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ულ ტრ აწ ვრ ილი
ჩვ ენ კი ვფ იქ რო ბდ ით, რომ შე უძ ლე ბე ლია, 
სა თვ ალე ამ აზე წვ რი ლი იყ ოს, მა გრ ამ ნუ-
რას უკ აც რა ვად, ამ გა ზა ფხ ულ ის ტრ ენ დია: 
რაც უფ რო წვ რი ლია ჩა რჩო, მით უკ ეთ ესი. 

î Illesteva Marianne-ის მზ ის

სა თვ ალე ($190)

ეს წი თე ლი სა თვ ალე გა ნს აკ უთ რე ბით 
ეფ ექ ტუ რად გა მო იყ ურ ება შავ ტა ნი სა მო-
სთ ან კო მბ ინ აც ია ში. 

ა სუ ლი წე ლი უდ ავ ოდ წვ რი ლი სა თვ ალ ის წე ლი იყო და 
თი თქ ოს ყვ ელა რე ტრ ოს სტ ილ ში გა და წყ ვე ტილ, რაც შე იძ-
ლე ბა მც ირე ზო მის სა თვ ალ ეს ატ არ ებ და. სწ ორ ედ აქ ედ ან 

გა მო მდ ინ არე გა გვ იჩ ნდა კი თხ ვა: გა ნა შე სა ძლ ებ ელ ია, რომ ას ეთი 
მც ირე ზო მის სა თვ ალ ემ სა თა ნა დოდ და იც ვას თვ ალ ები მზ ის ა გან? 
ეს მა რთ ლაც სა კა მა თო სა კი თხ ია. და თუ თქ ვენ გგ ონ იათ, რომ 
შე უძ ლე ბე ლია 2018 წე ლს ამ აზე უც ნა ური ფო რმ ის მზ ის სა თვ ალე 
იყ ოს მო და ში, ძა ლი ან ცდ ებ ით. სულ ცო ტა მო თმ ინ ება იქ ონ იეთ და 
ნა ხა ვთ, რას გვ იმ ზა დე ბს ეს წე ლი. პა ტა რა მი ნი შნ ებ ას გა ვა კე თე ბთ: 
წვ რი ლი ფო რმა არ ამ ცთუ და რჩა მო და ში, არ ამ ედ ახ ალი სე ზო ნი სა-
თვის კი დევ უფ რო ახ ალ (უფ რო წვ რილ) ვე რს იად გა რდ აი ქმ ნა. 

მო ემ ზა დეთ იმ ის ათ ვის, რომ ყვ ელა, ვი საც თქ ვენ Instagram-
ზე თვ ალს ად ევ ნე ბთ, სწ ორ ედ ას ეთი ფო რმ ის, სტ ილ ისა და 
ფე რის სა თვ ალ ეში ნა ხოთ. ალ ბათ ფი ქრ ობთ, რომ ჩვ ენ სა ერ-
თოდ გა ვგ იჟ დით, რო დე საც ვა ცხ ად ებთ, რომ ნე ონ ის ფე რე ბსა 
და სპ ორ ტულ სტ ილ ში გა და წყ ვე ტი ლი სა თვ ალე იქ ნე ბა წე ლს 
ყვ ელ აზე ტრ ენ დუ ლი, მა გრ ამ ცო ტაც და თა ვად და რწ მუ ნდ ებ ით 
ჩვ ენი სი ტყ ვე ბის სი მა რთ ლე ში. ჩვ ენ მზ ად ვა რთ, ფს ონს ჩა მო ვი-
დეთ, რომ წე ლს ჩვ ენ მი ერ ჩა მო თვ ლი ლი მზ ის სა თვ ალ ის ოთ ხი 
ტრ ენ დი გა ხდ ება ყვ ელ აზე აქ ტუ ალ ური. სხ ვა სი ტყ ვე ბით რომ 
ვთ ქვ ათ, დრ ოა, ახ ლა ვე და იწ ყოთ სა უკ ეთ ესო სა თვ ალ ის ძე ბნა, 
ვი დრე სხ ვე ბი და გა სწ რე ბენ.  

გ

ფუ ტუ რი სტ ული
ბა ზა რზე გა მო ჩნ და სპ ორ ტუ ლი სტ ილ ით 
შთ აგ ონ ებ ული ყვ ელ აზე „უს ახ ური” ფე-
რის ფუ ტუ რი სტ ული სა თვ ალე, რო მე-
ლიც იმ დე ნად არ აე ლე გა ნტ ურ ია, რომ 
ელ ეგ ან ტუ რია. იმ ედ ია, ხვ დე ბით, რას 
ვგ ულ ის ხმ ობთ. 

î Andy Wolf-ის  მზ ის სა თვ ალე 

Ojala ($350)

წა რმ ოი დგ ინ ეთ, რომ ეს არ ის სპ ორ ტუ ლი 
სა თვ ალ ის გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლი ვე რს ია. 

î Zara-ს ფუ ტუ რი სტ ული რე ტრო 

სა თვ ალე ($26)

შე ქმ ენ ით სა კუ თა რი რე ტრო სტ ილი 
გა ცი ლე ბით ნა კლ ებ ფა სად. 

î Kendall + Kylie-ის ბრ ენ დის 

სა თვ ალე Slater ($68)

თუ კი თქ ვენ მზ ად ხა რთ, ფუ ტუ რი ს-
ტული სა თვ ალ ის თა მა შში ჩა ერ თოთ, ეს 
მო დე ლი თქ ვე ნი აუ ცი ლე ბე ლი ატ რი ბუ-
ტი უნ და გა ხდ ეს.

î George Keburia-ს შა ვი 

სა თვ ალე ($200)

თქ ვენ ვე რს ად ნა ხა ვთ ამ აზე პა ტა რა 
ზო მის „წვ რილ” მზ ის სა თვ ალ ეს.

