფექტური გზა კი შეიძლება სწორედ 
არატრადიციული ინტელექტუალური საკუთრების 
კანონმდებლობის ჩამოყალიბება იყოს.

data is secured. The law gives limitless right to the 
database copyright holder to share the data with the 
third parties, which includes sharing and publishing 
the information existing in the database. There are no 
mechanisms for regulation of such contradictions in 
Georgian legislation. This makes the idea, which has 
become a subject of active research in the United 
States law science today that personal data should 
be considered as non-material property benefit 
even more interesting. The idea envisages variable 
aspects of personal data protection stipulated by 
the fact of information exchange by its creator 
into files and databases, controlled by others. It is 
this experimental thinking that pushes us towards 
allowing the fiction that personal information is, first 
of all, intellectual property of a person without whom 
it would not exist. 

Thus, a person becomes copyright holder of his/
her own personal information and combination 
of these two rights eradicates the contradiction 
between personal data protection and copyright. 
Transferring the right for processing to another 
person means simultaneous transfer of the copyright 
as well under conditions stipulated by individually 
agreed contract.  Such approach will provide 
flexible business relationship and more effective 
management of personal data as individuals, 
organizations or institutions will accumulate and use 
much less personal information when they know that 
they accumulate and use other people’s non-material 
property and they have to pay the right holder for it.

Assessment of every collision between personal 
data and its property (copyright) right by a judge 
cannot be considered as the only way of solution to 
the problem and it is reasonable to form legislation 
in a way to avoid contradictions between such 
fundamental constitutional rights, more so in the 
digital epoch. One of the effective ways of solution is 
probably formation of the non-traditional intellectual 
property legislation.
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მარიამ უსენაშვილი

Mariam Usenashvili

PRACTICAL MEANING OF AMENDMENTS TO GEORGIAN LAW 
ABOUT THE COPYRIGHT AND NEIGHBOURING RIGHTS

საქართველოს კანონში საავტორო და მომიჯნავე
უფლებების შესახებ შესული ცვლილებების
პრაქტიკული მნიშვნელობა

„საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ“ 
საქართველოს კანონში 2017 წლის დეკემბერში 
ამოქმედებული ცვლილებების მნიშვნელოვანი 
ნაწილი შეეხო საავტორო უფლებების, 
მომიჯნავე უფლებებისა და მონაცემთა ბაზის 
დამამზადებლის უფლების დაცვას; კერძოდ, 

Significant part of the amendments to the law about 
“the copyright and neighboring rights” introduced in 
December of 2017 relates to protection of copyright, 
neighboring rights and creator of the database - in 
particular questions of confiscation of counterfeited 
copies and setting compensation for right infringers.
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უფლების დამრღვევისთვის კონტრაფაქციული 
ასლების ჩამორთმევისა და კომპენსაციის 
განსაზღვრის საკითხებს. 

აღნიშნულ ცვლილებებს უდიდესი მნიშვნელობა 
აქვს პრაქტიკული თვალსაზრისით, იქიდან 
გამომდინარე, რომ აღნიშნული კანონის 
59-ე მუხლი ავტორისა და მომიჯნავე 
უფლების მფლობელის დაცვის მექანიზმებს 
წარმოადგენს. კანონის თავდაპირველი 
რედაქცია კონტრაფაქციული ასლების საკითხს 
მე-60 მუხლის მეშვეობით არეგულირებდა და 
ნაწარმოების, ფონოგრამის, ვიდეოგრამის ან 
მონაცემთა ბაზის კონტრაფაქციული ასლების, 
აგრეთვე მათი რეპროდუცირებისთვის ან 
ტექნოლოგიური საშუალებების გვერდის 
ავლისთვის საჭირო მასალის, მოწყობილობის 
ან მისი კომპონენტის ჩამორთმევის საკითხს 
მოსამართლის დისკრეციად განიხილავდა. 
რეალურად, საავტორო და მომიჯნავე 
უფლებების მფლობელს ან მონაცემთა ბაზის 
დამამზადებელს არ ჰქონდა დამრღვევისგან 
კონტრაფაქციული ასლების ამოღების მოთხოვნის 
უფლება. ამგვარი ქმედების განხორციელება 
მხოლოდ მოსამართლის უფლებამოსილებას 
წარმოადგენდა. მე-60 მუხლი ითვალისწინებდა 
შემდეგ დათქმას: „სასამართლოს შეუძლია 
გამოიტანოს გადაწყვეტილება“. სიტყვა 
„შეუძლია“ მოსამართლეს აძლევდა 
დისკრეციის შესაძლებლობას და გარკვეულ 
შემთხვევებში, შეეძლო არ დაეკმაყოფილებინა 
მოსარჩელის შუამდგომლობა კონტრაფაქციული 
ასლების ამოღების თაობაზე. პირველი 
ინსტანციის სასამართლო იცნობს კიდეც 
ამგვარ პრაქტიკას, როდესაც მოსამართლე 
სარჩელს განუხილველად ტოვებს, სასარჩელო 
მოთხოვნის დაუსაბუთებლობის გამო, რადგან 
აქამდე მოსარჩელეს, რეალურად, არ ჰქონია 
საკანონმდებლო საფუძველი, რომლითაც 
კონტრაფაქციული ასლების ამოღებას 
მოითხოვდა. 2017 წლის დეკემბერში შესული 
საკანონმდებლო ცვლილებები სწორედ ამ 
პრობლემის მოგვარებას ემსახურება, რაც იმას 
ნიშნავს, რომ ამიერიდან კონტრაფაქციული 
ასლების ამოღება არა მოსამართლის 
დისკრეციული უფლებამოსილებაა, არამედ - 
მოსარჩელის უფლების დაცვის სამართლებრივი 
საშუალება და ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა 
მოხდეს რეაგირება.

მეორე უმნიშვნელოვანესი ცვლილება, რაც 
2017 წლის დეკემბერში საქართველოს კანონში 
„საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ“ 
შევიდა, არის 59-ე მუხლით რეგულირებული 
კომპენსაციის მოთხოვნის საკითხი. ძველი 
რედაქციით საავტორო და მომიჯნავე 

The above-mentioned amendments have great 
practical significance as Clause 59 of the above-
mentioned law represents protection mechanisms 
for authors and neighboring rights holders. The first 
edition of the law regulated the issue of counterfeit 
copies through Clause 60 which related counterfeit 
copies of works, phonograms, videograms or 
database as well as materials,  equipment or 
its components necessary for avoiding their 
reproduction or technologic means to judge’s 
discretion. In reality, holders of the copyright or 
neighboring rights, or database creator had no 
right to demand requisition of counterfeit product 
from an infringer. This action could be authorized 
by judge only. Clause 60 envisaged the following 
wording: “The Court can pass a decision”. The 
word “can” provided the judge with the discretion 
opportunity and in certain cases the judge could 
refuse the plaintiff’s petition concerning confiscation 
of counterfeit product. The first instance court 
does practice cases when judge leaves the petition 
unconsidered because it was ungrounded, as the 
plaintiff had no legal grounds to demand requisition 
of counterfeit product. Legislative amendments 
introduced in December  2017 serves to solve this 
very problem, which means that from this time on 
requisition of counterfeit product is not judge’s 
discrete authority but means for protection of 
plaintiff’s legal rights and reacting to it is a must  in 
any case.

Another amendment of utmost importance 
which entered the law about “the copyright and 
neighboring rights” introduced in December of 2017 
relates to Clause 59 which regulates the issue of 
compensation requirement. In accordance with the 
old edition of the law, holders of the copyright and 
neighboring rights as well as database creator had 
right to demand compensation from the infringer, the 
amount of which was defined by Court. This caused 
the same problem as the one discussed above. The 
legislation did not allow the author to define the 
amount of compensation before applying to Court 
and only Court could define the compensation. 

This approach prevented effective enforcement of 
the copyright and neighboring rights. It is important 
that in case of infringement the right holder can 
demand compensation from the infringer at any time 
without obligatory court case.

The new edition of the law offers a modified Clause 
59 sub-paragraph “E” of paragraph 1, which, in 
particular, lost the wording - “the amount of which 
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უფლებების მფლობელებს და მონაცემთა 
ბაზის დამამზადებელს უფლება ჰქონდათ, 
დამრღვევისგან კომპენსაციის გადახდა 
მოეთხოვათ, რომლის ოდენობასაც სასამართლო 
განსაზღვრავდა. ამ შემთხვევაშიც არსებობდა 
იგივე პრობლემა, რაც ზემოთ განვიხილეთ. 
კანონმდებლობა ავტორს საშუალებას არ 
აძლევდა, თავად განესაზღვრა კომპენსაციის 
ოდენობა სასამართლოში სარჩელის შეტანამდე 
და კომპენსაციის განსაზღვრა შეეძლო მხოლოდ 
სასამართლოს. 

ამგვარი მიდგომა ხელს უშლიდა საავტორო 
და მომიჯნავე უფლებების ეფექტურად 
განხორციელებას. მნიშვნელოვანია, რომ 
დარღვევის შემთხვევაში უკვე ნებისმიერ დროს 
შეუძლია უფლების მფლობელს დამრღვევისგან 
კომპენსაციის მოთხოვნა, რისთვისაც 
აუცილებელი არ არის სასამართლოსთვის 
მიმართვა.

ახალი რედაქციაში კი 59-ე მუხლის პირველი 
პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტი მოდიფიცირდა, კერძოდ, 
ამოღებულ იქნა დათქმა - „რომლის ოდენობასაც 
განსაზღვრავს სასამართლო“. ამასთან, 59-ე 
მუხლს დაემატა მეშვიდე ქვეპუნქტი, რომელიც 
ადგენს კომპენსაციის განსაზღვრის ოთხ 
კრიტერიუმს: უფლების დარღვევის სიმძიმე, 
კონტრაფაქციული ასლების რაოდენობა, 
დამრღვევის განზრახვა ან/და ნებისმიერი სხვა 
გარემოება, რომელიც კომპენსაციის ოდენობის 
განსაზღვრისას შეიძლება მხედველობაში იქნას 
მიღებული.

საგულისხმოა, ასევე, უფლების დარღვევის 
სიმძიმის განმარტება. ამ კრიტერიუმში 
იგულისხმება ავტორის, როგორც ქონებრივი, 
ისე კანონის მე-17 მუხლით გათვალისწინებული 
არაქონებრივი უფლებები, კონკრეტულად 
კი „ავტორობის უფლება“ - მაგალითად, 
პლაგიატისგან დაცვის უფლება, „სახელის 
უფლება“, „ნაწარმოების ხელშეუხებლობის 
უფლება“, როდესაც ნაწარმოების გადამუშავების 
შედეგად, ის მახინჯდება, რაც თავის მხრივ, 
ავტორის „რეპუტაციის პატივისცემის უფლების“ 
შელახვას იწვევს. პრაქტიკაში საკმაოდ ხშირია 
ამგვარი შემთხვევები, თუმცა კანონი მასში 
ცვლილებების შეტანამდე არ არეგულირებდა 
რეალურ სტანდარტებს, რომლითაც მოსამართლე 
იხელმძღვანელებდა და დარღვევის შესაბამის 
კომპენსაციას დააწესებდა. ახლა მოსამართლე 
ვალდებული ხდება, კომპენსაციის დაკისრებისას 
გაითვალისწინოს არამხოლოდ ავტორის 
ქონებრივი, არამედ არაქონებრივი უფლებების 
დარღვევაც და დარღვეული უფლების 
კანონიერად გამოყენების შემთხვევაში, 

is defined by court”. Together with this Clause 
59 which obtained paragraph 7 that sets four 
criteria for defining compensation: gravity of the 
copyright infringement, quantity of the counterfeit 
copies, intention of infringement or/and any other 
circumstance which can be taken into consideration 
during defining the Amount of compensation.

Explanation of infringement graveness is also 
meaningful. This criterion means author’s economic 
rights as well as those envisaged by Clause 17 of 
the law, moral rights, specifically “author’s rights” - 
for example, right for protection against plagiarism, 
“right for name”, “right for work irrefrangibility of 
work”. When the work is distorted as a result of 
processing which in its turn causes harm to “author’s 
reputation respect”. Such cases are quite frequent 
in practice and the law before the amendments were 
introduced did not regulate real standards which a 
judge would use and set a compensation adequate 
for the infringement. Under the present law the judge 
is obliged to take into consideration not only authors 

მარიამ უსენაშვილი / Mariam Usenashvili
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უფლების მფლობელის მიერ მისაღები ფულადი 
ანაზღაურების 15-ჯერ და 20-ჯერ მეტი ოდენობა 
უფლების დამრღვევს დააკისროს.

დასკვნის სახით უნდა ითქვას, რომ 
ბოლოდროინდელი რეფორმები წინ გადადგმული 
ნაბიჯია საავტორო უფლებების დაცვის სფეროში, 
ვინაიდან უფრო ეფექტურად არის შესაძლებელი 
პირის სამართლებრივი დაცვის მექანიზმებით 
აღჭურვა. მოსამართლის დისკრეციის 
შემცირებით, გაიზარდა ავტორის შესაძლებლობა, 
სხვადასხვა სახით და ფორმით დაიცვას 
საკუთარი დარღვეული უფლება.

property rights but non-property rights as well and 
in case of lawful application of violated rights the 
monetary compensation is 15-20 times higher.

