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სამხატვრო აკადემია ...თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი...ეს სახელები 

მრავალჯერადად მეორდება დღეს მედიაში, სოციალურ ქსელებსა თუ პირად 

დებატებში საქართველოში. უმრავლესობა უჩივის აკადემიაში უსისტემობასა და 

თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმის არარსებობას. ქვეყანა რომელიც სულ 20 წელია 
ტოტალიტარული სისტემიდან განთავისუფლდა ახალი სისტემების შექმნაშია.
 

„ჩვენი სკოლა“  ამ სახელწოდებით აჩარჩოებენ მარიან ოპლიგერი და სოფი ჰოფერი-
შვეიცარიელი ხელოვანები - საკუთარ აქტივობებს. ჩემი ასოციაცია სკოლასთან 
უკავშირდება მერხებს, მასწავლებლებს, ლექტორებს, სადიპლომოებს, სილაბუსებს და 
ათას ბიუროკრატიულ პროცესს. მარიანასა და სოფის კი სხვა წარმოდგენა აქვთ 
სკოლაზე, მათთვის სკოლა საკუთარ ქმედებებზე დაფუძნებული შემეცნებითი 
პროცესია, რომელიც არათუ სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილი სისტემით სწავლებას 
გაიძულებს, არამედ კედლებითაც კი არ არის შემოფარგლული. „სკოლის“ საფუძველს 
სხვადასხვა ადგილმდებარეობებში განსხვავებულ ადამიანებთან ერთად 
განხორციელებული ღონისძიებები ქმნის. 

საქართველოში „ჩვენი სკოლა“ „თბილისი სტუდიომ“ წარადგინა. თბილისი სტუდიოც 

ხელოვნების აკადემიური სწავლების საწინაამღდეგო არტ სკოლაა, რომელიც ასევე 

ქმედებებზე დაფუძნებული  სწავლის პრინციპით მუშაობს. პრეზენტაცია სივრცის 
მიღმა სივრცეებზე ადეკვატური მეჩვენა თბილისი სტუდიოს გარმოსათვის,  სადაც 

პრეზენტაცია გაკეთდა: ქალაქური ტიპის ეზოს შენობაში, რომელიც თავად 

ადგილთშორისი ადგილია, ხოლო სტუდიო კი სივრცეთმიღმა სივრცეა ქართულ 

სახელოვნებო სამყაროში. პრეზენტაციას „ჩვენი სკოლისა“ და „თბილისი სტუდიოს“ 
ერთობლივი ღონისძიება მოყვა: არტ მსვლელობა - თბილისი ტური. რამდენიმე 

ხელოვანი, უცხოელი სტუმარი, თბილისის სტუდიოს წარმომადგენლები ჩაერთო 

საჯარო მსვლელობაში. მონაწილეები ერთი ადგილიდან მეორეზე ინაცვლებდნენ. 
ადგილებს მონაწილეები ირჩევდნენ და ამ ადგილთან დაკავშირებულ ისტორიებსა 

და განცდებზე ლაპარაკობდნენ. ასე შეიქმნა თბილისის განსხვავებული ტოპონიმიკა 

და ატლასი, სადაც არა ოფიციოზის დადგენილი ძეგლებია მონიშნული არამედ 

კონკრეტული ადამიანების მიერ განცდილი ადგილები. თბილისის ტურის დღეს 
ერთმანეთს ენაცვლებოდა სხვდასხვა კულტურის ადამიანების ემოციური თხრობა, 



განცდა/განწყობა რამაც ქალაქის ალტერნატირული  სივრცე, დრო და კლიმატი შექმნა. 

ტურის მარშრუტით ქალაქის ემოციური წრე შემოიხაზა, რომელსაც მონაწილეთა 
ფრაგმენტული ისტორიები დაედო ხმად. 

თბილისის არტ ტური ერთერთია „ჩვენი სკოლის“ ქართულ ღონისძიებებს შორის.