î მზ ის სა თვ ალე Roberi and 

Fraud Frances  ($250)

მზ ის სა თვ ალე, რო მე ლიც ალ ბათ 
უკ ვე შე ამ ჩნ იეთ კე ნდ ალ ჯე ნე რსა და 
მის მე გო ბრ ებ ზე. 

ILLESTEVA MARIANNE

ANDY WOLF
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ნა ხე ვრ ად 
გა მჭ ვი რვ ალე ფე რე ბი
ამ გა ზა ფხ ულ მა ბე ვრი ახ ალი, კა ნფ-
ეტ ის მხ ია რუ ლი ფე რე ბი მო იტ ანა: 
გუ ლყ ვი თე ლა, ჟო ლო სფ ერი ფუ ქს ია, 
ლა იმ ის ფე რი მწ ვა ნე და ა.შ. შე უძ ლე ბე-
ლია, ამ  ნა თე ლი და ხა ლა სი ფე რე ბის 
შე მხ ედ ვა რეს, ბე დნ იე რე ბის შე გრ ძნ ება 
არ გა გი ჩნ დეს. 

î Marques’Almeida-ს აც ეტ ატ ის 
მზ ის სა თვ ალე წა ხნ აგ ოვ ანი 

ჩა რჩ ოთი ($230)

სი ამ ოვ ნე ბით შე ვუ ხა მე ბდ ით ამ სა თვ-
ალ ეს ჯი ნს ის ზე დასა და ქვ ედ ას კლ ას-
იკ ურ კო მბ ინ აც იას.

î Le Specs x Adam Selman-ის მზ-

ის სა თვ ალე The Last Lolita ($155)

ფო რმა, რო მე ლს აც ყვ ელა მო დის 

მი მდ ევ არი ეტ რფ ის, ამ გა ზა ფხ ულს 
კი დევ უფ რო და ხვ ეწ ილი იე რს ახ ით 
მო გვ ევ ლი ნა. 

î Mango-ს მზ ის სა თვ ალე 

აც ე ტატის  ჩა რჩ ოთი ($30)

ვე რა სო დეს წა რმ ოვ იდ გე ნდ ით, რომ ამ 
ფე რის სა თვ ალე ოდ ეს მე მო გვ ეწ ონ-
ებ ოდა, სა ნამ სა კუ თა რი თვ ალ ით არ 
ვი ხი ლეთ ეს მო დე ლი. 

წა ხნ აგ ოვ ანი ჩა რჩო
შე ან აც ვლ ეთ თქ ვე ნი კლ ას იკ ური 
კა ტის თვ ალ ებ ის ფო რმ ის სა თვ ალე 
კი დევ უფ რო ორ იგ ინ ალ ური მო დე-
ლით და არ ჩე ვა ნი უფ რო მკ ვე თრ კუ-
თხ იან რე ტრო სტ ილ ზე შე აჩ ერ ეთ. 

î Saint Laurent-ის მზ ის სა თ-
ვ ალე „კა ტის თვ ალ ები” SL 207 

53MM Jerry ($450)

ნა ხეთ, რო გორ იხ დე ნს ამ მო დე ლს 
ინ სტ აგ რა მის დე დო ფა ლი Aimee 
Song-ი. 

î Giant Vintage-ის მზ ის სა თ-

ვალე Kadillac ($20)

სულ რა მდ ენ იმ ეჯ ერ რომ მო გი წი-
ოთ ამ სა თვ ალ ის ტა რე ბა, მა ინც 
ღი რს მი სი შე ძე ნა. 

LE SPECS X ADAM SELMAN

SAINT LAURENT

GIANT VINTAGE



î Retro Superfuture-ის 
მზ ის სა თვ ალე ოთ ხკ უთ-
ხე დი ჩა რჩ ოთი Tutto-

lente  ($205)

შე ქმ ენ ით ზე დმ იწ ევ ნით 
ელ ეგ ან ტუ რი (და, შე სა ძლ-
ოა, მი უწ ვდ ომ ელი) იმ იჯი ამ 
მკ ვე თრი, წა ხნ აგ ოვ ანი მზ ის 
სა თვ ალ ით. 

î Karen Walker-ის მზ ის 

სათვალე One Star ($270)

მი უხ ედ ავ ად წვ რი ლი სა თვ ალ ის ას ეთი 
პო პუ ლა რო ბი სა, მს ხვ ილ გა ბა რი ტი ანი 
სა თვ ალე ყო ვე ლთ ვის შე ინ არ ჩუ ნე ბს აქ-
ტუ ალ ობ ას. 

î Cutler and Gross-ის 51მმ 
მრგვალი ფო რმ ის გა მჭ ვი რვ ალე 

მზ ის სათვალე ($500)

შე აჩ ერ ეთ თქ ვე ნი არ ჩე ვა ნი კლ ას იკ ურ 
მრ გვ ალ ფო რმ აზე. 

î Oliver Peoples Dore-ს 46მმ მზ ის 

სა თვ ალე Cat Eye ($380)

მწ ვა ნე ელ ფე რის მქ ონე ლი ნზ ები ამ სა თ-
ვალ ეს კი დევ უფ რო მი მზ იდ ვე ლს ხდ ის. 

რა დგ ან უკ ვე ფლ ობთ ყვ ელა სა ჭი რო 
ინ ფო რმ აც იას, შე გი ძლ იათ თა მა მად შე-
უდ გეთ თქ ვე ნი სა სუ რვ ელი ტრ ენ დუ ლი 
სა თვ ალ ის ძი ებ ას. 