In conclusion I want to say that recent reforms are 
a step forward in the copyright protection sphere 
as legal mechanisms of protecting a person have 
become more effective. By decrease of judge’s 
discretion, author’s abilities to protect his infringed 
rights in different forms and ways have increased.
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ირინა გაჩეჩილაძე - ნიუ იორკში მოღვაწე ქართველი რეჟისორი

Irina Gachecheladze - Georgian producer working in New York

იქნებ ერთ დღეს მართლაც დავწერო 
ავტობიოგრაფიული ნაწარმოები, რადგან 
ხშირად მეკითხებიან ჩემი თავგადასავლის 
შესახებ... როგორ იყო ყველაფერი? - ჩავედი ნიუ 
იორკში ერთი პატარა ჩემოდნით, უსამსახუროდ 
და კონტაქტების გარეშე. ხუთი თვე ვეძებდი 
გადარჩენის გზას - სამსახურსაც და ბინასაც. 
ძალიან მიჭირდა ყველანაირად, მაგრამ 
იყო რამდენიმე მიზეზი, რაც მაჩერებდა, 
საქართველოში დაბრუნებაზე ფიქრის უფლებას 
არ მაძლევდა - თავმოყვარეობა, მორალური 
მხარდაჭერა ოჯახის წევრების მხრიდან და 
ნიუ იორკში გაჩენილი მეგობრები. ვფიქრობ, 
ყველა და ყველაფერი თავისებურად გეხმარება 
წინსვლაში. ვინც მხარს გიჭერს, ის გამხნევებს 
და ვინც ხელს გიშლის - გაიძულებს, გახდე 
მებრძოლი, გახდე უკეთესი. ამიტომაც კარგიც 
და ცუდიც ერთნაირად მონაწილეობს შენი, 
როგორც პიროვნების ჩამოყალიბებაში... ამ რთულ 
პერიოდში გავიცანი არაჩვეულებრივი ადამიანები 
- ქართველი ემიგრანტები, რომლებთანაც დღესაც 
დიდი მეგობრობა მაკავშირებს. საკუთარ თავზე 
გამოვცადე და ეს არ არის ბრტყელი სიტყვები - 
ქართველებმა გვერდში დგომა იციან!

მალევე დავუმეგობრდი თეატრალურ წრეებში 
ჩემს კოლეგებს და სამსახურის შემდეგ, 
უსასყიდლოდ ვდგამდი პიესებს. ერთი სიტყვით, 
ძალიან ბევრს ვმუშაობდი - დღეში 12 საათი. თუ 
სამსახურის შემდეგ რეპეტიციებსაც დავუმატებთ, 
ან თუ რეპეტიცია არ მქონდა, თეატრში ან 
ოპერაში წასვლას, - ეს კიდევ დამატებით დროს 
და ენერგიას მოითხოვდა. ალბათ, აზარტი და 

From One Suitcase to Eleven Reviews

ერთი ჩემოდნიდან თერთმეტ რეცენზიამდე...

I may write an autobiography one day as I am often 
asked about my adventures... How was everything? 
- I arrived in New York with one small suitcase, 
unemployed and with no connections. I had been 
looking for a survival way - a job and a lodging for 
5 months. I was hard up in every possible way, 
however, there were several reasons which stopped 
me, did not give me right to think about returning to 
Georgia - self-esteem, moral support of my family 
members and the friends I acquired in New York. I 
think everybody and everything in their own way help 
you to advance. Those who support you - cheer you 
up, while those who prevent you from achievements 
turn you into a fighter, make you better. That is why 
both good and bad equally participates in your 
personality formation.... During this difficult period I 
got to know amazing people - Georgian immigrants, 
with whom I am on really friendly terms today too. 
I have experienced it myself and these are not just 
ordinary words – Georgians do know what support in 
difficulty is!

Soon I got acquainted with my colleagues in the 
theatre world and after work I volunteered to stage 
plays. To make a long story short,  I worked a lot - 
12 hours a day. If we add after-work rehearsals or, 
if there were no rehearsals, outings to the theatre or 
opera - it required additional time and energy. It was 
a gamble and purposefulness that probably were 
driving me that time. Besides pure joy I received 
of going to the theatre and opera, I needed it for a 
professional development. In this way I followed new 
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მიზანსწრაფულობა მამოძრავებდა. თეატრსა 
და ოპერაში სიარული, სიამოვნების გარდა, 
პროფესიული ზრდისთვის მჭირდებოდა. 
ასე თვალს ვადევნებდი ახალ თეატრალურ 
ტენდენციებს, ვნახულობდი პიესების 
განსხვავებულ ინტერპრეტაციებს. სწავლის 
პროცესი არცერთი წუთით არ შემიჩერებია.

ამერიკამდე...

ყველაფერი ბალეტისა და მუსიკის სიყვარულით 
დაიწყო. ოპერისადმი ღრმა ინტერესი დედას 
დამსახურებაა - მატარებდა სპექტაკლებზე და 
ბავშვებისთვის განკუთვნილ ჯანსუღ კახიძის 
ლექციებზე. მერე მოვდიოდი ემოციებით 
დატვირთული და ქორეოგრაფიულ სოლო-ოპუსებს 
ვდგამდი, ჩემივე მონაწილეობით. 11 წლის 
ვიყავი, როდესაც პირველი სპექტაკლი დავდგი.

დავამთავრე თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი - საერთაშორისო ურთიერთობების 

theatre tendencies, watched different interpretations 
of plays. I never stopped the process of learning 
even for a second.

Before America...

Everything began with love for ballet and music. 
Deep interest to Opera is my mother’s deserve 
- she took me to performances and to children-
oriented lectures by Jansugh Kakhidze. After that I 
would come loaded with emotions and would stage 
choreographic solo-opuses of my own performance. 
I was 11 years old when I staged my first play. 

I have graduated from Tbilisi State University, 
Department of International Affairs. I obtained 
degree of Master of Art in Opera and Drama Theatre 
Production at Moscow Academy of Theatre Art. 
And an amazing man and singer Badri Maisuradze 
advised me to turn to opera production.

ირინა გაჩეჩილაძე / Irina Gachechiladze
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ფაკულტეტი. ხელოვნების მაგისტრის ხარისხი, 
ოპერისა და დრამატული თეატრის რეჟისურის 
განხრით, მოსკოვში, თეატრალური ხელოვნების 
აკადემიაში მივიღე. ოპერის რეჟისურაზე 
გადასვლა კი არაჩვეულებრივმა ადამიანმა და 
მომღერალმა - ბადრი მაისურაძემ მირჩია.

ნიუ იორკამდე იყო კინოც. საქართველოში 
ვიღებდი მოკლემეტრაჟიან ფილმებს. სხვათა 
შორის, ორმა მათგანმა საერთაშორისო 
კინოფესტივალის პრიზები დაიმსახურა. 

ყველაზე კარგად ჩემს პირველ ქორეოგრაფიულ 
ფილმზე მუშაობა მახსენდება... თბილისის 
ცენტრი სამოქალაქო ომის შედეგად ნაწილობრივ 
დამწვარი იყო. არ იყო შუქი, ტრანსპორტი და 
ამ დროს რაღაცას ვქმნიდი არაფრისგან, თან 
ვსწავლობდი - რაღაცას, სრულებით ახალს... 
გარშემო არსებულ მძიმე რეალობასთან 
შექმნილი ეს კონტრასტი ჩემთვის გადარჩენის 
გზა იყო... ეს ფილმი კომბინირებული იყო: 
კინოჩვენებას თეატრალური მოქმედებაც ახლდა, 
ქორეოგრაფიული ელემენტებით. ჩემი ოპერატორი 
იყო გიორგი შველიძე. მაშინ ორივე სტუდენტები 
ვიყავით.

There was cinema in my life before New York too. I 
made short films in Georgia. By the way, two of them 
have been awarded international Film Festival prizes. 
I remember the work on my first choreography film 
best of all... Due to civil war Tbilisi center was partly 
burnt. There was no electricity, no transport and at 
that time I was creating something out of nothing 
and learning something absolutely new at the same 
time... This contrast created around existing hard 
reality was the way of survival for me...It was a 
combined film: the film was running together with 
theatre show, with choreography elements. My 
cameraman was Giorgi Shvelidze. We both were 
students at that time. 

Before I left, play “Onegin” after Pushkin poem had 
come to life on the stage of the Marjanishvili Theatre. 
It was the first attempt to stage this classical work in 
the form of drama. I also had an exhibition of “sound 
sculptures” in Carvasla. I had worked in Yerevan 
Theatre of Opera and Ballet, where I staged opera 
“Don Juan” by Mozart.

პიესა „ონეგინი“/ Play “Onegin”
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წასვლამდე იყო მარჯანიშვილის თეატრის 
სცენაზე გაცოცხლებული პიესა „ონეგინი“, 
პუშკინის ნაწარმოების მიხედვით. ეს იყო ამ 
კლასიკური ნაწარმოების დრამატული სახით 
დადგმის პირველი ცდა. ასევე, ქარვასლაში 
მქონდა „ხმოვანი სკულპტურების“ გამოფენა. 
ვიმუშავე ერევნის ოპერისა და ბალეტის თეატრში, 
სადაც მოცარტის ოპერა „დონ ჟუანი“ დავდგი. 

აქედან გამომდინარე, ნამდვილად ვერ ვიტყვი, 
რომ ნიუ იორკამდე ჩემი მხატვრული იდეების 
რეალიზების საშუალება არ მქონდა. უბრალოდ, 
მომეცა შესაძლებლობა, რომ ჩემი პროფესია 
საერთაშორისო ასპარეზზე გადამეტანა და მე ეს 
შესაძლებლობა გამოვიყენე... „მწვანე ბარათი“ 
მქონდა და ბედის საცდელად ნიუ იორკში წავედი 
(2011 წელს). მაგრამ საქართველო სამუდამოდ არ 
დამიტოვებია!

ბროდვეის თეატრი - „ჰამლეტი. ვერსია“
 
პიესაში მთავარი როლი უცხო სახელმწიფოს 
ჯაშუშს ეკუთვნის, რომელიც საბოლოოდ 
ახერხებს, მისთვის უცხო ქვეყანაში პოლიტიკური 
რეჟიმი შეცვალოს. ის, რომ მწერალი ბორის 
აკუნინი თავის პიესაში ჯაშუშობის თემას 
წარმოაჩენს, ამერიკაში ზოგმა აღიქვა, 
როგორც მინიშნება რუსეთის ჩარევაზე სხვა 
ქვეყნების პოლიტიკაში. ვერ ვიტყოდი, რომ 
აკუნინის „ჰამლეტი. ვერსია“ უშუალოდ ეხება 
პუტინის რუსეთს, თუმცა გარკვეული ალეგორია 
რეცენზენტებმა და, როგორც ჩანს, მაყურებელმაც 
აღმოაჩინეს...

აკუნინის პიესის დადგმა, რასაკვირველია, 
იწვევს ყურადღებას ავტორის, მისი პოლიტიკური 
მრწამსისა და პრინციპების მიმართ. ამ 
შემთხვევაში კი მისი დამოკიდებულება 
პოლიტიკური პროცესების მიმართ 

Hence, I really can’t say that my art ideas had no 
realization before New York. It just gave me an 
opportunity to transfer my career to international 
level. And I took advantage of this opportunity... I 
had a “green card” and tried my luck in New York (in 
2011). However, I did not leave Georgia forever! 

Broadway Theatre - “Hamlet. Version”. 

The leading part in the play is that of a foreign spy 
who finally manages to change political regime in 
a foreign country. The fact that writer Boris Akunin 
introduces the topic of espionage in his play was 
perceived by some people in America as a hint at 
Russian interfering into other countries’ politics. I 
cannot say that “Hamlet. Version” by Akunin refers 
directly to Putin Russia, though reviewers and 
spectators found certain allegories...

Of course staging a play by Akunin attracts attention 
to his political views and beliefs. In this case his 
attitude to political processes is beneficial for 
Georgia. Thus I knew that staging of the play was a 
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საქართველოსთვის სასიკეთოა. აქედან 
გამომდინარე, ვიცოდი, რომ პიესის დადგმით 
ჩვენთვის კარგი საქმე კეთდებოდა.

ასეთი რაოდენობის რეცენზიებს, თანაც ყველას 
პოზიტიურს, არ ველოდი. ნიუ იორკისთვის, სადაც 
ძალიან ბევრი თეატრია, 11 რეცენზია ერთი 
პიესის შესახებ საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია. 
სტატია გამოქვეყნდა მსოფლიოში ყველაზე 
გავლენიან გაზეთ „ნიუ იორკ თაიმსშიც“.

რაც შეეხება ჩემს ემოციებს - ის, რომ ნიუ 
იორკში ვდგამდი გრიგოლ ჩხარტიშვილის 
(ბორის აკუნინის) პიესას, გია ყანჩელის მუსიკის 
თანხლებით, მიხეილ ივანიშვილის მიერ 
თბილისში შექმნილი კომპიუტერული გრაფიკის 
გამოყენებით და ჩვენს აფიშაზე სოფო ტაბატაძის 
მხატვრობით, დამერწმუნეთ, პასუხისმგებლობის 
გარდა, ემოციურ აღმაფრენასაც მანიჭებდა.

ამერიკაში, ძირითადად, თანამედროვე 
ამერიკელი დრამატურგების პიესებზე ვმუშაობ, 

good thing for us. I did not expect so many positive 
reviews at all. 11 reviews for one play is quite a large 
number for New York, where there are very many 
theatres. There was even an article published in the 
most influential world newspaper - the New York 
Times.

