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არალეგალური
კოსმონავტიკა

ტექსტი:მაგდაგურული
ფოტო:გურამწიბახაშვილი

წარ დ გე ნა  

დავიწყეთფიქრი,ნახევრადსერიოზულად,რი
სი გაგზავნა იქნებოდა ჩვენთვის საინტერესო.
ჩვენთან ერთად იყო ზურა ჯიშკარიანიც, რო
მელმაცგაიხსენა,რომსაგურამოშიიყოერთი
უნიკალური შენობა – კოსმოსურ ნაგებობათა
ინსტიტუტი. კოსმოსის ხსენებაზე ჩვენ ზურას
2008 წლის ტექსტი – „არალეგალური კოს
მონავტიკა“გაგვახსენდადაუცბადპროექტის
შესაძლო კონცეფციამ ჯერ კიდევ ბუნდოვანი,
მაგრამხელშესახებიკონტურებიშეიძინა.

პროექტის საბოლოოტექსტშიდავწერეთ საბ
ჭოთა კოსმოსურ პროგრამებზე, პოსტსაბჭოთა
სოციუმზედა იმაზე, გადარჩენისრა უნარებია
საჭირო, თუდღეს არსებული სისტემაცდაინ
გრა. გადარჩენისთვის სამ ყველაზე აუცილე
ბელზე–საკვებისმოპოვების,თავდაცვისადა
კომუნიკაციისუნარებზეშევჩერდით.შესაბამი
სად,პროექტსვორქშოპებიდავუმატეთ:პარტი
ზანულ მებაღეობაზე, ქართველი მეცნიერების
გამოცდილებაზე კოსმოსური კომუნიკაციების
სფეროში,ქცევებზეკრიტიკულსიტუაციებშიდა
საზოგადოებაზე,როგორცსისტემაზე.

პროექტისთვის მცირე პუბლიკაციის დაბეჭდ
ვაც გადავწყვიტეთ, ინტერვიუებით კოსმოსურ
კვლევებზესაქართველოშიდაკოსმოსისარა
კორპორაციულიდა არასახელმწიფოათვისე
ბისსაერთაშორისოტენდენციებზე.იგულისხმე
ბაის,რომკოსმოსსსახელმწიფოდამდიდარი
კორპორაციების გარდა, დღეს ბევრი კერძო
პირი და არასამთავრობო ორგანიზაცია იკვ
ლევს,არატექნოლოგიური,არამედმორალუ
რი და კულტუროლოგიური თვალსაზრისით.
ჯიშკარიანისთავდაპირველიტექსტისმთავარი
გზავნილიცესარის:

„არალეგალურიკოსმონავტიკადაიწყებაოფი
ციალურად აღიარებული პოლიტიკური და
ონტოლოგიური რეალობის აბსოლუტური, სა
ყოველთაო,თუმცასაიდუმლოუარყოფით.ეს
იქნება ყველაზე მასობრივი და ყველაზე ჩუმი
გაფიცვა არსებული ისტორიული სიტუაციის
წინააღმდეგ.გარეგანიდაშინაგანიკოსმოსის
ინდივიდუალურიშესწავლანებისმიერიხელმი
საწვდომითუმიუწვდომელინივთით,ემოციით,
პეიზაჟით,ადამიანით,სიტუაციით“.

2015წლისმიწურულს,მარიამნატროშვილთანდადეთუჯინჭარაძესთანსტუმრობისას,
საუბარიცნობილინიუიორკულისახელოვნებოორგანიზაციის,„აპექსარტის“კონკურსზე
ჩამოვარდა.კონკურსისსაბოლოოვადა2016წლის28თებერვალიიყო.„აპექსარტის“
კონკურსისსპეციფიკაისაა,რომარტისტისგამარჯვებისშემთხვევაშიგამოფენაარანიუ
იორკში,არამედიმქვეყანაშიეწყობა,საიდანაცმისიკონცეფციაშემოდის.კონკურსიკი
ყოველწელსიმართება.500სიტყვიანტექსტს,რომელიცავტორისსახელისგარეშეგა
დის,„აპექსარტის“საერთაშორიოჟიურისორასიანონიმურიწევრიაძლევსხმას.საბო
ლოოდ,მთელიმსოფლიოდანოთხიპროექტიირჩევა.
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2016 წლის აპრილში, სტამბოლის აეროპორტში, ტელეფონის ეკ
რანზე212ითდაწყებულინომერიგამოჩნდა.212ნიუიორკისერთ
ერთიყველაზეძველიდა,ამდენად,ცნობილისატელეფონოკოდია.
ცუდიკავშირისგამოვერვუპასუხე,თუმცავფიქრობდი,რომ400მდე
პროექტის ავტორს,რომელიც კონკურსში მონაწილეობდა,დამარ
ცხებაზე სასაუბროდ არდაურეკავდნენ.როგორც შემდეგ გაირკვა,
„აპექსარტის“ დამფუძნებელი სტივენ რენდი გამარჯვებას ყველას
პირადადულოცავს.სხვაგამარჯვებულიპროექტებიიყო:

„სიმართლე ქურთი მეომარიდივების შესახებ“, ბერლინი, კროიც
ბერგისერთერთიგალერეა;„თავისუფლებისციალი“,კეიპვერდეს,
სანტიაგოს კუნძულის მიტოვებული ციხედა „მბაოში ვერგხედავ“,
თიუროიე,სენეგალი.