გა მჭ ვი რვ ალე ჩა რჩო
ამ გა ზა ფხ ულს გა ნს აკ უთ რე ბუ ლი პო პუ-
ლა რო ბით სა რგ ებ ლო ბს გა მჭ ვი რვ ალე 
დე ტა ლე ბი ფე ხს აც მე ლსა და ჩა ნთ ებ ში 
და, რა ღა თქ მა უნ და, მზ ის სა თვ ალ ეც 

არ ჩა მო რჩ ებ ოდა ამ ახ ალ ტრ ენ-
დს. შეაჩერეთ თქ ვე ნი არ ჩე ვა ნი 
გა მჭ ვი რვ ალე ჩა რჩ ოზე, რო მე ლიც 
თი თქ მის ნე ბი სმ იერ ჩა ცმ ულ ობ ას 
შვ ენ ის. 

RETRO SUPERFUTURE

OLIVER PEOPLES DORE

 CUTLER AND GROSS

KAREN WALKER
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რო გორ მო ხვ და სა ქა რთ ვე ლო 
მს ოფ ლიო მო დის რუ კა ზე 
ახ ალ ბე და დი ზა ინ ერ ებ ის

 წყ ალ ობ ით

ოდის საზღ ვ რე ბი სულ უფ რო და უფ რო ფარ თოვ დე ბა. 
პირ ველ რიგ ში, მო და უფ რო თვალ სა ჩი ნო და ხელ  მი-
საწ ვ დო მი გახ და, რაც ინ ტერ ნე ტი სა და სო ცი ა ლუ რი 

მე დი აპ ლატ ფორ მე ბის დამ სა ხუ რე ბა ა. სწო რედ ინ ტერ ნეტ მა 
და სო ცი ა ლურ მა მე დი ამ მის ცა ახალ ბე და დი ზა ი ნე რებ სა და 
მათ ბრენ დებს წარ მო ჩე ნის სა შუ ა ლე ბა, რად გა ნაც სხვაგ ვა-
რად ისი ნი ვერ შეძ ლებ დ ნენ მო დის ჩვე ნე ბე ბის გა მარ თ ვას 
და პო ტენ ცი ურ რი ტე ი ლე რებ თან ან მო დუ რი პრე სის წარ მო-
მად გენ ლებ თან და კავ ში რე ბას. პირ ველ სა ვე ცდა ზე წარ მა ტე-

ბის მიღ წე ვი სათ ვის აუცი ლე ბე ლია მო დის დე და ქა ლა ქებ ში 
– პა რიზ ში, მი ლან ში, ნი უ -ი ორ კ ში ან ლონ დონ ში – შეღ წე ვა, 
იქ სა კუ თა რი პო ზი ცი ის გა მაგ რე ბა და ფუ რო რის მოხ დე ნა. 
ის დრო წარ სულს ჩაჰ ბარ და. Instagram-ისა და Twitter-ის 
გარ და, მთე ლი მსოფ ლი ოს მას შ ტა ბით უამ რა ვი ახა ლი მო-
დის კვი რე უ ლი იმარ თე ბა, რი თაც მე ტი ყუ რადღე ბა ეთ მო ბა 
სწო რედ იმ ად გი ლობ რივ დი ზა ი ნე რებს, რომ ლე ბიც მო დის 
ინ დუს ტ რი ის დად გე ნილ საზღ ვ რებს მიღ მა მოღ ვა წე ო ბენ. 

რო გორც ეს გა სულ მა კვი რამ ცხად ყო, სა ქარ თ ვე ლოს დე-

ავ ტო რი: ბა რი სა მა ჰა
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და ქა ლა ქი თბი ლი სი (ყველა შე საძ ლო ად გი ლებს შო რის) კრე-
ა ტი უ ლო ბის კულ ტუ რულ ეპი ცენ ტ რად იქ ცა და წამ ყ ვა ნი მო-
დუ რი გა მომ ცემ ლო ბე ბის, სო ცი ა ლუ რი მე დი ის ნი უს ფი დე ბის, 
ქუ ჩის მო დის ფო ტოგ რა ფე ბის, მა ღა ზი ე ბი სა და მსოფ ლიო 
მო დის ინ დუს ტ რი ის ყვე ლა წარ მო მად გენ ლის ყუ რადღე ბის 
ცენ ტ რ ში მოხ ვედ რა მო ა ხერ ხა. გა ინ ტე რე სებთ, რამ გა ნა პი-
რო ბა ასე თი ინ ტე რე სი მტკვრის სა ნა პი რო ზე გა შე ნე ბუ ლი ამ 
ბორ ც ვი ა ნი ქა ლა ქის მი მართ? ეს გახ ლავთ Mercedes-Benz-
ის მო დის კვი რე უ ლი: ერ თ კ ვი რი ა ნი ღო ნის ძი ე ბა, რო მელ ზეც 
წარ მოდ გე ნი ლი იყო უამ რა ვი ნი ჭი ე რი და იმე დის მომ ცე მი 
დი ზა ი ნე რი სა ქარ თ ვე ლოს ყვე ლა კუთხი დან. ღო ნის ძი ე ბის 
კორ პო რა ცი უ ლი სპონ სო რი, გერ მა ნუ ლი ავ ტომ წარ მო ე ბე ლი 
კომ პა ნია Mercedes-Benz-ი, რო მე ლიც ანა ლო გი ურ ღო-
ნის ძი ე ბებს სხვა ნაკ ლე ბად ცნო ბილ ად გი ლებ შიც ატა რებს, 
გან სა კუთ რე ბით მო წა დი ნე ბუ ლი იყო და ემ ტ კი ცე ბი ნა, რომ 
ავან გარ დუ ლი, პროგ რე სუ ლი მო და მსოფ ლი ოს ნე ბის მი ერ ად-
გი ლას შე იძ ლე ბა იქ მ ნე ბო დეს.  