What refers to my emotions, I can say that the fact 
that I was staging a play by Grigol Chkhartishvili 
(Boris Akunin) in New York, with musical 
arrangement by Gia Kancheli, using computer 
graphics created by Mikheil Javakhishvili and our 
poster made by Sopho Tabatadze was giving me an 
emotional inspiration.

In America I mostly work with plays by modern 
American playwrights, though I have staged 
“Seagull” by Chekhov as well Puchni’s Opera “Sister 
Angelica” and Raveni’s opera “Child and Miracle”. In 
London I have staged opera by Menot “Telephone”. 
On balance, I have carried out up to 15 projects 
outside Georgia. Currently I am working at several 
projects simultaneously. It is my natural state... As 
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თუმცა დავდგი ჩეხოვის „თოლია“, ასევე პუჩინის 
ოპერა „და ანჯელიკა“ და რაველის ოპერა 
„ბავშვი და ჯადოსნობა“. ლონდონში დავდგი 
ჯანკარლო მენოტის ოპერა „ტელეფონი“. ჯამში, 
საქართველოს საზღვრებს გარეთ 15-მდე პროექტი 
მაქვს განხორციელებული.

ახლა რამდენიმე პროექტზე ერთდროულად 
ვმუშაობ. ეს ჩემი ბუნებრივი მდგომარეობაა... 
დროთა განმავლობაში გამოჩნდება ხოლმე ჩემი 
მუშაობის შედეგი, თუმცა ზოგი უსასრულოდ 
იწელება. მაგალითად, მოცარტის ოპერა „დონ 
ჟუანზე“ ვმუშაობდი და დადგმას 7 წლის 
განმავლობაში ვცდილობდი.

ჩემი კარიერის დასაწყისში, როდესაც ჩემი 
მეორე ფილმი „ვაშლი“ გადავიღე, გამოვიყენე 
ერთ-ერთი გერმანული ხმისჩამწერი კომპანიის 
მუსიკა. საავტორო უფლებების საკითხთან 
შეხება პირველად სწორედ მაშინ მქონდა. 
ძალიან მაწვალეს... საბოლოოდ მომცეს 
მუსიკის გამოყენების უფლება, მაგრამ დროში 
გაწელვის გამო, საქმე გამიფუჭდა. ამ ფაქტის 
შემდეგ, ყველა პროექტში თავიდანვე დიდ 
ყურადღებას ვაქცევ საავტორო უფლებებს. 
ამერიკელები დიდი სერიოზულობით ეკიდებიან 
საავტორო უფლებების დაცვის საკითხს, რაც 
მისასალმებელია.

time passes the results of my work will float up 
though some projects last endlessly. For example it 
took me seven years to stage “Don Juan” by Mozart.

Early in my career, when I shot my second film 
“Apple” I used music belonging to a German sound-
recording company. It was the first time I have ever 
dealt with the copyright. They tortured me a lot... 
Finally they granted me the right to use the music, 
however the prolongation failed me. After this case 
I pay much attention to the copyright from the very 
beginning of every project. Americans treat the 
copyright protection very seriously, which is really a 
complimentary behavior.
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Telescope
ტელესკოპი
რუბრიკის ავტორი: ლეო ნაფტა / Prepared by: Leo Nafta

ლეო ნაფტა / Leo Nafta

1990-იანები იწურებოდა და ყველაფერი ყველგან 
ისევ ძველებურად რჩებოდა - ქალაქებში (სადაც 
ალაგ-ალაგ მიმოფანტული და გაყინული გვამები 
შეშის ღუმელებს დაათრევდნენ), რეგიონებში, 
სოფლებში (საიდანაც ადამიანები გარბოდნენ 
- ზოგი სად, ზოგი სად; ზოგი ყველაფერს 
ყიდდა, რომ ნანატრი ვიზა მიეღო და სადმე 
გადახვეწილიყო, შემდეგი სიტყვებით: „აქ 
ჩამომსვლელის დედაც მოვტყან“), ოჯახებში 
(სადაც მთვრალი ქმრები საბერძნეთიდან 
ცოლების მიერ გამოგზავნილ გროშებს 
აგროვებდნენ), ეზოებში (სადაც ისევ დარბოდნენ 
ტურტლიანი ბავშვები და ფეხბურთის თამაშის 
დროს, ასფალტის მოედნებზე მუხლებს 
იგლეჯდნენ), სადარბაზოებში (რომლებიც 
ერთჯერადი შპრიცებით იყო სავსე), მანქანის 
კაპოტებზე (ერთადერთ ჭეშმარიტად მზიურ 
ადგილას, სადაც ტელევიზორის აკუმულატორზე 
შეერთება და ყურება შეიძლებოდა), პოლიციის 
განყოფილებებში (სადაც „ძაღლები“ ისევ 
ყრიდნენ ხალხს ფანჯრებიდან), კანონიერი 
ქურდების „სხოდკებზე“, მთავრობის კაბინეტებში 
და დერეფნებში (სადაც კორუფციის მყრალი 
სუნი და გახრწნილი ბიუროკრატია ჯერ კიდევ არ 
ღაფავდა სულს).

იმ პერიოდში პატარა მაგნიტოფონი მქონდა, 
მამაჩემმა იყიდა. არ ვიცი, რა მანქანებით 
და როგორ, მაგრამ ფაქტია, რომ მქონდა 
და ფილიპსის ამ ორკასეტიან განძს მთელი 
სამეზობლო აქეთ-იქით დაათრევდა. ალბათ, 
გადაბმულად ერთი კვირაც კი არასდროს 
მქონია სახლში, ან კი ვინ დამიტოვებდა. 
მაშინ მელომანებისთვის შვების და ნუგეშის 
ერთადერთი წყარო მუსიკალური არხი ვიეიჩვანი 
(VH1) იყო.

Precious Gift
ძვირფასი საჩუქარი

The 1990s were coming to the end but everything 
was still remaining in an old wayeverywhere - in the 
cities (where scattered here and there frozen corpses 
were dragging wood-burning stoves); in regions, 
in villages (which people were fleeing in different 
directions and some of them sold everything to 
get a much wanted visa and vanished with the 
following words: “Let those who return here be 
damned”); in the families (where drunk husbands 
saved the pennies their wives sent from Greece); in 
the yards (where smudgy kids were still running and 
hurting their knees while playing football on asphalt 
playing-grounds); in the entrances (which were full 
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of disposable syringes); on car bonnets (the only 
really sunny place, where one could attach a TV-
set to an accumulator and watch it); in the police-
offices (where “cops” still kept throwing people out 
of the windows); at the meetings of mafia bosses, in 
government offices and corridors (where stench of 
corruption and unbridled red-tape was still alive).

I had a small tape-recorder at that time. My father 
bought it. I do not know how he managed it but 
the fact is that I had it and the whole neighborhood 
enjoyed using this double-cassette treasure of 
Philips production. I have never had it at home for 
two weeks on end. Nobody would leave it there. At 
that time the only source of joy and entertainment for 
music lovers was a music channel VH 1. 

When the electricity was available and that was 
mainly at night I would immediately get up and 
switch on TV. I did it to learn something new, listen 
to and record the TV music to my Philips. 

It was there that I saw for the first time an 
unbuttoned, perspiring and staggering guy who 
was shouting something into his microphone, while 
two musicians with their hair dyed blond were 
accompanying him on the guitar and synthesizer. 
First I thought it was an ordinary drunkard’s live, 
but later there appeared an absolutely new, a very 

როცა შუქი მოვიდოდა და ეს, ძირითადად, 
ღამე ხდებოდა, მომენტალურად ვდგებოდი და 
ვრთავდი. ვრთავდი, რომ რაღაც ახალი გამეგო, 
მომესმინა და ტელევიზორიდან მუსიკა ჩემს 
ფილიპსზე ჩამეწერა. პირველად სწორედ იქ 
დავინახე გულმკერდგაღეღილი, გაოფლილი 
და მობარბაცე ტიპი, რომელიც მიკროფონში 
რაღაცეებს ყვიროდა, ვიღაც ორი ქერად შეღებილი 
ფხიზელი მუსიკოსი გიტარით და სინთეზატორით 
აკომპანიმენტს უკეთებდა.
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ჯერ ჩვეულებრივი ლოთის ლაივი მეგონა, 
მაგრამ მერე რაღაც სასწაული ჟღერადობით 
გაფორმებული სრულიად ახალი, ყურისთვის და 
გულისთვის ძალიან საგრძნობი და ლამაზი მუსიკა 
მოვიდა.

ეს კაცი დევიდ გაანი აღმოჩნდა, შემდეგში ჩემი 
უსაყვარლესი ჯგუფის პოხუისტი ფრონტმენი.

იმ დღის მერე, სად აღარ დავიწყე მისი ძებნა. 
რამდენიმე მიგდებული მუსიკალური მაღაზიიდან 
დაწყებული, ჩემი ორიოდე მელომანის მეგობრის 
კარზე კაკუნითა და თხოვნით დამთავრებული. 
რამდენიმე ტრეკი ვიპოვე კიდეც - მართალია 
კასეტიდან კასეტაზე უამრავჯერ გადაწერილი, 
მაგრამ მაინც. ასე ტრიალებდა და ტრიალებდა 
იმ საწყალ მაგნიტოფონში, რომელიც მთელი 
კორპუსის საკუთრება გახდა (და რომელიც 
ელემენტებზეც მუშაობდა და ეს, ალბათ, იყო 
კიდეც მისი მთავარი ღირსება).

ერთხელ ჩემმა მეგობარმა სახლის ტელეფონზე 
დამირეკა და დიდი ხნის ლაპარაკის შემდეგ, 

sensitive for ear and heart and beautiful music 
arranged by an amazing sounding. 

This man turned out to be David Gahan.
Later - an indifferent front-man of my favorite group.

I have been looking for him everywhere since 
then - beginning with several cast-off music shops 
and finishing with knocking on the doors of a few 
friends of mine and asking them about the singer. I 
even managed to find a number of his tracks. Well, 
it’s true they suffered numerous recordings from 
cassette to cassette but still you could listen to them. 
They were on a constant run in that trash of a tape-
recorder, which had become property of the whole 
block (and which could work through batteries, 
which made its primary value).

Once a friend of mine called me home and after 
a long chat he inter alia told me that Martin Gore 
(one of the main think tanks of Depech Mode) file 
in a copyright infringement case. Some newfangled 
British rocker type teenagers had stolen his chords 
and sang them in their own style. To begin with the 
term copyright and then what the reason was for 
this man’s trouble - both ideas were beyond my 
understanding.
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სასხვათაშორისოდ მითხრა, რომ მარტინ გორი 
(Depeche Mode-ის ერთ-ერთი მთავარი ტვინი) 
საავტორო უფლებების გამო ჩივისო. ვიღაც 
ახლადგამოგდებულ ბრიტანელ მოროკერო 
თინეიჯერებს მისი აკორდები მოუპარავთ და 
თავისებურად დაუმღერებიათ.

ჯერ საავტორო უფლებები რა იყო და მერე რა 
უნდა ეჩივლა ამ კაცს, ვერაფრით გავიგე.

მაშინდელ ქართულ რეალობაში ხომ ყველაფერი 
მოპარული იყო და, საერთოდაც, მოპარულს უფრო 
მეტი ფასი ქონდა - გაიხსენეთ ვაგზლის მოედანზე 
ხმა, რომელიც მუდმივად ჩაგესმოდათ - 
„მოპარულია, მოპარული, აბა იაფად, მოპარულია“ 
- რაც მოპარული იყო, ის, შესაბამისად, კარგად 
ითვლებოდა. ქართველი მუსიკოსები კი, 
რამდენიმე კეთილსინდისიერის გარდა (და 
ასეთები ცოტა იყვნენ - მაგალითად, დადა 
დადიანი, ირაკლი ჩარკვიანი, რობი და სხვები), 
ყველა იპარავდა - ძირითადად, ესტრადის 
მარიაჟი ველურები, მუდმივად მათი მოპარული 
სიმღერები და ყროყინი რომ ჩაგვესმოდა 
ეკრანებიდან (ალბათ, ახლაც ასე არიან).

Everything was stolen in that time Georgian reality and 
more then that -the stolen staff was more valuable 
- just remember the voices constantly heard at the 
Station Square shouting: “stolen things, stolen things, 
for cheap, stolen things”. Stolen things implied high 
quality. All Georgian musicians with the exception of 
few bona fide one’s (and there were few of them, for 
example Dada Dadiani, IrakliChargviani, Robi and 
others) were all stealing - mainly pop singers, wild 
boasters whose stolen songs and croaking was heard 
from the screen (and it is probably the same now too).

Well, to make a long story short, Martin Gore sued the 
infringers and received a substantial sum of money for 
compensation.

No, they were not short of money; however it was a 
matter of principle. Later we considered the matter 
and concluded that - of course he was right to sue 
them - it was not the right way - one would create 
masterpieces and others would steal them and find 
themselves at the top of MTV lists and all that totally 
barefaced.
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მოკლედ, მარტინ გორმა იჩივლა და სოლიდური 
თანხაც მიიღო. 

არა, ფული არ აკლდათ, მაგრამ პრინციპის 
ამბავი იყო. მერე ვიმსჯელეთ და დავასკვენით 
- რა თქმა უნდა, უნდა ეჩივლა - ეგრე სად არის, 
შენ შედევრები შექმნა, ვიღაცეებმა მოგპარონ 
და ემთივის ტოპებში გაიჩითონ, თან სრულიად 
უნამუსოდ.

