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სტა        ტი     ა        ში, “პოსტკომუნიზმის შვი        ლე        ბი”, სადაც 1989-90 წლების დე        მოკ               რა        ტი     ულ რე        ვო        ლუ        ცი     ე        ბს 
მიმოიხილავდა, ხორვა        ტი ფი        ლო        სო        ფო        სი ბო        რის ბუ        დე        ნი, რევოლუციების შემდგომ პერიოდზე წერდა: “ჯერ 
კი        დევ გუ        შინ, ამ ადა        მი     ა        ნებ               მა მსოფ               ლი     ოს  ის               ტო        რია შეც               ვა        ლეს   ... დღეს კი პირ               ვე        ლი ნა        ბი        ჯე        ბის სწავ               ლა უხ               დე       -
ბათ” (“რადიკალური ფი        ლო        სო        ფი     ა”, no. 159, 2010)
“პირველი  ნა        ბი        ჯე        ბი” დე        მოკ               რა        ტი     ის               კენ  რთუ        ლი აღ               მოჩ               ნ               და. ად               რე     უ        ლი 1990-ანი წლე        ბის პოს               ტ               -               საბ               ჭო        თა ეიფო       -
რი     ის ფონ               ზე, ტე        რი        ტო        რი     უ        ლი კონ               ფ               ლიქ               ტე        ბის, ეკო        ნო        მი        კუ        რი კრი        ზი        სე        ბის და გა        დარ               ჩე        ნის               თ               ვის ბრძო        ლით 
აღ               ბეჭ               დილ               მა  ახალ               მა დრო     ე        ბამ, ახა        ლი კრი        ზი        სი მო     ი        ტა        ნა - გან               სა        კუთ               რე        ბით სა        ქარ               თ               ვე        ლო        ში.  დღეს ეიფო        რია 
ჩავ               ლი        ლი     ა და ახალ დე        მოკ               რა        ტი     ებს სა        კუ        თარ საზღ               ვ               რებს  მიღ               მა მიმ               დი        ნა        რე ომე        ბის, ლტოლ               ვი        ლე        ბის,  რა        დი       -
კა        ლუ        რი ლი        დე        რე        ბის და პო        ტენ               ცი     უ        რი გე     ო        პო        ლი        ტი        კუ        რი ფრაგ               მენ               ტა        ცი     ის  გადააზრება უწევთ. ამ პრო        ცეს               ში 
ხელ               შემ               წყო        ბი არც და        სავ               ლეთში მიმდინარე იდე        ოლო        გი     უ        რი კრი        ზი        სია. 
“არალეგალური კოს               მო        ნავ               ტი        კა” საბ               ჭო        თა წარ               სულს და პოს               ტ               -               საბ               ჭო        თა აწ               მ               ყოს ეხ               მა     უ        რე        ბა და ყვე        ლა        ზე მნიშ              -
ვ               ნე        ლო        ვან კითხ               ვას სვამს: რა სა        ხის უნა        რე        ბი უნ               და გვქონ               დეს გა        და        სარ               ჩე        ნად, თუ ახლანდელი  სის               ტე        მებიც 
და     ინ               გ               რევა? პრო     ექ               ტ               ში არ               ტის               ტ               თა რამ               დე        ნი        მე თა     ო        ბა მო        ნა        წი        ლე     ობს. თა     ო        ბა, რო        მე        ლიც სოც               რე     ა        ლიზ               მის წნე        ხის 
ქვეშ ცხოვ               რობ               და და თა     ო        ბა,  რო        მე        ლიც გა        ჭე        დი        ლია მე        მარ               ცხე        ნე იდე     ებ               სა (სტალინისტურ და და        სავ               ლურ) და 
კა        პი        ტა        ლიზ               მის თა        ნა        მედ               რო        ვე კრი        ტი        კას შო        რის. პრო     ექ               ტი მო     ი        ცავს ვორ               კ               შო        ფე        ბის სე        რი     ას, რო        მელ               თა  მი        ზა        ნი 
“არალეგალური კოს               მო        ნავ               ტის” კულ               ტი        ვი        რე        ბაა - ადა        მი     ა        ნის, რო        მელ               საც გა        დარ               ჩე        ნის რუ        დი        მენ               ტუ        რი უნა        რე        ბი 
გა     აჩ               ნია და ად               გილ               -               ს               პე        ცი        ფი        კურ  ნა        მუ        შევ               რებს, რომ               ლე        ბიც სა        გუ        რა        მოს კოს               მო        სურ ნა        გებო        ბა        თა ინ               ს               ტი        ტუტ               ში 
იქ               ნე        ბა გა        მო        ფე        ნი        ლი.    
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გურამ წიბახაშვილი, “ავტობიოგრაფია დაბადებამდე”
(პროექტიდან “დაუდგენელი მასალების მუზეუმი”), 2017
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მონაწილეები:  
ზურა ჯიშკარიანი 
გიორგი მაღრაძე
ჯგუფი ბულიონი

#IllegalKosmonavtika

ილიკო ზაუტაშვილი
მამუკა ჯაფარიძე
ანა და თამარ ჩადუნელები

მარიამ ნატროშვილი და
დეთუ ჯინჭარაძე

“არალეგალური კოს               მო        ნავ               ტი        კა” 2016-2017 წლე        ბის აპექ               სარ               ტის ფრან               ში        ზუ        ლი  პროგ               რა        მის გა        მო        ფე        ნაა.

მეტი ინფორმაციისთვის: Elizabeth.Larison@apexart.org ან apexart.org/exhibitions/guruli-natroshvili.php

მაგ და გუ რუ ლი, თბი ლის ში მო მუ შა ვე თა ნა მედ რო ვე ხე ლოვ ნე ბის კუ რა ტო რი. 2008 წლი დან თა ნა მედ რო ვე ხე ლოვ ნე ბის ყო ველ წ ლი-
უ რი სა ერ თა შო რი სო გა მო ფე ნის “არტისტერიუმის” ორ გა ნი ზა ტო რი და კურატორი. გა მო ფე ნე ბის ავტორი მოს კოვ ში, ნან ტ ში, სტამ-
ბულ სა და ვე ცე ნი ა ში. მი ღე ბუ ლი აქვს მო ნა წი ლე ო ბა მრა ვალ  საერთაშორისო კონ ფე რენ ცი ა ში, ვორ კ შოფ სა და  სიმ პო ზი უმ ში. 

მარიამ ნატროშვილი, არტისტი, კურატორი, ცხოვრობს თბილისში. მუშაობს მიტოვებულ შენობებსა და საჯარო სივრცეებში 
ხელოვნების ინტერვენციის თემაზე, იკვლევს  ალტერნატიული  მომავლის  შესაძლებლობებს, პოსტ-საბჭოთა მითოლოგიას, 
დაკარგვად ცოდნას,  უხილავ ადამიანებს, დავიწყებულ ადგილებს და გამქრალი მეხსიერების აღდგენის გზებს.