„ყველაფერი 23 წლის წინ, ავ ს ტ რა ლი ა ში და იწყო. სწო-
რედ იქ ჩა ტარ და პირ ვე ლი მო დის კვი რე უ ლი, – გან მარ ტავს 
Mercedes-Benz-ის პრო დუქ ცი ის გან თავ სე ბი სა და მო დის 
სპონ სო რო ბის გან ყო ფი ლე ბის უფ რო სი, კე რო ლინ პილ ცი. 
– 2007 წლი დან კი წა მო ვიწყეთ პრო ცე სი, რომ ლი თაც ხელს 
ვუწყობთ მო დის გლო ბა ლურ სპონ სო რულ პლატ ფორ მად ჩა-
მო ყა ლი ბე ბას”. 

„ჩვენ წარ მო ვად გენთ უზარ მა ზარ ბრენდს და ყვე ლას მე ტი 
ჩარ თუ ლო ბის კენ მო ვუ წო დებთ, – დას ძი ნა კომ პა ნი ის გლო-
ბა ლუ რი კო მუ ნი კა ცი ე ბის გუნ დის ოფი ცერ მა, მო ნა მოლ მა. 
– ვფიქ რობ, ჩვენ შეგ ვიძ ლი ა, და ვეხ მა როთ ახალ ბე და ნი ჭი ერ 
დი ზა ი ნე რებს ისე, რომ მათ არ მო უ წი ოთ ნი უ -ი ორ კ ში გამ გ-
ზავ რე ბა. მსოფ ლიო მას შ ტა ბით ჩვენ 50 პლატ ფორ მა გვაქვს, 
სა დაც დამ წყე ბი მო დე ლი ე რე ბი დი ზა ი ნერ თა სა ერ თა შო რი სო 
გაც ვ ლით პროგ რა მა ში მი ი ღე ბენ მო ნა წი ლე ო ბას. ჩვენ ვეხ-
მა რე ბით დი ზა ი ნე რებს, რომ ლე ბიც თა ვი ანთ ად გი ლობ რივ 
ბა ზარ ზე წარ მა ტე ბით მოღ ვა წე ო ბენ და დახ მა რე ბა სჭირ დე ბათ 
სა ერ თა შო რი სო ბა ზარ ზე გას ვ ლის კუთხით”.

სა ერ თა შო რი სო აღი ა რე ბის მიღ წე ვა გა მოწ ვე ვე ბით სავ-
სე რთუ ლი გზა ა, რომ ლის გავ ლაც ბევრ დამ წყებ დი ზა ი ნერს 
უწევს, გან სა კუთ რე ბით ისე თი ქვეყ ნი დან, რო გო რიც სა ქარ თ-
ვე ლო ა, მაგ რამ სა ქარ თ ვე ლოს მო დის სამ ყა რო ში ცნო ბა დო-
ბა მას შემ დეგ შე იც ვა ლა, რაც 2014 წელს დემ ნა გვა სა ლი ამ 
ბრენ დი Vetements-ი და ა არ სა. სა ქარ თ ვე ლო ში და ბა დე ბულ მა 
დი ზა ი ნერ მა თა ვი სი პირ ვე ლი ვე რამ დე ნი მე კო ლექ ცი ით მო დის 
კრი ტი კოს თა დი დი მო წო ნე ბა და იმ სა ხუ რა, მი სი დი ზა ი ნით 
შექ მ ნი ლი ტა ნი სა მო სი კი მსოფ ლი ოს სა უ კე თე სო ბუ ტი კებ-
ში გა მოჩ ნ და. დემ ნა გვა სა ლი ამ ქუ ჩის, პოს ტ მო დერ ნის ტუ ლი 
ელე მენ ტი შე ი ტა ნა მო და ში, მი სი პი ჯა კე ბი და პალ ტო ე ბი დი დი 
პრო პორ ცი ე ბით გა მო ირ ჩე ვა, ქვე და ბო ლო ებ სა და სა ხე ლო-
ებს ასი მეტ რი უ ლი და ბო ლო ე ბე ბი აქვს. გვა სა ლია ოს ტა ტუ რად 
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ახერ ხებს ოფი ცი ა ლუ რი და სპორ ტუ ლი სტი ლის შერ წყ მას, 
წარ მო იდ გი ნეთ: ბუმ ბუ ლის ქურ თუ კი ოფი ცი ა ლურ კოს ტი უმ-
ზე (დემნა გვა სა ლია ასე ვე ძა ლი ან, ძა ლი ან ძვი რად ღი რე ბულ 
კა პი უ შო ნი ან ზე დებს კე რავს). მის მა ინო ვა ცი ურ მა ხედ ვამ 
მა ლე ვე მი იპყ რო მო დის ყვე ლა ზე გავ ლე ნი ა ნი კონ გ ლო მე რა-
ტის, Kering-ის ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბის ყუ რადღე ბა და იმ სა ხუ რა 
და 2015 წელს დემ ნა გვა სა ლია Balenciaga-ს შე მოქ მე დე ბით 
დი რექ ტო რად და ი ნიშ ნა. მას შემ დეგ ქარ თუ ლი მო და მსოფ ლი-
ოს დი ზა ი ნე რე ბის ყუ რადღე ბის ცენ ტ რ ში მო ექ ცა. 

თბი ლი სის Mercede-Benz-ის მო დის კვი რე უ ლის შე-
მოქ მე დე ბით მა დი რექ ტორ მა, სო ფო ჭყო ნი ამ, ისარ გებ ლა ამ 
ხელ საყ რე ლი მო მენ ტით და თით ქ მის მარ ტომ წა მო იწყო კამ-
პა ნი ა, რო მე ლიც მიზ ნად ისა ხავს მსოფ ლიო მას შ ტა ბით სხვა 
ნი ჭი ე რი ქარ თ ვე ლი დი ზა ი ნე რე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის 
გავ რ ცე ლე ბას. სო ფო ჭყო ნი ას სურს, მსოფ ლიო მო დის სა ზო-
გა დო ე ბას და ა ნა ხოს, რომ გვა სა ლია არ არის ერ თა დერ თი 
დი ზა ი ნე რი, რო მე ლიც ქარ თულ მო დას თან ასო ცირ დე ბა და 
რომ კი დევ ბევ რი ნი ჭი ე რი დი ზა ი ნე რი არ სე ბობს, რო მელ თაც 
ასე ვე სა ინ ტე რე სო ხედ ვა და ასე თი ვე ბექ გ რა უნ დი აქვთ. 