არადა, ცოტა არ იყოს, მეწყინა კიდეც - ასე 
მეგონა, გენიოსები და მით უმეტეს პოეტი 
ფრონტმენები, რომლებიც იშვიათად 
ფხიზლდებიან, საერთოდ არ დარდობენ ეგეთ 
რაღაცეებზე. რა პონტია ჩივილი - რადგან 
მოპარეს, ე.ი. კარგი დაუწერია-მეთქი. 

შემდეგ იყო დევიდ გაანის მოსკოვური 
ვოიაჟი. კონცერტის წინ, გაანი რამდენიმე 
საათით გაუჩინარდა - კონცერტი სამი საათის 

Well, I felt nearly hurt - I believed that prodigies 
and more than that poet front men who are seldom 
sober, don’t worry about such things at all. Why 
should one sue somebody? As it is stolen so they 
had created a good piece, I thought. 

Later David Gahan’s Moscow voyage followed. 
Gahan disappeared for several hours before the 
concert - the concert began three hours later rather 
planned. After looking for him for quite a long time 
he was found in one of the Moscow parks. He was 
drinking vodka together with Vanya and Tanya.

I got a video version of that concert. It was the first 
live where I watched the closest and dearest band. 
I watched it non-stop - both by day and at night. I 
had just three video cassettes at home at that time: 
one was Brasilia-Italy final of 1994; the second was 
black and white pornography - “Ekatherine and 
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დაგვიანებით დაიწყო. ბევრი ძებნის შემდეგ, 
მოსკოვის რომელიღაც პარკში აღმოაჩინეს, 
ვანიასთან და ტანიასთან ერთად არაყს 
ცეცხლავდა.

იმ კონცერტის ვიდეო ვერსია ვიშოვე. ეს იყო 
პირველი ლაივი, სადაც ამ ჩემთვის უკვე ყველაზე 
მშობლიური და ახლობელი ბენდის კონცერტს 
ვუყურე.

ვუყურებდი სულ - დღისით და ღამით. მაშინ სულ 
სამი ვიდეოკასეტა მქონდა სახლში: ერთი იყო 
ბრაზილია-იტალიის 1994 წლის ფინალი, მეორე 
იყო შავ-თეთრად ჩაწერილი პორნოგრაფია 
„ეკატერინე და რასპუტინი“ (ორი სხვადასხვა 
ფილმია, მაგრამ სათაური ერთად ეწერა კასეტაზე) 
და მესამე ეს კონცერტი იყო.

ვეძებდი მათი მუსიკის ტექსტებს, ძლივს 
მოპოვებული ჟურნალებიდან ვჭრიდი ფოტოებს, 
ვაგროვებდი მათ ინტერვიუებს... რასაც 
ინგლისურად ვერ ვიგებდით, მე და ჩემს მეგობარს 
ინგლისურის მასწავლებელთან მიგვქონდა ხოლმე 
- ისიც წითლდებოდა, ისეთ „ცუდ სიტყვებს“ 
იძახდნენ თურმე ინტერვიუების დროს.
და აი, დადგა ერთხელაც ჩემი დაბადების დღე.

თეატრალური ინსტიტუტის პირველი კურსის 
სტუდენტი ვიყავი. ჩემი მელომანი მეგობარი ადგა 
და რაღაც პატარა ყუთი მაჩუქა. ჯერ არ გახსნაო, 
მაგრამ ვერ მოვითმინე. რომ გავხსენი, ჯერ ლამის 
გული გამისკდა, როცა კასეტის ლურჯ „აბლოჟკაზე“ 
ეს სამი გადარეული დავინახე და Best of Depeche 
Mode წავიკითხე. ეგ რა არის, კარგად გახსენიო, 
მითხრა მეგობარმა. შიგნით დიდი დაკეცილი 
ფურცლები იდო - ყველა იმ სიმღერის ტექსტი, 
რომელიც ამ ალბომში შევიდა.

როგორც პირველი სიხარული თუ განცდები, 
რომლებიც სულ მიგყვება და არასდროს 
გავიწყდება, ისე მახსოვს ზამთრის ის დღე, როცა 
ყინავდა და მზე იყო; როგორ შევფუთე თავიდან 
კასეტა და როგორ ჩავიდე ქურთუკის შიდა ჯიბეში.

მას მერე, ჩვენი გზები აღარ გაყრილა. ან კი 
როგორ უნდა გაყრილიყო, სულ ერთმანეთზე 
უკეთესი ალბომები ჩაწერეს, მაგრამ მათი 
ჩივილის შესახებ აღარ მსმენია - ისწავლეს 
პლაგიატებმა და უნიჭოებმა ჭკუა.

Rasputin”. (These are two different films but they go 
under one name) and the third one was this concert.

I was looking for their lyrics, cut photos from 
magazines I did manage to come by, collected their 
interviews… Whatever we failed to understand in 
English my friend and me would usually take to our 
English teacher. The teacher often blushed because 
of the abusive words they used in their interviews.
And once there came my birthday.

I was a first year student at the Theatre University. 
A friend of mine, a music lover, rose to his feet and 
presented me with some small box. I was asked 
not to open it, just not there but I had no patience 
for that. When I opened it my heart nearly failed 
me when I saw these three crazy guys on the blue 
cassette cover and read the words “Best of Depeche 
Mode”. “What’s that? Open it properly” - my friend 
told me. There were large folded pages of all the 
lyrics of the songs which were recorded to the 
cassette.

Just as the first unforgettable joys and feelings which 
always follow you, in the same way I remember that 
winter day when it was sunny and frostyas I wrapped 
the cassette back and put it into the inside pocket of 
my jacket.

Since then our ways have never separated. And 
there was not a single chance for that - they were 
recording albums of which one was better than on 
the other. And I have never heard of their filing in law 
cases again - plagiarists and talentless were taught a 
good lesson.  
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History of Masterpiece
შედევრის ისტორია
რუბრიკის ავტორი: თამარ გოგელიძე / Prepared by: Tamar Gogelidze

კაკო ხინთიბიძე / Kako Khintibidze

ალბათ 5-6 წლის ვიქნებოდი, როცა ბებიაჩემმა 
თავის მეგობართან სტუმრად წამიყვანა. 
ხანშიშესული მეგობრები თავისთვის ისხდნენ 
და უკვე ათასჯერ მოყოლილ ახალგაზრდობის 
ამბებს, ისევ კეკლუცად უყვებოდნენ ერთმანეთს 
და იცინოდნენ. იმის მიუხედავად, რომ მართალია 
ვერაფერს ვიგებდი, ბავშვობიდან მიყვარდა 
უფროსი თაობის ადამიანებთან ყოფნა და მათი 
ამბების მოსმენა. ცოტა ხანში რაღაცნაირად 
მომწყინდა და მოკრძალებულად დავიწყე 
იქაურობის თვალიერება. შემამჩნიეს მოხუცმა 
კეკლუცებმა და მოწყენილობის გზაზე დამდგარს, 
თითის ჩვენებით ნებართვაც წამომაწიეს, შედი 
და იმ ოთახში ითამაშეო. იმ ოთახში შესვლის 
შემდეგ სხვანაირად აწრიალდა ჩემი ბავშვური 
ფიქრები. ცნობისმოყვარეობის დაკმაყოფილებას 
ბოლო არ უჩანდა. კარის გაღებისთანავე 
ზღაპრულ სამყაროში აღმოვჩნდი, რომელიც ამ 
სახლში მაცხოვრებლებისთვის ჩვეულებრივი 
მოვლენა იყო. ოთახის კედლები სავსე იყო 
გამჭვირვალე, თაბახის ფურცლისოდენა 
ლამინირებული, ჩარჩოში ჩასმული 
მულტფილმების პერსონაჟებით.

მას შემდეგ 35 წელი გავიდა და ახლაც 
მახსოვს ის ბავშვური განცდა, რომელიც 
ჩემთვის რაღაცნაირი ახლობლური შოკი იყო. 
კედლიდან მიცინოდნენ, მიბღვერდნენ და 
მეპრანჭებოდნენ ქართული მულტიპლიკაციური 
ფილმების პერსონაჟები, ჩემი მეგობრები და 
მესაიდუმლეები. აღმოჩდა, რომ ძია ოთარი, 
რომელსაც ჩემთვის ბევრი ტკბილეული მოქონდა 
და ეზოში ველოსიპედის ტარებას მასწავლიდა, 
თურმე მულტიპლიკაციურ სტუდიაში მუშაობდა. 
აღარც მახსოვს რას აკეთებდა, მაგრამ მისი 
შვილებისთვის ასე „სამსახურეობრივად“ ჰქონდა 
მოწყობილი ოთახი და იმ დღის შემდეგ, ჩემთან 
ტკბილეულის და სათამაშოების ნაცვლად, ამ 

Kako Khintibidze - Epoch of Animated films
კაკო ხინთიბიძე - ანიმაციური ფილმების ეპოქა

I was about 5-6 years old when my grandma took 
me on a visit to her friends. Elderly friends were 
sitting on their own joyfully chatting about the events 
of their youth, which they had heard a thousand 
times before, and laughing. Even though I did not 
understand anything they were speaking about, I 
had enjoyed being with people belonging to older 
generation and listening to their stories since my 
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გამჭვირვალე, ჩემთვის ჯადოსნური „ფურცლებით“ 
ხელდამშვენებული მოდიოდა, რითაც შემდეგ 
თავს ვიწონებდი ეზოში, ჩემს თანატოლებთან.

ბავშვობის შემდეგ, მათ ასე ახლოდან აღარ 
შევხებივარ. როდესაც ტელევიზიაში დავიწყე 
მუშაობა, რამდენჯერმე მომიწია გადაღებაზე 
წასვლა მულტიპლიკატორებთან, მაგრამ 
იქაურობას ჩემს მოგონებებთან და ზღაპრულ 
განცდებთან უკვე აღარაფერი აკავშირებდა. 
გაპარტახებული სტუდია მხოლოდ წარსული 
დიდებით და იმდროინდელი სახელმწიფოს 
მიერ მიცემული გროშებით არსებობდა. 
მულტიპლიკაციაში არკადი ხინთიბიძე 50 წელს 
გადაცილებული მივიდა. მას არც სამხატვრო 
აკადემია ჰქონდა დამთავრებული და არც 
სპეციალური განათლება მიღებული, მაგრამ 
ამას ხელი არ შეუშლია მისთვის, რომ ქართულ 
ტრადიციებსა და ფესვებზე დაფუძნებული 
მსოფლიო შედევრების დონის ფილმები შეექმნა. 
ხინთიბიძემ ქართული მულტიპლიკაცია ახალი 
გმირებით, გამომსახველობითი ხერხებით, 
პლასტიკით, განუმეორებელი ხიბლით 
გაამდიდრა, ისე, რომ მის ფილმებს სხვებისგან 
აუცილებლად გამოარჩევთ. რაც მთავარია, 
რეჟისორმა მულტიპლიკაცია საინტერესო 
სანახაობად გადააქცია, ნებისმიერი ასაკის 
მაყურებლისთვის.

50 წელზე მეტი გავიდა არკადი ხინთიბიძის 
ტრაგიკული გარდაცვალებიდან. მან სამსახიობო 
კარიერა გურიის ერთი სოფლის სცენაზე დაიწყო. 
მანამდე კი ქუთაისის რეალური სასწავლებელი 
დაამთავრა და 1918 წელს საომრად წავიდა. 
თავად იუმორით აღწერდა ამ ამბავს: „ქუთაისში... 
იმ დროს მოწაფეობას მოქარგული ენით ჯარში 
იწვევდნენ. ასეთ მიტინგზე მეც მოვხვდი... მე 
და ჩემსავით გულუბრყვილო ათიოდე მოწაფე 

childhood. In a short time I got a bit bored and 
shyly I began to observe the surroundings. The old 
coquettes noticed my boredom and pointing a finger 
granted me permission to go into an adjacent room 
and play there. On entering the room my childish 
thoughts took a different direction. There was no limit 
to appeasing my curiosity. Having opened the door, I 
found myself in a wonderland, which was an ordinary 
phenomenon for the dwellers of the house. The walls 
of the room were covered with transparent, paper-
thick laminated and framed cartoon characters.

Though 35 years have passed since then, even now I 
remember that childish feeling which was a kind of a 
shock to me. Characters of Georgian cartoons - my 
friends and bearers of my secrets, were laughing, 
looking askance and coquetting at me from the 
walls. It turned out that uncle Otar, who fetched 
lots of sweets for me and taught me cycling in the 
yard, worked at a cartoon studio. His business there 
skips my mind but he had applied that “working” 
arrangement in his children’s room and from that day 
on instead of sweets and toys he would provide me 
with those transparent and, in my vision, fairy-tale 
pages, which I later used to attract sympathies of my 
peers in the yard.

I have not dealt with them so closely since my 
childhood. When I started my TV career there were 
many occasions when I had to attend shooting 
with cartoonists, however there was no connection 
between that atmosphere and my memories and 
feelings. Neglected shabby studio existed only on its 
past glory and pennies that time government paid 
it. Arkadi Khintibidze was over 50 when he came to 
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გამოვცხადდით მეორე დღეს რკინიგზის 
სადგურზე... ჩვენ ჩაგვთვალეს მოხალისეებად 
და გაგვგზავნეს ბათუმში. მე მოვხვდი 
ტყვიამფრქვეველთა ასეულში.