საგამოფენოპროექტი„არალეგალურიკოსმონავტიკა“ჩემიდამა
რიამ ნატროშვილის კურატორულითანამშრომლობის შედეგია. ის
შვიდნამუშევარს,სამვორქშოპსდაპატარაპუბლიკაციასმოიცავს.
საგურამოსკოსმოსურნაგებობათაინსტიტუტში,გამოფენა24ივნისს
გაიხსნადა22ივლისამდეგაგრძელდება.

ინსტალაციისთვისG.V.E.C.(GoogleVoiceforExistentialCommuni
cations)ზურაჯიშკარიანმაააწყოტელეფონი,რომლითაცშეგიძლია

„უსმინოზამთარს,პლანეტებს,რობოტს,რომელიცგელაპარაკებამარ
ტოობასადაყოველდღიურობისრევოლუციაზე“.

გიორგიმაღრაძის„ფრთხილად,
სიცარიელესთან“მხატვრის
გამოგონილიაბსტრაქტული
ნიშნებია,რომლებიცსაკუთარ
სახლშიდაამზადა.ამისთვის
მანტექსტოლიტიგამოიყენა,
რაცელექტრონულისქემების
(PCB)წარმოებაშიგვხვდე
ბა.მაღრაძისთქმით,სახლში
ხელნაკეთისქემები,პროექტში
„არალეგალურობის“ელემენტს
ეხმაურება.
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მარიამნატროშვილისდადეთუჯინჭარაძის
ადგილსპეციფიკური„დაუდგენელიმასალე
ბისმუზეუმი“მხატვრებისმცდელობაა,საბ
ჭოთაწარსულისაბჭოთაუტოპიისყველაზე
მნიშვნელოვანიშემადგენლის–კოსმოსის
დაპყრობისიდეითგაიაზრონ,რაცდედა
მიწაზე,დაშემდეგკიმთელგალაქტიკაში,
კომუნიზმისდამყარებაშიმდგომარეობდა.
„მუზეუმის“მნიშვნელოვანინაწილიასიტყ
ვა„გაქცევა“(ESCAPE),რაცჩემთვისიმის
დადასტურებაა,რომ,მიუხედავადუამრავი
ცვლილებისა,რომელიცსაქართველოში
ბოლო25წლისგანმავლობაშიმოხდადა

მიუხედავადახალითაობებისა,რომლებსაც
შეიძლებაარცკიახსოვდეთსაბჭოთაკავში
რი,გაქცევაკოსმოსშითუდედამიწისსხვა
მხარეში,ისევაქტუალურიდეადრჩება.

ჯგუფ „ბულიონის“ პერფორმანსი „პროტესტის აერობიკა“
იმმოძრაობებსიკვლევს,რომლებიცსოციალურრიტუალს
უკავშირდება. თანმიმდევრობით და განმეორებით შესრუ
ლებულიმოძრაობებირიტუალისუხილავმახასიათებლებს
ავლენს. მხატვრების აზრით, საპროტესტო მოძრაობების
ცოდნაშეიძლებაყველასთვისსასარგებლოიყოს.

ილიკოზაუტაშვილისინს
ტალაცია„წუთებიკოლაფ
სამდე“საბჭოთაკოსმოსური
პროგრამებისთვისაუცილე
ბელადამიანურრესურსზე

აკეთებსაქცენტს.მიუხედავად
საბჭოთამოწინავეკოსმო
სურიპროგრამებისა,ური
კა,რომელსაცსამოძრაოდ
ელემენტარულიძალისხმევა
დაოფლისჭირდება,მხატვ
რისაზრით,ყველაზეკარგად
აღწერსსაბჭოთაკავშირის

ნამდვილბუნებას.

მამუკაჯაფარიძისპერფორ
მანსი„ალკონავტები“,უგრ
ძესისუფრისერთიბოლო
დანმეორეშიგადაძახილი
სადღეგრძელოებისსერიაა.
იგი,ერთიმხრივ,ქართულ
ტრადიციას–ღვინისსმის
დასპონტანურისადღეგ
რძელოებისგაცვლისრი
ტუალსეხმაურება,მეორე
მხრივკი,დისტანციურკო
მუნიკაციასუსვამსხაზს.

ნამუშევარში „ეს შენი მოგზაურობაა, ჩვენ აქ
ვართ, რომ დაგეხმაროთ“, ანა და თამარ ჩა
დუნელები ადამიანზერეკლამის გავლენას იკ
ვლევენ.მხატვრებირეკლამისენასიყენებენდა
სარეკლამოსურათხატებსსაკუთარი,არაფრის
„გამყიდველი“სურათხატებითანაცვლებენ.
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