მარ თ ლაც, ამ დი ზა ი ნერ თა უმე ტე სო ბა 80-იანი წლე ბის 
თა ო ბის წარ მო მად გე ნე ლი ა. სწო რედ იმ პე რი ო დის, რო-
დე საც სა ქარ თ ვე ლომ საბ ჭო თა კავ ში რი სა გან გა მო ყო ფა 
და იწყო. ოთხ კუთხე დი მხრე ბი, მა სი უ რი სამ კა უ ლე ბი, ჩა ჩა-
ჩუ ლი სტი ლის ჩექ მა და იმ ეპო ქის დრო ინ დე ლი სხვა ნი უ-

ან სე ბი, რომ ლე ბიც  გვა სა ლი ას მი ერ Vetements-ისა და 
Balenciaga-სთვის შექ მ ნილ კო ლექ ცი ებ ში სჭარ ბობს, ასე ვე 
უხ ვად იგ რ ძ ნო ბო და მი სი თა ნა მე მა მუ ლე დი ზა ი ნე რე ბის კო-
ლექ ცი ა ში. გან სა კუთ რე ბით გა მო ირ ჩე ო და შვი დი დი ზა ი ნე რი, 
რომ ლებ მაც ნათ ლად დაგ ვა ნა ხეს, რომ Mercedes-Benz-ის 
მო დის კვი რე უ ლი თბი ლის ში ის ძა ლა გახ ლავთ, რო მე ლიც 
ყუ რადღე ბის მიღ მა არ უნ და დარ ჩეს. 

SITUATIONIST
ბრენდ Situationist-ის დი ზა ი ნე რი ირაკ ლი რუ სა ძე ძა ლი ან 
ახალ გაზ რ დაა იმი სათ ვის, რომ საბ ჭო თა ეპო ქა ში ეცხოვ რა 
(იგი მხო ლოდ 27 წლის გახ ლავთ). მაგ რამ იმ ეპო ქის ნარ ჩე-
ნებ მა უდა ვოდ მო ახ დი ნა გავ ლე ნა მი სი დი ზა ი ნით შექ მ ნილ 
კო ლექ ცი ა ზე. „ჩვენ არ ვართ ბრენ დი, რო მე ლიც მხო ლოდ ტა-
ნი სა მოსს წარ მო ად გენს, – გა ნაცხა და რუ სა ძემ. – მე ვფიქ რობ, 
რომ მო და პრო ტეს ტის გა მო ხატ ვის სა შუ ა ლე ბა ა. სა ქარ თ ვე-
ლოს ძა ლი ან მდი და რი კულ ტუ რა აქვს და ჩე მი კო ლექ ცი ით 
იმის დე მონ ს ტ რი რე ბა მინ დო და, რომ სუ ლაც არ არის აუცი-
ლე ბე ლი, ჩვენ საბ ჭო თა კავ შირ თან გაგ ვა ი გი ვონ”.

რუ სა ძემ ეს გზავ ნი ლი თა ვის რამ დე ნი მე დი ზა ინ ში კარ გად 
გა მო ხა ტა გრძე ლი, რუ ხი ფე რის შა ლის პი ჯა კე ბი თა და ყა-
ვის ფე რი ტყა ვის თრენ ჩით (წაიკითხეთ ქარ თუ ლი ეროვ ნუ ლი 
სა მო სის მა ხა სი ა თებ ლე ბი). მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 80-იანი 
წლე ბის სუ რა თე ბით შთა გო ნე ბულ მა დი ზა ი ნერ მა აქ ცენ-
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ტი შა ვი ფე რის ტა ნი სა მოს ზე გა ა კე თა, მი სი ვარ ს კ ვ ლა ვუ რი 
კო ლექ ცია ქარ თუ ლი ტრა დი ცი უ ლი სტი ლის ელე გან ტურ და 
დახ ვე წილ გაგ რ ძე ლე ბას წარ მო ად გენ და. 

ლა კო ბუ კია
ლა კო ბუ კი ას კარ გად იც ნო ბენ სა ერ თა შო რი სო მო დის სცე ნა-
ზე. მან სა კუ თა რი კო ლექ ცია ლონ დო ნის მო დის კვი რე ულ ზე 
და ასე ვე ევ რო პის სხვა დას ხ ვა ქვეყ ნის პო დი უ მებ ზე წა რად-
გი ნა. მის მი ერ საზღ ვარ გა რეთ მი ღე ბუ ლი გა მოც დი ლე ბა 
აშ კა რად შე ეტყო თბი ლი სის მო დის კვი რე ულ ზე გა მო ტა ნილ 
კო ლექ ცი ას, რო მე ლიც ოს ტა ტუ რად გა მოჭ რი ლი ფორ მე-
ბით, პრო პორ ცი ე ბით და ასე ვე ორი გი ნა ლუ რი პრინ ტე ბით, 
ფე რე ბი თა და ქსო ვი ლე ბით გა მო ირ ჩე ო და. ხა ლა სი ფე რის 
ღი ლე ბი ან, კო ჭამ დე კა ბებს მხრებ ზე და ფე ხებ თან მუ რი ა-
ნო ფორ ტუ ნის სტილ ში გა დაწყ ვე ტი ლი კან ტე ბი ამ შ ვე ნებ და. 
გრძე ლი და ლი ან და გე ბუ ლი სვი ტე რე ბი, ბო ლო ში დი დი ზო მის 
ვის კო ზის ნაწ ნა ვით, ჰარ მო ნი უ ლად ერ წყ მო და პლი სი რე ბულ 
ქვე და ბო ლო ებს. კო ლექ ცი ის შე დევ რი კი ნამ დ ვი ლად მი სი 
კა ბე ბი და ქურ თუ კი „ბომბერები” იყო 60-იანი და 70-იანი 
წლე ბის თბი ლი სის ქუ ჩე ბის გა მო სა ხუ ლე ბე ბით. „კოლექციის 
შთა გო ნე ბა ჩე მი მშობ ლე ბის საბ ჭო თა ოკუ პა ცი ის პე რი ოდ ში 
ცხოვ რე ბის გა მოც დი ლე ბა იყო, – ამ ბობს ლა კო ბუ კი ა. – შე-
სა ბა მი სად, ჩემს კო ლექ ცი ა ში გა მო ყე ნე ბულ ყვე ლა პრინტს 
სა ო ჯა ხო ფო ტო ე ბი უდევს სა ფუძ ვ ლად”.