ერთი თვის მომზადების შემდეგ, წაგვიყვანეს 
ფრონტზე და 15 დღის ბრძოლის შემდეგ 
ჩავაბარეთ ბათუმი და გამოვიქეცი იქიდან 
უკანასკნელი მატარებლით. დიდი ბრძოლა არ 
გადამიტანია, მაგრამ შიში კი იმდენი ვჭამე, რომ 
მოქმედი ჯარი მივატოვე და მივაშურე მეორე 
მესაზღვრე ბატალიონის შტაბს, სადაც უბრალო 
მწერლად მოვეწყვე.“

ჯარის შემდეგ, ის მასწავლებლად გაამწესეს 
სოფელ ნაგომარში, სადაც ორი წელი იმუშავა, 
მაგრამ, მისივე თქმით, ის „ვერაფერი 
მასწავლებელი“ იყო და ხინთიბიძე თეატრს 
დაუბრუნდა. 1923 წელს დღევანდელი 
მარჯანიშვილის სახელობის თეატრის 
შენობაში არსებული „წითელი თეატრის“ დასში 
ჩაირიცხა. შემდეგ მის თეატრალურ როლებს 
კინემატოგრაფიც წამოეწია და მსახიობი მუნჯი 
და შემდეგ უკვე ხმოვანი კინოს იმდროინდელ 
ვარსკვლავად იქცა. მისმა ნიჭმა და გამორჩეულმა 
გარეგნობამ უაღრესად კოლორიტული, კომედიური 
და სახასიათო როლების გალერეა დაგვიტოვა. 
დატვირთული სამსახიობო გრაფიკის მიუხედავად, 
50 წლის ასაკში მან დატოვა ეს ყველაფერი 
და აბსოლუტურად ახლად ფეხმოკიდებულ 
მულტიპლიკაციას მიაშურა.

ამდენი წელი გავიდა და ხინთიბიძე ანიმაციაში 
ცალკე დგას. თითქოს მან დაიწყო და დახურა 
რაღაც ეპოქა ქართულ ზღაპრულ სამყაროში. 
ქეთევან ჯანელიძე, ანიმაციის მკვლევარი, 
პროდიუსერი, ანიმატორთა გილდიის 
თავმჯდომარე: „ჩხიკვთა ქორწილი“, „მტრობა“ 
და „წუნა და წრუწუნა“ მართლაც რომ თამამად 
შეიძლება ვაღიაროთ ქართული ანიმაციური კინოს 
შედევრებად. ეს ფილმები, შეიძლება ითქვას, 
ქართული ანიმაციის სავიზიტო ბარათია.
აღსანიშნავია, რომ ისინი შექმნა ადამიანმა, 
რომელსაც არავითარი სპეციალური განათლება 
არ ჰქონდა მიღებული ამ დარგში. მოგეხსენებათ 
მას არაერთი საინტერესო როლი ჰქონდა 
შესრულებული თეატრში და მე ვიტყოდი, რომ 
სწორედ საოცარი არტისტიზმი, სამსახიობო 
ნიჭი ეხმარებოდა ბატონ არკადის ამ 
საოცარი ფილმების შექმნაში. სხვათა შორის, 
მისი თანამედროვეები იხსენებდნენ, რომ 
მხატვრების და ანიმატორების თვალწინ ხშირად 
თამაშობდა მულტფილმების პერსონაჟებს, 
ყველა გმირი ზედმიწევნით ჰყავდა გააზრებული, 
ზუსტად გადმოსცემდა პერსონაჟის შინაგან 
მდგომარეობას, მხატვრები და ანიმატორები 

the studio. He was neither alumni of the Georgian Art 
Academy, nor had a related education. However this 
did not prevent him from making world masterpiece 
level films based on Georgian traditions and roots. 
Using new characters as well as emphatic tools, 
plastics and unique fascination, Khintibidze enriched 
Georgian animation in such a way that his films 
stand out among all others. The main thing here is 
that the producer turned cartoons into an engaging 
entertainment, appealing to people of all ages.

More than 50 years have passed since Arkadi 
Khintibidze’s tragic death. He began artistic 
career on a village stage in Guria. Before that he 
left Kutaisi real school and in 1918 went to the 
war. He described this humourosly: “In Kutaisi.... 
students were eloquently recruited into the army. I 
found myself at such a meeting too...Together with 
another dozen of naive students I arrived at the 
railway station the next day.... We were considered 
volunteers and sent to Batumi. I was attached to 
a machine-gun company. After a month’s training 
we were sent to the front and our 15 day fighting 
resulted in surrendering Batumi and taking the last 
train to flee it. Although I have not experienced great 
battles, I was frightened so much that I hurried away 
from the acting army to the headquarters of the 
second borderline battalion, where I got a position of 
an ordinary scribe.”

After the army he was appointed a teacher and sent 
to a village of Nagomari where he spent two years.  
However, according to his own words, he was a 
“trash of a teacher” and Khintibidze returned to the 
theatre. In 1923 he joined the company of the “Red 
Theatre” located in the building of today Marjanishvili 
Theatre. Later cinematography paid attention to his 
theatre roles and the actor turned into that time star 
of first soundless and later of sound films. His talent 
and unique appearance left us a gallery of highly 
racy, comic and characteristic roles. Despite busy 
acting schedule he, at the age of 50, gave up all 
this and devoted himself to absolutely new cartoon 
animation.

So many years have passed and Khintibidze still 
stands out in animation. He seems to start and close 
some epoch in Georgian fairy-tale world. Animation 
researcher, producer, chairwoman of animator’s 
guild Ketevan Janelidze: “Wedding of Jays”, 
“Feud” and “Tsuna and Tsrutsuna” can be admitted 
to be masterpieces of Georgian animation - its 
introductory card.
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პირდაპირ გამზადებულ მოძრაობებს და 
გამომეტყველებას იხატავდნენ. ალბათ, ეს 
ერთ-ერთი ფაქტორია, რამაც განაპირობა ამ 
ფილმების გმირების ასეთი თვითმყოფადობა და 
თავისებურება.

ხინთიბიძემ ეროვნული, მაგრამ ყველასთვის 
გასაგები, ზოგადად ადამიანური ნიშან-
თვისებების მატარებელი შესანიშნავი 
ეთნოგრაფიული ტიპების, ხასიათების მთელი 
გალერეა შექმნა. ფილმებში „ჩხიკვთა ქორწილი“, 
„მტრობა“ და „წუნა და წრუწუნა“ უხვადაა მუსიკა, 
ცეკვა, სიმღერა, მახვილგონივრული ტრიუკები და 
ეს ყველაფერი საოცრად ერწყმის ერთმანეთს, 
ორგანულად არის ჩართული მოქმედებაში.

ძნელია, ამ სამი ფილმიდან გამოყო რომელიმე. 
სამივე ფილმი ძალიან თვითმყოფადია. 
ფაქტობრივად, სამივე კლასიკური ლიტერატურის 
ეკრანიზაციაა. დამეთანხმებით, ვაჟა ფშაველას 
ნაწარმოებები ძალიან რთულია და მისი 
ეკრანიზაციის მცდელობა, იმის მიუხედავად, 
რომ ვაჟას მოთხრობებს კინემატოგრაფიულობა 
არ აკლია, ვიტყოდი, საკმაოდ რისკიანი ნაბიჯი 
იყო. თუმცა რეჟისორი არ შემცდარა. მან შექმნა 
ანიმაციური კინოს შედევრი ფილმი-ზღაპარი 
„ჩხიკვთა ქორწილი“ (1957). იმის მიუხედავად, 
რომ ფილმი იმ დროისთვის ტრადიციულ 
გამომსახველობით და მუსიკალურ სტილისტიკაში 

იყო გადაწყვეტილი, ზუსტად გამოკვეთილმა 
ხასიათებმა, საინტერესოდ გამოყენებულმა 
ქართული ქორეოგრაფიის ელემენტებმა, ყოფის 
დეტალებმა ეს ფილმი ქართული ანიმაციური 
კინოს ისტორიაში საეტაპო ნამუშევრად აქცია. 

მაშინდელმა პრესამ „ჩხიკვთა ქორწილი“ 
პატარა მაყურებლისთვის განკუთვნილ ლამაზ, 
„უხვ საჩუქრად“ მონათლა. ასეთივე საჩუქარი 

It must be noted that they were created by a person 
with no special education in this field. He has 
performed numerous interesting theatre roles and I 
would say that it is exactly his amazing artistic talent 
which helped Mr. Arkady to create these wonderful 
films. By the way, his contemporaries remember that 
he frequently performed his animation characters. 

He analyzed his each character in detail and had 
full understanding and expression of its inside 
state. Painters and animators recorded ready-made 
movements and expressions. Probably this is the 
very factor which provided his characters with such 
uniqueness and individuality.

Khintibidze created a whole gallery of national 
but understandable to everybody and generally 
humane, wonderful characters of ethnographic. 
Films “Wedding of Jays”, “Feud” and “Tsuna and 
Tsrutsuna” are full of dancing, music, singing and 
smart tricks and all this fits in wonderfully as an 
organic part of an action.

It is difficult to choose any single film from these 
three. All the three films are unique and individual. 
Actually all the three films are screen versions of 
classical literature. You will agree with me that 
Vazha’s works are very hard and an attempt of 

making their screen version is quite a risky step 
despite the fact that Vazha’s works do not lack 
artistic value. However, the producer did not falter. 
He created an animated masterpiece - a fairy tale 
film “Wedding of Jays” (1957). In spite of being 
designed in that time traditional expressive and 
music style, the singled out characters, interestingly 
used Georgian choreography elements and scene 
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გახდა შემდეგი ფილმი „მტრობა“ (1959). „რომეო 
და ჯულიეტას“ ცნობილ სიუჟეტზე დაწერილი 
სცენარი ყველასთვის საყვარელ ფილმად იქცა. 
თუ გადავხედავთ ქართული ანიმაციური კინოს 
ისტორიას, ძნელად გაგვახსენდება ფილმები, 
სადაც ასე მრავლადაა გამოყენებული მასობრივი 
სცენები, ამდენი პერსონაჟის მოძრაობა ერთ 
კადრში. 

და ბოლოს მესამე შედევრი, ასევე 
ლიტერატურული ნაწარმოების ეკრანიზაცია 
- „წუნა და წრუწუნა“ (1961), ა. ცაგარელის 
პიესის „რაც გინახავს ვეღარ ნახავ“ მიხედვით. 
საინტერესოა, რომ ფილმში ნაწარმოებმა 
დამატებითი შტრიხები და მომხიბვლელობა 
შეიძინა. არაჩვეულებრივი სიზუსტით ნაჩვენები 
ქალაქური ყოფა, სიყვარული. ეთნოგრაფიული 
ტიპების მთელი გალერეა. ფილმის გმირები 
ატარებენ როგორც ნაციონალურ, ისე ყველასთვის 
გასაგებ ზოგადსაკაცობრიო თვისებებს.

ფილმი ძალიან სანახაობრივი, დინამიური და 
კოლორიტულია. ხალხური თამაშებისა და ძველი 
თბილისის მუშა-ხელოსანთა ქცევის რეჟისორული 
ინტერპრეტაცია და მათი ორგანულად 
შერწყმა ფილმის ვიზუალურ პალიტრას უფრო 
მრავალფეროვანს ხდის. ცალკე გამოვყოფდი 
გამხმოვანებლების და მუსიკის მნიშვნელობას ამ 
სამ ფილმში. მისი არჩევანის ასეთმა სწორმა და 

ზუსტმა არჩევანმა, ალბათ, ცალკე დიდი წვლილი 
შეიტანა ამ ფილმების და მასზე მომუშავე ჯგუფის 
წარმატებაში. ეს ის შემთხვევაა, როდესაც 
ძნელია ჯგუფის რომელიმე წევრი გამოყო, ამ 
ფილმების შექმნაში მონაწილეობდნენ ისეთი 
ადამიანები, როგორებიც არიან: კომპოზიტორი 
მერი დავითაშვილი, რომელიც სამივე ფილმის 
მუსიკის ავტორია; ასევე სამივე ფილმის 
დამდგმელი მხატვარია ბორის სტარიკოვსკი. 

details turned this film into a significant work in 
history of Georgian animated films. 

That time press called the “Wedding of Jays” a 
beautiful “generous gift” to young viewers. The same 
present was the next film - “Feud” (1959). The script, 
based on a famous plot of “Romeo and Juliet”, 
turned into everybody’s favorite film. If we look 
through the history of Georgian animated films, we 
will find it difficult to remember films with the same 
amount of mass scenes and so many characters 
moving in one shot.

And finally the last masterpiece - another screen 
version of a literature piece, “Tsuna and Tsrutsuna” 
(1961) after A. Tsagareli play “You won’t see what 
you have seen”. It is interesting that the work 
acquired additional sketches and attraction. City 
life and love found amazing reflection there. It 
shows a full gallery of ethnographic types. Film 
characters show both national and generally human, 
understandable for everybody, features. The film 
is an easy-watch, dynamic and vivid. Producer’s 
interpretation of folk play and behavior of old-Tbilisi 
workers and their organic confluence diversifies the 
visual palette of the film at a greater level. I would 
single out sound and music importance in these 
three films. Such correct and exact choice of his 

choice had, probably, contributed to the overall 
success of these films and the groups who were 
working at them. It is the very case when it is difficult 
to single out any single group member. The film 
engaged people like composer Mary Davitashvili 
who composed music for all the three films; Boris 
Starikovsky was an art producer again for all the 
three films. The leading parts were voiced by such 
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მთავარ როლებს ახმოვანებენ მსახიობები: 
სესილია თაყაიშვილი და აკაკი ხორავა, გიორგი 
საღარაძე, ალექსანდრე ჟორჟოლიანი, ტარიელ 
საყვარელიძე, აკაკი კვანტალიანი, სალომე 
ყანჩელი. ალბათ, ერთგვარად ამდენი ნიჭის 
ტანდემი განაპირობებს, რომ დღემდე სამივე 
ფილმი - „ჩხიკვთა ქორწილი“, „მტრობა“ და 
„წუნა და წრუწუნა“ განურჩევლად ყველასთვის 
საყვარელია და, მართლაც, ქართული ანიმაციური 
კინოს შედევრებს წარმოადგენს.