 რატომ საქართველო? ამ კითხვას მათი პროგრამის სათაური პასუხობს: „ორი მთის 
ქეიფი“. რომანტიზირებული სახელი ჩემთვის იმ პათეტიკას ხაზს უსვამს რაც 

ქართულ

 რეალობაში ეროვნულ სენტიმენტებს უკავშირდება. შვეიცარიელების მხატვრული

 ქმედებები კი ერთის მხრივ ურბანული გარემოს გავლენით ქრობადი ხალხური 
ტრადიციების გამოვლენაა, მეორეს მხრივ კი ინსტიტუციონალიზირებული 

ტრადიციების

 ირონიზირება. მათ დაამზადეს შვეიცარიული ტრადიციებით პური მთების ფორმით 
და 

თბილისში შვეიცარიის საკონსულოში მიართვეს წარმომადგენლებს. დაჩაზე სტუმრად 

ეწვივნენ ხელოვან გელა პატაშურს და იქაურ ფერმერულ ცხოვრებასა და სოფლის

 ზეიმებში მიიღეს მონაწილეობას. 

მთის მკაცრი და მრავალფეროვანი გარემო ადამიანზე ძლიერ ზეგავლენას ახდენს და 

სოციალურ არსებას ბუნებრივ საწყისებსა და პირველყოფილ უშუალობას  
უბრუნებს. მთა ასევე ხელს უწყობს ადამიანთა შორის  ურთიერთობის გამტკიცებას. 

მთის სემანტიკური როლის გამოვლენა კულტურის შექმნაში ძირითადი აქცენტია 

შვეიცარიელი ხელოვანებისათვის.  მთის გარდა  ხელოვანები ჭამის კულტურის 

მნიშვნელოვნებაზეც აკეთებენ აქცენტს. ქართულ სუფრას როგორც სოციალიზიაციის 
ერთერთ საშუალებად გამოყოფენ და ნებისმიერ პრეზენტაციას ბერძნული გაგებით 

სიმპოზიუმით (ქეიფით) იწყებენ ან ასრულებენ. 

გამოფენა „ორი მთის ქეიფი“ შინდისის თანამედროვე ხელოვნების ცენტრში - ასეთი 
მოსაწვევი მივიღე სოფისა და მარიანასაგან. მოსაწვევზე ტრადიციული ფლაერის 

სტილისტიკით იყო დაცული ხელოვანების, კურატორის, ორგანიზატორების 

ჩამონათვალი. განსაკუთრებული არაფერი იყო გარდა ერთი დეტალისა: შინდისი, 
რომელიც თბილისის მახლობლად მაღლობზე მდებარეობს, ცარიელი ადგილია ერთი 

ბენზინგასამართი სადგურით. იქ თანამედროვე ხელოვნების ცენტრი არ არის 



მატერიალურად მხოლოდ იდეაში აქვთ ქართული ხელოვნების ქომაგებს. ბუნება, 

მიმობნეული ხალხი: ხელოვანები და სხვა სპეციალობის ადამიანები, ვიდეოჩვენება 
„ჩვენი სკოლის“ პროექტის შესახებ საქართველოში, სასმელები-ერთი შეხედვით ასეთი 

სახე ჰქონდა გამოფენას. ქაოტურობა, ეფემერულობა, მატერიალიზმის და პროდუქტის 

უარყოფა, ადამიანების როგორც ბუნებრივი არსებების ურთიერთობა და არა 

სოციალური კულტურისაგან ფორსირებული ხელოვნური ღიმილი ვერნისაჟზე... ასე 
დავინახე  მე ეს გამოფენავიდეოკლიპში. თავად ვერ დავესწარი, თუმცა ხელოვნების 

კრიტიკოსის როლი უნდა მეთამაშა. დიახ უნდა მეთამაშა, რადგან მიუხედავად იმისა 

რომ ადამიანები ძალიან ბუნებრივები იყვნენ, თითოეულ მათგანს გარკვეული როლი 

ჰქონდა მორგებული. აქ ხელოვანებმა „ტუსოვკის“ გამოფენა გააკეთეს, თავად 
გახდნენ სივრცისმიღმა არსებული საგამოფენო სივრცის კურატორები და არა 

არტისტები. თითოეულ ადამიანს ჩემი ჩათვლით ოფიციალურად შესთავაზეს 

თანამშრომლობა: დაურიგეს კონტრაქტები, მისცეს ანაზღაურება, გადაანაწილეს 

სამუშაო. არტისტი-კურატორი-მენეჯერი სოფი და მარიანმა შექმნეს ადგილისა და 
დროის სპეციფიკური ინსტიტუცია ღია სივრცეში, რომელიც ხაზს უსვამს 

ინსტიტუციებისა და მათში არსებული ბიუროკრატიული სისტემების 

აბსურდულობას. 