აკა ნა ნი ტა
ლა კო ბუ კი ას მსგავ სად, აკა ნა ნი ტა საც არ დას ჭირ ვე ბია შთა-
გო ნე ბი სათ ვის შორს წას ვ ლა. რო გორც თა ვად დი ზა ი ნერ მა 
გა ნაცხა და, „მუსიკა, ქსო ვი ლე ბი, გა ფორ მე ბა – ყვე ლა ფე რი 
ჩე მი ბავ შ ვო ბი დან, 80-იანებიდან მო დის, რო დე საც საბ ჭო-
თა კავ შირ ში ვცხოვ რობ დით”. თა ვი სი ჩვე ნე ბა მან თე ატ რის 
შე ნო ბა ში გა მარ თა, სა დაც მო დე ლე ბი 50-იანი წლე ბის თმის 
საშ რო ბე ბის ქვეშ იყ ვ ნენ მო კა ლა თე ბუ ლი. ზო ლე ბი ან - კუ ბოკ-
რუ ლი პრინ ტის მქო ნე შორ ტე ბი, ქურ თუ კე ბი და შარ ვალ - პი-
ჯა კე ბი, რბილ ავეჯ ზე გა და საკ რა ვი ქსო ვი ლი სა გან დამ ზა დე-
ბუ ლი აქ სე სუ ა რე ბი, მარ გა ლი ტე ბით მო ქარ გუ ლი ქურ თუ კე ბი 
და ცნო ბი ლი ჯგუ ფე ბის გა მო სა ხუ ლე ბი ა ნი მა ი სუ რე ბი, 
გან სა კუთ რე ბით დე ვიდ ბო უ ის მა ი სუ რი, იმ ეპო ქის გა მო ძა ხი-
ლი ა. „ეს კო ლექ ცია ასა ხავს ჩე მი ბავ შ ვო ბის ჩვე ულ დღე ებს, 
რო დე საც ბე ბი ას სი ლა მა ზის სა ლონ ში დავ ყ ვე ბო დი, – ამ ბობს 
აკა ნა ნი ტა. – ასე ვე აქ ტუ ა ლუ რია იმ პე რი ო დის მუ სი კა: ბიტ ლ-
ზი და დე ვიდ ბო უ ი”.

კო ლექ ცი ის მთა ვა რი ელე მენ ტი იყო ის, რომ დი ზა ი ნერ მა 
80-იანი წლე ბის თე მა ტი კა სრუ ლი ად გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ინ ტერ-
პ რე ტა ცი ით წარ მო ა ჩი ნა. თუ კი სხვა დი ზა ი ნე რე ბის კო ლექ-
ცი ა ში აქ ცენ ტი იმ ათ წ ლე უ ლის ულ ტ რაგ ლა მუ რულ ლუქ ზე 
– გა ნი ერ მხრებ სა და მა სი ურ სამ კა უ ლებ ზე იყო გა კე თე ბუ ლი, 
ლა კო ბუ კია შე ე ცა და, ეჩ ვე ნე ბი ნა სა კუ თა რი თა ვი იმ პე რი ოდ-
ში. სწო რედ ამი ტომ მი სი კო ლექ ცია სა ოც რად მიმ ზიდ ვე ლი 
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აქ სე სუ არ ებ იაქსესუარები

„გოგოშკური” ხა სი ა თით გა მო ირ ჩე ო და. 

სე ლია ვალ ვერ დე 
სე ლია ვალ ვერ დე ერ თა დერ თი ეს პა ნე ლი დი ზა ი ნე რი იყო, 
რო მელ მაც სა კუ თა რი კო ლექ ცია თბი ლის ში წარ მო ად გი ნა. 
Mercedes-Benz-ის თბი ლი სის მო დის კვი რე ულ ზე კო ლექ-
ცი ის ჩვე ნე ბის შე საძ ლებ ლო ბა სე ლია ვალ ვერ დემ მად რი დის 
მო დის კვი რე ულ ზე გა მარ ჯ ვე ბის წყა ლო ბი თა და სა ერ თა-
შო რი სო დი ზა ი ნერ თა გაც ვ ლი თი პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში 
მი ი ღო. „ქართველი დი ზა ი ნე რი მო ნა წი ლე ო ბას იღებ და წი ნა 
მო დის კვი რე ულ ზე, რო მე ლიც იან ვარ ში მად რიდ ში ჩა ტარ და. 
შე სა ბა მი სად მე, რო გორც მად რი დის კვი რე უ ლის გა მარ ჯ ვე-
ბუ ლი, სა ქარ თ ვე ლო ში მო მიწ ვი ეს მო დის კვი რე ულ ში მო ნა წი-
ლე ო ბის მი სა ღე ბად”, – ამ ბობს ვალ ვერ დე. 