წელს არკადი ხინთიბიძის საიუბილეო წელია. 
მას 8 იანვარს 120 წელი შეუსრულდებოდა. 
საბედნიეროდ, რამდენიმე ფილმი უკვე 
აღდგენილია. ამ მართლაც შედევრების გარდა, 
რეჟისორს კიდევ ბევრი საინტერესო სურათი აქვს, 
რომლებიც მართალია ისეთი პოპულარულები ვერ 
გახდნენ, მაგრამ მხატვრული თვალსაზრისით, 
ამ ფილმებს არ ჩამოუვარდებიან. იმედი მაქვს, 
რომ მაყურებელს მალე მიეცემა საშუალება, 
სრულად იხილოს რეჟისორ არკადი ხინთიბიძის 
შემოქმედება.

ასეთი იყო ერთი ჩვეულებრივი, „გურული 
ჰერცოგის“ (ასე ეძახდნენ კაკო ხინთიბიძეს 
ხუმრობით), წვლილი ქართულ მულტიპლიკაციაში, 
რომელიც გამოჩენისთანავე გაუტოლდა 
საყოველთაოდ აღიარებულ დისნეის და 
თავისი გამორჩეული ადგილი აბსოლუტურად 
განცალკევებით დაიკავა. გადის წლები. ამ 
ფილმებს არ გააჩნია ასაკობრივი ზღვარი, 
დრო, სეზონი. ისინი ყოველთვის თანაბარი 
სიამოვნებით სანახავია სამუშაო თუ უქმე 
დღეებში, დღისით თუ ღამით, დიდისთვის თუ 
პატარასთვის. არ გწყინდება არაფრით და, 
პირიქით, ხანდახან გგონია, რომ პირველად 
უყურებ იმდენად აღგაფრთოვანებს. ვუყურებდი 
ბებოსთან ერთად საგანგებოდ გადაჭიმულ 
თეთრ ზეწარზე, მერე ჩემს შვილთან ერთად 
ტელევიზორში, ახლა ჩემი მეგობრების 
შვილიშვილებთან ერთად კომპიუტერსა და 
ტელეფონში და, დარწმუნებული ვარ, მათაც ასე 
მოუწევთ თავიანთ შთამომავლობასთან ერთად 
ამ საზღაპრეთის გზის გაგრძელება. 

დიაფილმებიდან ფირზე გადავედით, შემდეგ 
ვიდეოკასეტებზე გადავიტანეთ, შემდეგ 
დისკებზე, შემდეგ კიდევ სხვადასხვა ტიპის 
ახლად გამოგონებულ მეხსიერების ბარათებზე 
და ასე აგრძელებენ ეს შედევრები მოგზაურობას 
დროსთან და სივრცესთან ერთად, განახლებულ 
ადამიანურ ცხოვრებაში.

actors as: Sesilia TakaishVili and Akaki Khorava, 
Giorgi Sagharadze, Alexander Zhorzholiani, Tariel 
Sakvarelidze, Akaki Kvantalia, Salome Kancheli. 
Probably, it is this tandem of such talented people 
working together  which stipulated everybody’s 
unequivocal admiration for all the three films - 
“Wedding of Jays”, “Feud”, “Tsuna and Tsrutsuna” 
which really represent masterpieces of Georgian 
animated films. 

This is Arkady Khintibidze’s anniversary year. He 
would be 120 years old on January 8. Fortunately, 
several of his films have already been restored. 
Besides these real masterpieces, the producer 
has many other interesting works, which did not 
become so popular but from the artistic viewpoint 
they are well equal to the previous once. I do hope 
that spectators will soon be given a chance to see a 
complete set of producer Arkady Khitibidze’s works.  

Such was a contribution to Georgian animated 
cartoons by one “Gurian Duke” (this was Kako 
Khintibidze’s mock nickname) who equaled to 
universally recognized Disney as soon as he 
appeared and occupied his particular place in an 
absolutely distinguished manner. Years pass. These 
films have no age limit, time, season. They always 
make an equally pleasant watch on week days as 
well as on days off, never mind whether it is day 
or night, for both adults and youngsters. They do 
not bore you in any way. On the contrary, time to 
time you think that you watch them the first time 
- so much do they fascinate you. I watched it with 
my grandmother on a tightened white sheet; later 
- with my child on TV; still later - with my friends’ 
grandchildren in computer and phone and I am sure 
they will have to continue this fairy-tale way together 
with their descendants. 

We moved from filmstrip to film, then we transferred 
them to video-cassettes, later - to discs, after that 
- to other types of newly-invented memory cards. 
Thus these masterpieces continue their travel 
through time and space into innovated human life.
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Debut
დებიუტი
რუბრიკის ავტორი: სალომე ბენაშვილი / Prepared by: Salome Benashvili

ხატვის დასაწყებად მჭირდება მუსიკა, ჩემი 
ოთახი და სიმშვიდე, რომელიც ჩემს სახლში, 
ძირითადად, ღამით არის. ამიტომ უფრო ხშირად 
ღამით ვხატავ, თუმცა არის პერიოდები, როდესაც 
ვერაფერს ვაკეთებ, საერთოდ ვერ ვეკარები 
მასალებს. კითხვაც მიჩნდება ხოლმე, როგორ 
დავხატე ეს ყველაფერი, საერთოდ ვეღარ 
ვიხსენებ. მერე უცბად წამოვა ისეთი ტალღა, 
რომელზეც უარს ვერ იტყვი და ასე თავისით 
მოდის ეს ყველაფერი.

მხატვრობა ჩემს ცხოვრებაში ბავშვობიდან 
გაჩნდა, ზუსტად მაშინ, როდესაც დავიბადე 
მხატვრების ოჯახში. დედაჩემი კოსტიუმის 
დიზაინერია, მამაჩემი - არქიტექტორი. ორივეს 
სამხატვრო აკადემია აქვს დამთავრებული და მეც 
ბუნებრივად მივყევი ამ გზას.
 
პატარა ასაკიდანვე საღებავები სულ ჩემთან 
ახლოს იყო და მარტივად ვახერხებდი 
თავისუფალი დროის ამაში დახარჯვას. მე და ჩემს 
დას ძალიან გვიყვარდა ძერწვაც. ვხატავდით, 
ვძერწავდით. დედაჩემს ჰქონდა კერძო სტუდია 
„ერთს პლიუს ერთი“, სადაც დავიწყეთ სიარული, 
ნაბიჯ-ნაბიჯ ვისწავლეთ ყველაფერი, რაც ხატვას 
ეხებოდა. 

მოგვიანებით, როდესაც დაისვა შეკითხვა, სად 
უნდა ჩამებარებინა, ეს მიმართულება უკვე 
არჩეული მქონდა, თუმცა ძალიან მინდოდა 
ქანდაკება შემესწავლა. ოჯახმა მხარი არ 
დამიჭირა და ამის შემდეგ უკვე მოვხვდი 
სამხატვრო აკადემიაში, გრაფიკული დიზაინის და 
ვიზუალური კომუნიკაციების ფაკულტეტზე.

Mariam Chijavadze’s
Emotional Waves

მარიამ ჩიჯავაძის
ემოციური ტალღები

To begin painting I need music, my room and 
calmness which at my home you can have mainly 
at night. That is why, I paint mostly at night, though 
there are periods when I can do anything and 
without touch materials at all. At times I ask myself 
how I had painted all this - I just can’t remember 
it. And then such a wave will come that you can’t 
refuse it. In this way it all comes on its own. 

Painting has entered my life since childhood, just at 
the moment when I was born to a family of painters. 
My mother is a costume designer, while father is 
an architecture. Both of them are Art Academy 
graduates and I naturally followed this way.

მარიამ ჩიჯავაძე / Mariam Chijavadze
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სტუდენტობიდან დაწყებული, თითქმის ყველა 
ჟანრი მოვსინჯე, მინდოდა ბევრ რამეში 
გამომეცადა საკუთრი ძალები. ვაკეთებდი 
თოჯინებს, ვმუშაობდი მინანქარზე, კედლის 
მხატვრობითაც ვიყავი გატაცებული, მესამე 
კურსიდან მოვხვდი რუსთაველის თეატრში, 
მხატვრის დამხმარედ დავიწყე მუშაობა, რამაც 
ძალიან დიდი გამოცდილება მომცა. 

ფერწერა კი, ასეთი ფორმით, სამი წლის წინ 
გაჩნდა ჩემს ცხოვრებაში. თავისით მივედი 
ამ ფორმამდე, თითქოს ჩემი ხელწერა 
ჩამომიყალიბდა და ახალ ნამუშევრებზე მუშობა 
დავიწყე. 

აქვს თუ არა ერთი კონკრეტული ხასიათი შენს 
ნამუშევრებს?

როდესაც ვიწყებ ხატვას, ყოველთვის მინდა 
იყოს ცოტა სიურეალიზმი, განსაკუთრებული და 
ცოტა განსხვავებული, თუმცა ისეთი არასდროს 
გამოდის, რასაც გონებაში ვალაგებ. გამოდის 
რაღაც ახალი და ჩემი. ალბათ, კონკრეტულ ჟანრს 
ან მიმართულებას ვერ მივაკუთვნებ.

საერთოდ ასე ვარ, წინასწარ ჩაფიქრებული იდეაც 
ცუდად გამომდის. ყოფილა, მაგალითად, იდეა - 
აი, ჩარჩო ვთქვათ, რომელსაც წინასწარ ვხედავ, 
როგორ გამოვიყენებ უკვე დასრულებულ ნახატში. 

I have had paints at hand since childhood and I 
found it easy to spend my spare time on it. Both my 
sister and I were also fond of sculpture.  We painted 
and sculpted. My mother had a private studio “One 
plus one” which we began to visit and step by step 
have learnt everything which referred to painting.
Later, when the question arose what University to 
enter I had already chosen this direction, though 
I did want to learn sculpture. My family did not 
support me and thus I got to the Art Academy, 
to the department of graphic design and visual 
communication.

I have tried nearly every genre beginning with my 
studentship. I wanted to try myself in many things. 
I made dolls, worked with enamel, was enthralled 
by wall painting, when I was in my third year I found 
myself in Rustaveli Theatre - I was employed as 
assistant painter, which gave me a lot of experience. 
Painting in this form entered my life three years ago. 
I have achieved this form myself. It was like setting 
up my handwriting and I began new works. 

 Are your works of one specific character?

When I begin painting I always want it to be a little bit 
surrealistic, special and a little bit different. However, 
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წინასწარ ვიცი, რომ ასე უნდა იჯდეს ადამიანი 
და მივყვები ამ იდეას, თუმცა რა მონახაზიც 
მაქვს გონებაში, იმას მაინც ვერასოდეს ვხატავ. 
საბოლოო შედეგად კი სულ სხვა რამეს ვიღებ.

ძირითადად, როგორც ხედავთ, ადამიანებს 
ვხატავ, მინდა ადამიანების და, ასევე, ჩემი 
ემოციები გავაერთიანო. საერთო და სუბიექტური 
ემოციების გამოხატვას ამ ფორმით ვცდილობ.

ყველა გმირი რეალურ ემოციებს უკავშირდება. 
მაშინ ვხატავ, როდესაც მიგროვდება ის 
მუხტი, რომლისგანაც აუცილებლად უნდა 
გავთავისუფლდე. ამიტომ ყველა ნამუშევარს 
კონკრეტული ამბავიც აქვს.

არ ვიცი, აქვს თუ არა ჩემს ნამუშევრებს საერთო 
განწყობა, ამას მნახველი თუ იტყვის. ისე ეს 
გმირები ნელ-ნელა მაინც ემსგავსებიან რეალურ 
ადამიანებს. მაგალითად, ეს ცისფერი თვალები 
როდესაც დავხატე, საერთოდ არავისი თვალები 
არ ყოფილა. საბოლოოდ კი ჩემი ქმრის თვალებად 
იქცნენ.

I can never express my inside vision. It turns into 
something new and my own. I cannot possibly relate 
it to any single genre or direction.
 
Generally, I find it difficult to carry out the idea I plan 
beforehand. For example, there were ideas - let’s say 
a frame I see beforehand and know how I will use it 
in a completed picture. I know beforehand the way 
a person should sit and I follow this idea, however I 
can never paint the outline I have in my head. As a 
final result I usually get an absolutely different thing.

In general, as you see, I paint humans. I want 
to combine emotions of a human with those of 
mine. This is the way I try to express general and 
subjective emotions.

Every character is connected to real emotions. I paint 
when this energy is accumulated, which I must free 
myself of by all means. That’s why there is a specific 
background behind every work.