ვალ ვერ დემ ძალ ზე ბუნ დოვ ნად გან მარ ტა ის, თუ რით 
აჯო ბა მის მა კო ლექ ცი ამ სხვა დი ზა ი ნე რე ბის მი ერ წარ-
მოდ გე ნილ ტა ნი სა მოსს და უბ რა ლოდ თქვა, რომ კო ლექ-
ცი ის შექ მ ნა ზე ბევ რი იმუ შა ვა. მი უ ხე და ვად ამი სა, ვალ ვერ-
დეს ერ თაზ რო ვა ნი შე ხე დუ ლე ბა ძალ ზე ბევ რის მთქმე ლი 
აღ მოჩ ნ და. „მოტაუნი ყო ველ თ ვის იყო ჩემ თ ვის შთა გო ნე ბის 
წყა რო”, – ამ ბობს ვალ ვერ დე, რაც კო ლექ ცი ა ში ვარ დის-
ფე რი ტო ნე ბის სი უხ ვი სა და თა ვი სუ ფა ლი, და ი ა ნა რო სის 
სტილ ში გა დაწყ ვე ტი ლი კა ბე ბის წყა ლო ბით ისე დაც ყვე-
ლას თ ვის აშ კა რა იყო. 

ალექ სან დ რე ახალ კა ციშ ვი ლი
ალექ სან დ რე ახალ კა ციშ ვი ლი – ეს ის სა ხე ლი ა, რომ ლის 
გარ შე მოც თბი ლის ში უამ რა ვი ადა მი ა ნი იყ რის თავს. სა-
ქარ თ ვე ლო ში მოქ მე დი ტა ნი სა მო სის მწარ მო ე ბე ლი ერ თ- 
-ერ თი ყვე ლა ზე ძვე ლი ბრენ დის, Matérial-ის დი ზა ი ნერს 
არა ერ თი ჯილ დო აქვს მი ღე ბუ ლი და ქა ლაქ ში სა უ კე-
თე სოდ ჩაც მულ ქალ ბა ტონ თა შო რის ბევ რი მიმ დე ვა რი 
ჰყავს. სწო რედ ამი ტომ ჰქონ და ყვე ლას დი დი ინ ტე რე სი 
მი სი სა დე ბი უ ტო კო ლექ ცი ის მი მართ. სა ბედ ნი ე როდ, მან 
წარ მა ტე ბით გა არ თ ვა თა ვი გა მოწ ვე ვას და ყვე ლა მო ლო-
დინს გა და ა ჭარ ბა. 

ახალ კა ციშ ვილ მა წარ მო ად გი ნა ძა ლი ან ძლი ე რი კო-
ლექ ცი ა, რო მელ მაც მთლი ა ნად შთან თ ქა 80-იანების ის 
სუ ლის კ ვე თე ბა, რი თაც თბი ლი სუ რი მო და ასეა გა ჯე რე-
ბუ ლი. 

მის კო ლექ ცი ა ში უხ ვად იყო ფარ თომ ხ რე ბი ა ნი პი ჯა კე-
ბი, დი დი ზო მის ქურ თუ კე ბი, ობი- ქამ რე ბი, მუხლს ზე მოთ 
ჩექ მე ბი, ტყა ვის ხელ თათ მა ნე ბი და ე.წ. ფან ქა რი- ქ ვე და ბო-
ლო ე ბი. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ „ოფისის გო გო ნას” მო ტი ვი 
მის კო ლექ ცი ა ში ჭარ ბად იგ რ ძ ნო ბო და, ახალ კა ციშ ვილ მა 
ძვირ ფა სი ქვე ბის ფე რე ბი თა და თა ვი სუ ფა ლი, მოშ ვე ბუ ლი 
სი ლუ ე ტე ბით სი ხა ლა სე შე მა ტა ტა ნი სა მოსს. „გამომდინარე 
იქი დან, რომ ეს ჩე მი სა კუ თა რი ჩვე ნე ბის პირ ვე ლი სე ზო-
ნი ა, შე ვე ცა დე, ყვე ლა ფე რი უფ რო ქა ლუ რი და ფე რა დი 
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ყო ფი ლი ყო, – თქვა ახალ კა ციშ ვილ მა. – რო გორც წე სი, ჩე მი 
სტი ლი ძალ ზე მი ნი მა ლის ტუ რი ა, მაგ რამ პირ ვე ლი კო ლექ-
ცი ი სათ ვის მსურ და, რა ღაც ახალ სა და გან ს ხ ვა ვე ბულ ზე 
გა მე კე თე ბი ნა აქ ცენ ტი.

ლა დო ბო კუ ჩა ვა
ახალ კა ციშ ვი ლის მსგავ სად, ლა დო ბო კუ ჩა ვაც Matérial-ის დი-
ზა ი ნე რია და 80-იანი წლე ბის გა და ჭარ ბე ბულ სტილს ემ ხ რო ბა. 
პას ტე ლის ფე რებ ში გა დაწყ ვე ტი ლი დი დი ზო მის კოს ტი უ მე-
ბი და კა ბე ბი, ასე ვე დი დი ზო მის მხრე ბი თა და „ლიპებით” 
არა ვის გაჰ კ ვირ ვე ბია დი ზა ი ნე რი სა გან, რო მე ლიც სა კუ თარ 
სტილს აღ წერს რო გორც „ვინტაჟისა და კლა სი კის შეხ ვედ რას 
80-იანების ან დერ გ რა უნ დ თან”. მაგ რამ ის, რა მაც ყვე ლა ზე 
მე ტი მო წო ნე ბა და იმ სა ხუ რა და რა შიც გან სა კუთ რე ბუ ლად 
გა მო ი ხა ტა მი სი გა დახ ვე ვა ნორ მი დან, იყო ბო კუ ჩა ვას თა მა ში 
პრო პორ ცი ე ბით და ზედ მი წევ ნით შერ ჩე უ ლი დე ტა ლე ბი. 