I don’t know whether my works have a common 
mood - it is up to a viewer to decide. But these 
characters resemble real humans little by little. 
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ხატვის დროს ძალიან დიდ მნიშვნელობას 
ვანიჭებ თვალებს. თუმცა ჩემეული მიდგომა 
მაქვს.

ერთხელ ჩემმა მეგობარმა მითხრა - შენს 
ნახატებში თვალები არასოდეს ჩანსო. რომ 
დავფიქრდე მართლაც ასეა, თითქოს ბევრ 
ნამუშევარში საერთოდ არ ჩანს თვალები, ან 
თეთრია, ან ჩაშვებული, ან საერთოდ წაშლილია, 
თუმცა ეს არაფერს ცვლის, მაინც მთავარი 
ემოციის გამომხატველად თვალები რჩება. აი, 

For example, when I painted these blue eyes, they 
belonged to nobody. But finally, they turned out to 
be my husband’s.

I pay a lot of attention to eyes while painting, 
however I have my own approach to it. 

Once a friend of mine told me - “eyes are never 
seen in your paintings”. When I come to think about 
that I realize that it’s true. Many paintings show no 
eyes - they are either white or sunk, or totally erased. 
However, it changes nothing - the main emotion is 
still expressed through eyes. For example, in that 
picture a girl has green eyes, though she is not evil at 
all - she is kind and a little bit sad. 

Who is your favorite painter, your canvases 
resemble?

I have particular painters I love - Gustav Klimt and 
Modigliani, who I think can be seen in my paintings. 
Sometimes I can’t escape their influence. Either 
one or the other usually follow me in the process 
of painting.  This, certainly, is not a conscious 
process - it happens subconsciously. The only thing 
I attempt during painting is sincerity - there are no 
other considerations. However, when I move back 
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მაგალითად, იმ ნახატში, გოგონას წითელი 
თვალები აქვს, თუმცა ბოროტი სულაც არ არის, 
კეთილია და უფრო მოწყენილი. 

საყვარელი მხატვარი, რომელთან მსგავსებაც 
საკუთარ ტილოებში აღმოგიჩენია.

მყავს გამორჩეულად საყვარელი მხატვრები 
- გუსტავ კლიმტი და მოდილიანი, რომელიც 
მგონია, რომ ჩემს ნახატებშიც ჩანს. ხანდახან 
ვერ გავურბივარ მათ ზეგავლენას, ხატვის 
პროცესში რომელიმე გამომეკიდება ხოლმე, ხან 
ერთი, ხან - მეორე. ეს, თავისთავად, არ არის 
გააზრებული პროცესი, ქვეცნობიერად ხდება. 
ხატვის დროს, ერთადერთი, ვცილობ ვიყო 
გულწრფელი, დანარჩენი გათვლები არ არსებობს, 
თუმცა როდესაც გამოვიწევი და შორიდან 
ვუყურებ ჩემს ნახატს, ბევრჯერ აღმომიჩენია, 
რომ საყვარელი მხატვრების გავლენა მარტივად 
იგრძნობა. ამ პროცესისგან თავდაცვას, ალბათ, 
მხატვარი მხოლოდ საკუთარ თავზე მუშაობით თუ 
შეძლებს. გააზრება ყველაფერს ჭირდება. უნდა 
გაიარო ყველა ეტაპი ისე, რომ საკუთარი თავი 
აღმოაჩინო, რაც მარტივი ნამდვილად არ არის.

ჩემთვის მხატვრობაც, პირველ რიგში, ზუსტად 
ეს არის რომ მოძებნო საკუთრი თავი; ჩვენს 
ქვეცნობიერში არსებულის გადმოტანა 

to contemplate my painting, I often easily see the 
influence of my favorite painters. The only way for a 
painter to avoid this process is working on his own 
self. Everything requires consideration. One has to 
go through every stage to discover one’s own self, 
which is really far from being easy.

For me painting, in the first place, is exactly the way 
to find myself; to transfer our subconscious in the 
form of painting; to express our feelings in action 
and later in creativity.

How difficult is the search for new ideas and 
concentration on personal ideas only for a young 
artist?

I will probably be in constant search the whole life 
of mine and never shall I say that here it is - I have 
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მხატვრობაში, ფერწერაში; ნაგრძნობის 
განხორციელება მოქმედებაში და შემდეგ უკვე 
შემოქმედებაში.

რამდენად რთულია ძიების პროცესი ახალგაზრდა 
ხელოვანისთვის და მხოლოდ საკუთარ იდეებზე 
კონცენტრირება?

ალბათ სულ ძიებაში ვიქნები, მთელი ცხოვრება 
და ვერასოდეს ვიტყვი რომ, აი, ვიპოვე საკუთარი 
გზა და დამთავრდა. თუ ამას ვიტყვი, მაშინ 
გამოდის, რომ მხატვარი არ ვარ. 

მგონია, რომ ეს პროცესი სულ გრძელდება, ვიდრე 
ადამიანი ცოცხალია. შემოქმედი ადამიანისთვის 
ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია სიახლეების 
მიმართ სწორი დამოკიდებულება. როდესაც 
ხარ ხელოვანი, აუცილებლად და ყოველთვის 
უნდა შეიმეცნო ახალი. ინფორმაცია უნდა 
გაატარო გონებაში, გაცხრილო და ის დაიტოვო, 
რაც მნიშვნელოვანია. არ უნდა დახუჭო თვალი 
სიახლეებზე, ყველაფერი უნდა ნახო და 
განიცადო. ამის მიუხედავად, საკუთარი იდეების 
ერთგულად დარჩენა შესაძლებელია. უბრალოდ, 
სიახლეების დამუშავების პარალელურად, არ 
უნდა შეწყვიტო საკუთარ თავში ძიების პროცესი. 
ჩვენს ეპოქაში ძალიან ბევრი სიახლე გვხვდება 
ყოველდღიურად, ხელოვნება აერთიანებს 

found my way and it’s over. If I say this it will mean I 
am not a painter. 

I think this process is endless unless a person is 
dead. Correct attitude towards novelties is also 
very important for a creative person. Being an artist 
means constant necessity of studying novelties. You 
have to pass the information through your mind, 
sieve it and keep the part which is really important. 
You should not turn a blind eye to novelties, 
everything must be seen and experienced. Despite 
this it is possible to stay true to your own ideas. It is 
just that you should keep on the process of search 
in your head together with processing novelties. Our 
epoch offers us a lot of novelties on a daily basis. 
Art combines both good and bad. Painting is said to 
be an old-fashioned form of art but I still think that 
real painting will never become worthless as far as 
it is an act of creativity based on real feelings which 
provides the viewer with great emotions.

When did you first meet the admirers of your work?

My debut exhibition took place at the national library 
last year where 32 works were exhibited. It was quite 
a large-scale exhibition. At the beginning we did 
not think about arranging it. It was the number of 
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ცუდსაც და კარგსაც. ამბობენ, მხატვრობა უკვე 
ხელოვნების მოძველებული ფორმაა, თუმცა 
მაინც მგონია, რომ ნამდვილი მხატვრობა ფასს 
არასოდეს დაკარგავს, თუ ეს იქნება ნამდვილ 
გრძნობებზე დაფუძნებული შემოქმედებითი აქტი,
საიდანაც დამთვალიერებელი დიდ ემოციას 
იღებს.

პირველად როდის შეხვდი საკუთარი 
ნამუშევრების შემფასებლებს?

სადებიუტო გამოფენა შარშან იყო ეროვნულ 
ბიბლიოთეკაში, სადაც დაახლოებით 32 ნახატი 
გამოვფინეთ. საკმაოდ მასშტაბური გამოფენა 
იყო. თავიდან არც ვფიქრობდი გამოფენის 
გაკეთებას. უბრალოდ, ნახატების რაოდენობამ 
და სახასიათო, გამორჩეულმა ხაზმა თითქოს 
თავისით მოითხოვა სივრცეში გამოტანა. 
ზუსტად ერთ წელიწადში უკვე მეორე გამოფენაც 
გავაკეთე. ძალიან დიდ სიამოვნებას ვიღებ, 
როდესაც ადამიანები საკუთარ აზრს მიზიარებენ, 
კრიტიკა და შეფასება ძალიან მნიშვნელოვანია. 
სამწუხაროდ, ჩემს გამოფენებზე ასე არ 
ყოფილა, ვერ მივიღე კრიტიკა და იყო მხოლოდ 
პოზიტიური შეფასებები. მინდა, ჯანსაღი კრიტიკა 
არსებობდეს ჩვენს ქვეყანაში, რასაც ვერ ვხედავ. 

paintings and their characteristic specific line which 
required space. In exactly a year I had my second 
exhibition. I really enjoy when people share their 
personal opinion with me. Criticism and evaluation 
are very important. 

Unfortunately, it was not the case with my 
exhibitions - I heard no criticism, there was only 
positive assessment. I want healthy criticism to exist 
in our country, which I don’t see. I do want the public 
to share negative emotions with me just as they 
share positive ones so that I could further develop 
and could think over my own works. On the whole 
the exhibitions brought me real success, I sold my 
works, left them at the galleries and more people got 
acquainted with me. 

To what extent is advertising and right 
communication important for an artist?

It is a very painful topic for me, though I realize that 
it is the most important thing. I believe it would be 
better to set up an independent organization to settle 
this issue, which would help painters as well as other 
artists to establish relationship with society and 
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მინდა, უარყოფითი ემოციებიც ისევე გამიზიარონ, 
როგორც დადებითს მიზიარებენ, იმისთვის, 
რომ უფრო მეტად განვვითარდე და საკუთარ 
ნამუშევრებზე დაფიქრება შევძლო. მთლიანობაში 
გამოფენებმა ნამდვილად მომიტანა წარმატება, 
გავყიდე ნამუშევრები, გალერეებშიც დავდე და 
უფრო მეტმა ადამიანმა გამიცნო. 

რეკლამა და სწორი კომუნიკაცია რამდენად 
მნიშვნელოვანია ხელოვანისთვის?

ეს ჩემთვის ძალიან მტკივნეული თემაა, თუმცა 
გააზრებული მაქვს, რომ უმნიშვნელოვანესი რამ 
არის. მსგავსი საკითხების მოსაგვარებლად, ჩემი 
აზრით, საუკეთესო იქნებოდა დამოუკიდებელი 
დაწესებულების შექმნა, რომელიც მხატვრებსაც 
და სხვა სფეროში მოღვაწე ხელოვანებს 
საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში 
დაეხმარებოდა და სწორ საკომუნიკაციო გეგმას 

draw a correct communication plan. In our reality 
all things like that are settled at a gallery level which 
is not right. Scattered work does not yield positive 
results. Paintings need selling, outlining a correct 
plan and carrying it out. This organizational work 
prevents many gifted painters from development. 
Well, it is that just nothing can be done otherwise. It 
is necessary to present your own creation in some 
form in a correct way to public.

What refers to the copyright - how important is the 
copyright and its protection for painters?

The copyright is important for any artist: for a 
painter, a photographer and, probably, even for a 
dancer. None of us is protected from getting our 
works stolen or copied. The society has not reached 
the level yet when people do not use works without 
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შეადგენდა. ჩვენს რეალობაში ყველა მსგავსი 
საკითხი გალერეების დონეზე წყდება, რაც არ 
არის სწორი. დადებითი შედეგები არც გაფანტულ 
მუშაობას მოაქვს. ნახატებს რეალიზება ჭირდება, 
სწორი გეგმების დასახვა და განხორციელება. 
ეს საორგანიზაციო საკითხები ბევრ ნიჭიერ 
მხატვარს უკან წევს და განვითარების 
შესაძლებლობას ართმევს. არადა, სხვანაირად, 
უბრალოდ, არაფერი გამოდის. საჭიროა, რომ 
საკუთარი შემოქმედება, რაღაც ფორმით, სწორად 
მიაწოდო ადამიანებს.

რაც შეეხება საავტორო უფლებებს, რამდენად 
არსებითია მხატვრისთვის საავტორო უფლებები 
და მისი დაცვა?

ყველა ხელოვანისთვის, მხატვრისთვისაც, 
ფოტოგრაფისთვისაც და შეიძლება 
მოცეკვავისთვისაც კი, საავტორო უფლებები 
ძალიან მნიშვნელოვანია. არავინ ვართ 
დაზღვეული იმისგან, რომ ჩვენს ნამუშევრებს 
მოიპარავენ ან დააკოპირებენ. საზოგადოება 

permission.  However, I won’t make trouble because 
of this.

An artist must certainly know his rights. My 
shortcoming, and I admit this, is that I am not well-
informed of these questions, which is a big problem. 
I guess there are many painters who, like me, still do 
not know what the copyright means.

To give you a simple example: imagine the following 
situation - you go to the exhibition and suddenly see 
your own works there presented under a different 
name. This is not called infringement of rights. It is a 
criminal action. Copying is none the less problem in 
our reality. Probably the reason for my inertia is that 
I have never encountered such problems, though 
I realize that I must take care and look into many 
things. I have a lot of things ahead of me from the 
art viewpoint too. I am going to observe myself and 
work at my personal development still for a long 
time. 
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არ არის იმ დონემდე მისული, რომ თვითონაც 
იზრუნოს, სხვისი ნამუშევარი საკუთარი 
მიზნებისთვის უნებართვოდ არ გამოიყენოს. 
თუმცა, ალბათ, ამის გამო პრობლემას ვერ 
შევქმნი.

საკუთარ უფლებებში ხელოვანი ადამიანი 
აუცილებლად გარკვეული უნდა იყოს. 
ჩემი მინუსია, ვაღიარებ, არ ვარ სწორად 
ინფორმირებული ამ საკითხებში, რაც დიდი 
პრობლემაა. ალბათ, ჩემსავით ძალიან ბევრი 
მხატვარია, ვინც ჯერ ისევ არ იცის, რას ნიშნავს 
საავტორო უფლებები.

მარტივი მაგალითი რომ მოვიყვანო: 
წარმოიდგინეთ, მიდიხართ გამოფენაზე და 
უცბად საკუთარი ნამუშევრები გხვდებათ, სხვისი 
სახელით წარმოდგენილი. ამას უფლებების 
დარღვევასაც ვეღარ დავარქმევ, ეს უკვე 
კრიმინალია. კოპირებაც არანაკლები პრობლემაა 
ჩვენს რეალობაში. ალბათ, ჩემი ინერტულობის 
მიზეზი ის არის, ჯერ პირადად არ შევჯახებივარ 
მსგავს პრობლემებს, თუმცა ვიაზრებ, რომ 
უნდა ვიზრუნო და გავერკვიო ბევრ რამეში. 
შემოქმედებითი კუთხითაც ბევრი რამ წინ მაქვს, 
საკუთარ თავზე დაკვირვებას და მუშაობას კიდევ 
დიდხანს ვაპირებ.
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რუბრიკის ავტორი: ნუკა ორჯონიკიძე  / Prepared by: Nuka Orjonikidze

• პირველი ქართული მუსიკალური გამომცემელი;
• პირველი ქართული ხმის ჩამწერი ლეიბლი;
• თქვენი საავტორო და მომიჯნავე უფლებების 
   საიმედო და ეფექტური დამცველი;
• უფლების მფლობელთა შემოსავლების ზრდის 
   გარანტი...

რაც შეეხება მეტ დეტალს კომპანიის, მისი 
კომპეტენციის, საავტორო უფლებების 
ასოციაციასთან მსგავსებების და განსხვავებების 
და, ზოგადად, ქართულ ბაზარზე არსებული 
მდგომარეობის შესახებ, GMI Rights Management-
ის დამფუძნებელი და დირექტორი ზურა 
ბეჟაშვილი გვესაუბრება:

„GMI Rights Management-ი, ეს არის კომპანია, 
რომელიც სრულიად ინოვაციურია საქართველოს 
ბაზრისთვის, რაც გულისხმობს შემდეგს: 
ჩვენ ვახორციელებთ ქართველი ავტორების 
და შემსრულებლების უფლებების ეფექტურ 
მართვას; უზრუნველვყოფთ მათი უფლებების 
დისტრიბუციას. მაგალითად, ციფრული 
დისტრიბუცია აქამდე ხელმისაწვდომი არ 
ყოფილა, არადა, თანამედროვე მსოფლიოში 

Georgia will no longer be a Pirate Country!
საქართველო აღარ იქნება მეკობრული ქვეყანა!

• First Georgian music producer;
• First Georgian sound recording label;
• Effective protector of your copyright and 
   neighboring rights you can hope for;
• Guarantor of right holders’ income increase...

The founder and director of the GMI Rights 
Management, Zura Bezhashvili speaks about 
company competency, similarities and differences 
with Georgian Copyright Association and generally 
about the situation existing at Georgian market as 
well as about other details referring to the company:

„GMI Rights Management - is an absolutely 
innovative company for the Georgian market, which 
means the following: we provide Georgian authors 
and performers with effective management of their 
copyright; We provide distribution of their rights. For 
example, digital distribution has never been available 
before, while it has long been approbated in the 
modern world and works perfectly well. 

Georgia used to be a black hole on the world map in 
respect of the copyright. GMI Rights Management 
and the Copyright Association spare no effort to 
improve this reality as soon as possible. If Georgian 
music was mentioned before it was not recognized 
at all... As every human has personal number, in the 
same way every composition must have ISRC code, 
which no Georgian composition has had before. 
We have already begun to work in this direction and 
soon with the ISRC codes attached, Georgian music 
will no longer be strange for international music 
platforms. 
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ზურაბ ბეჟაშვილი  /  Zurab Bezhashvili

დიდი ხანია აპრობირებულია და წარმატებით 
მუშაობს.

აქამდე საქართველო საავტორო უფლებების 
მიმართულებით შავი ხვრელი იყო მსოფლიო 
რუკაზე. GMI Rights Management-ი და საავტორო 
უფლებების ასოციაცია ძალისხმევას არ 
ვიშურებთ, რომ ეს რეალობა რაც შეიძლება მალე 
შეიცვალოს! ადრე შაზამს ქართულ მუსიკას რომ 
ასმენინებდი, საერთოდ არ ცნობდა... იმიტომ, 
რომ როგორც ადამიანს აქვს პირადი ნომერი, 
ისე ყველა კომპოზიციას უნდა ჰქონდეს ISRC-
კოდი, რომელიც აქამდე არცერთ ქართულ 
კომპოზიციას არ გააჩნდა. ჩვენ უკვე დავიწყეთ 
ამ მიმართულებით მუშაობა და მალე ISRC 
კოდების მინიჭებით, მსოფლიო მუსიკალური 
პლატფორმებისთვის ჩვენი მუსიკა უცხო აღარ 
იქნება.

სამწუხაროდ, ჯერ კიდევ საავტორო უფლებების 
დარღვევაში ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანა 
ვართ. ყველაზე დიდი პრობლემა ინფორმაციის 
და თვითშეგნების ნაკლებობაა. როდესაც 
კონკრეტული ნაწარმოების გამოყენება გინდა, 
უნდა იკითხო ნებართვა; შემდეგ უნდა გადაიხადო 
შესაბამისი ჰონორარი. ძალიან ცოტას აქვს 
გაცნობიერებული, რომ მუსიკის უფასოდ და 
უნებართვოდ გამოყენება დიდ ზიანს აყენებს 
ავტორს და ეს მისი უფლებების პირდაპირი 
დარღვევაა. მაგალითად, იაპონიაში მოქალაქეებს 
სკოლის ასაკიდან აწვდიან ინფორმაციას და 
უყალიბებენ თვითშეგნებას, რომ საავტორო 
უფლებების დარღვევა ადამიანის უფლებების 
დარღვევის ტოლფასია და ეს დანაშაულია! 
ზუსტად ამიტომ, საავტორო უფლებების დარღვევა 
იაპონიაში თითქმის 0%-ს უტოლდება. ამერიკაშიც 
კი, სადაც საავტორო უფლებების მიმართულებით 
ძალიან მძლავრი რეგულაციები მოქმედებს, 
ბაზრის 20% მაინც მეკობრულია.

ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი შემოსვლა 
ქართულ ბაზარზე უმტკივნეულო იყოს და, 
უპირველესად, თავს ვალდებულად ვთვლით, 
რომ საზოგადოებას მაქსიმალურად მივაწოდოთ 
ინფორმაცია და ჰონორარი ეტაპობრივად 
გავზარდოთ...

GMI Rights Management-ი უპრეცედენტოდ დაბალ 
საკომისიოზე მუშაობს. მთელ მსოფლიოში 
ჩვენი მსგავსი ორგანიზაციები ავტორ-
შემსრულებლებთან 50/50-ზე იყოფენ ჰონორარს. 
ჩვენს შემთხვევაში კი 80/20-ზეა, ავტორ-
შემსრულებლის სასარგებლოდ.

ამ ეტაპზე ტელევიზიებთან ვაწარმოებთ 
მოლაპარაკებებს და აქაც ვცდილობთ, კანონით 

Unfortunately, we still are one of the most 
advanced countries in copyright infringement. The 
biggest problem is lack of information and self-
consciousness. When you want to use a specific 
work, you must ask for permission; then you have 
to pay corresponding royalties. Very few people 
realize that free, unauthorized usage of music does 
a lot of harm to the author and it is a direct violation 
of the copyright. For example, beginning with their 
school years Japanese citizens are taught that the 
infringement of copyright equals to violation of 
human rights and that it is a crime! This is the very 
reason for 0% level of copyright infringement in 
Japan. Even in America, where the copyright enjoys 
very strict regulations, 20% of market is a pirate one. 
It is very important that our entering Georgian market 
should be painless and first of all we feel responsible 
to maximally provide the society with information 
and increase royalties little by little... 
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გათვალისწინებული ფინანსური ვალდებულებები 
მძიმე ტვირთად არ დააწვეს კომპანიებს: ჩვენ 
ვთავაზობთ მათ, რომ საწყის ეტაპზე, რაღაც 
სტანდარტით დადგენილი იქს თანხის მეხუთედი 
გადაიხადონ და დროთა განმავლობაში ავიდეთ 
იმ ნიშნულამდე, რაც მსოფლიო სტანდარტია. 
რაც შეეხება ციფრულ დისტრიბუციას, 
მაგალითად იუთუბზე არსებულ განუკითხაობას, 
- აქაც შეგვიძლია ხისტი მოქმედებები და ამ 
შემთხვევაშიც, კანონი ჩვენს მხარეზეა, მაგრამ 
ვფრთხილობთ, ყველას ვუკავშირდებით და 
ვაფრთხილებთ, რომ სანამ პრობლემები 
შეექმნებათ და ანგარიშები დაებლოკებათ, 
თავადვე წაშალონ ულიცენზიოდ ატვირთული 
ნაწარმოებები. 

საქართველოში აქამდე, ამ მიმართულებით 
მხოლოდ საავტორო უფლებების ასოციაცია 
მუშაობდა, რომელიც კოლექტიური მართვის 
ორგანიზაციაა და კანონით დაკისრებულ 
ვალდებულებას წარმატებით ასრულებს. ეს იმას 
ნიშნავს, რომ ის აკონტროლებს კოლექტიურად 
მართვად სფეროებში მუსიკის ულიცენზიოდ 
გამოყენებას. მაგრამ საავტორო უფლებების 
ასოციაციის ექსკლუზიური კომპეტენციის 
მიღმა რჩებოდა უამრავი საკითხი და უფლება, 
რომელსაც არავინ იცავდა, ან თავად საავტორო 
უფლებების ასოციაციას უწევდა მათი კონტროლი, 
იმის მიუხედავად, რომ ეს მის მოვალეობაში 
არ შედიოდა. მათ შორის იყო სატელევიზიო 
გადაცემებში, ფილმებში, ან სარეკლამო 
რგოლებში სხვადასხვა კომპოზიციის ლიცენზიის 
გარეშე გამოყენება, ან ნებისმიერ საიტზე 
განთავსება... ამ წლების განმავლობაში, 
საავტორო უფლებების სფეროში არსებული ქაოსი 
ავტორს ავტომატურად აკარგვინებს შემოსავალს.

ავტორ-შემსრულებელი არ შეიძლება იყოს 
ერთდროულად კარგი ხელოვანიც, იურისტიც, 
ფინანსისტიც და უფლებადამცველიც. ზუსტად 
ამისთვის არსებობს GMI Rights Management-ი და 
საავტორო უფლებების ასოციაცია. ჩვენ ფაზლის 
ორი სხვადასხვა ნაწილი ვართ. სანამ მხოლოდ 
საავტორო უფლებების ასოციაცია იყო ბაზარზე, 
ფაზლის მხოლოდ ნაწილი იყო აწყობილი. ჩვენი 
გამოჩენით უკვე შესაძლებელია, საავტორო 
უფლებები სრულად იქნას დაცული.

ავტორებო, ისღა დაგრჩენიათ, ხარისხიანი 
პროდუქტი შექმნათ და ჩვენ ვიზრუნებთ იმაზე, 
რომ ამით შემოსავალი გაგიჩნდეთ. არასდროს 
იფიქროთ ალტერნატიულ პროფესიაზე - ჩვენ 
ვზრუნავთ თქვენი უფლებების დაცვაზე!

GMI Rights Management works for unprecedented 
low commission. Organizations of our type all over 
the work keep 50% of authors’ and performers’ 
royalties while we operate for only 20% of the royalty 
sum. 

At this stage we are negotiating with TV 
companies and in this case too we try to make 
the law-envisaged financial liabilities easier for the 
companies: our suggestion is paying one fifth of 
the standard x-price at the initial stage and with the 
lapse of the time increase it to the world standard.  
What refers to digital distribution, for example, the 
irresponsibility existing on YouTube - we can apply 
severe actions here too and in this case as well the 
law will support us. However, we try to be cautious - 
we contact everybody and recommend to delete the 
unlicensed works on their own before they started 
having problems and their accounts were blocked. 

In the past there was only the Copyright Association 
which worked in this direction in Georgia. It is 
a collective management organization and it 
successfully performs its duties by law. It means 
that the Association controls unlicensed music in 
collective management fields. However, there were 
numerous issues and rights beyond the exclusive 
competency of the Copyright Association which 
either nobody protected or the Copyright Association 
had to control them despite the fact that it was 
not within its duties. These included TV shows, 
films or various unlicensed compositions used 
in commercials, or uploads to any internet site... 
Chaos in the copyright sphere during these years 
automatically meant loss of authors’ income.

An author-performer cannot be a good artist, lawyer, 
financier and legal expert at the same time.  GMI 
Rights Management and Copyright Association exist 
for exactly this purpose. We are different pieces 
of a puzzle. When there was only the Copyright 
Association at the market only the part of puzzle was 
assembled. Our appearance provides the copyright 
with full protection.

Authors, the only thing left is to create high-quality 
products and we will take care of your income. Never 
think of following an alternative profession - we take 
care of your copyright protection.