მა გა ლი თად, სა ლა თის ფე რი ქვე და ბო ლო და პი ჯა კი ოქ-
როს ფე რი ღი ლე ბით თეთ რი ში ფო ნის ლა ბა დას თან ერ თად: 
სა ოც რად ნა ზი და ჰა ე რო ვა ნი წი ნი დან, ხო ლო ზურ გი დან 
– თით ქ მის დრა მა ტუ ლი. ეს ან სამ ბ ლი ყვე ლა კუთხი დან 
ძა ლი ან ამა ღელ ვე ბე ლი სა ნა ხა ო ბა იყო. ასე თი ვე გან წყო ბას 
ქმნი და ბო კუ ჩა ვას ყვე ლა სხვა დი ზა ი ნი, მა გა ლი თად, მის 
მი ერ შე მო თა ვა ზე ბუ ლი უფ რო გაშ ლი ლი ქვე და ბო ლო, ან 
დაგ რ ძე ლე ბუ ლი შარ ვ ლე ბი. ასე ვე უნ და აღ ვ ნიშ ნოთ ცის-

ფე რი და ფორ თოხ ლის ფე რი ხა ვერ დის პი ჯა კე ბი. უდა ვო ა, 
რომ მის დი ზა ინ ში არის რა ღაც არა ამ ქ ვეყ ნი უ რი ელე მენ-
ტი, რო მე ლიც შე იძ ლე ბა კარგ ტა ნი სა მოსს არა, მაგ რამ 
ნამ დ ვი ლად დი დე ბულ მო დას ქმნის. არც არის გა საკ ვი რი, 
ლა დო ბო კუ ჩა ვა ხომ არ მა ლავს სა კუ თარ გა ტა ცე ბას კოს-
მო სუ რი ხო მალ დე ბით. 

ბა ბუ ხა დია
ნი ნო ბა ბუ ხა დია იმ მცი რე რიცხო ვან დი ზა ი ნერ თა რიცხვს 
მი ე კუთ ვ ნე ბა, ვინც თით ქ მის მთლი ა ნად მა მა კა ცის ტა ნი სა-
მო სის შექ მ ნა ზე არის ორი ენ ტი რე ბუ ლი. თა ვის კო ლექ ცი ა ში 
ბა ბუ ხა დი ამ გა ა ერ თი ა ნა კლა სი კუ რად მორ გე ბუ ლი სპორ ტუ-
ლი ელე მენ ტე ბი და ქუ ჩის სტი ლით შთა გო ნე ბუ ლი სი ლუ ე ტე-
ბი რო გორც მა მა კა ცე ბი სათ ვის, ასე ვე ქალ ბა ტო ნე ბის თ ვის. 
„ჩემი სტი ლი უფ რო მე ტად უნი სექს წარ მო ად გენს”, – ამ ბობს 
ნი ნო ბა ბუ ხა დი ა. 

ვალ ვერ დეს მსგავ სად, ბა ბუ ხა დი აც სა ერ თა შო რი სო დი ზა-
ი ნერ თა გაც ვ ლი თი პროგ რა მის მო ნა წი ლე ა. მად რი დის მო დის 
კვი რე ულ ში მო ნა წი ლე ო ბის მი ღე ბის შემ დეგ სამ შობ ლო ში 
დაბ რუ ნე ბუ ლი, იგი ახ ლა უფ რო მეტ შე საძ ლებ ლო ბას ხე-
დავს, მაგ რამ იმა საც კარ გად აც ნო ბი ე რებს, რომ ჯერ კი დევ 
გრძე ლი გზა აქვს გა სავ ლე ლი: „ჩემთვის, ისე ვე რო გორც ჩე მი 
კო ლე გე ბი სათ ვის, ეს ძა ლი ან რთუ ლია და ამავ დ რო უ ლად სა-
ინ ტე რე სო”. 

ბა
 ბუ

 ხა
 დ

ია
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2017 წლის შუა ხა ნებ ში ამე რი-
კულ - ქარ თულ მა კონ სორ-

ცი უმ მა, რო მე ლიც ანაკ ლი ის ღრმაწყ-
ლო ვან პორტს აშე ნებს, გა ნაცხა და, 
რომ იწყებს მე ო რე პრო ექტს, რო მე ლიც 
ით ვა ლის წი ნებს სა მო მავ ლო პორ ტის 
მიმ დე ბა რე ტე რი ტო რი ის სა ქარ თ ვე ლო-
ში პირ ველ სპე ცი ა ლურ ეკო ნო მი კურ 
ზო ნად შექ მ ნას. ამ ინი ცი ა ტი ვას მხა რი 
და უ ჭი რა სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბამ და 
პარ ლა მენ ტ მა და კონ ს ტი ტუ ცი ა ში შეს-
წო რე ბა შე ი ტა ნა: ანაკ ლია სპე ცი ა ლუ რი 
სა მარ თ ლებ რი ვი რე ჟი მი სა და სტა ტუ-
სის ტე რი ტო რი ად გა მოცხად და.

ანაკ ლი ის ღრმაწყ ლო ვა ნი პორ ტი, 
რომ ლის მშე ნებ ლო ბაც შარ შან და-
იწყო და რო მე ლიც 2020 წლის ბო ლოს 
ამოქ მედ დე ბა, გა მოცხა დე ბუ ლია ქვეყ-

ნის თ ვის სტრა ტე გი ულ პრო ექ ტად. ეს 
სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის ნიშ ნავს რე გი ო ნა-
ლუ რი სატ რან ს პორ ტო და სატ რან ზი ტო 
დე რეფ ნის რო ლის აღ დ გე ნას იმის გათ-
ვა ლის წი ნე ბით, რომ პორ ტი, რო გორც 
მთა ვა რი სატ რან ს პორ ტო ინ ფ რას ტ-
რუქ ტუ რა, უზ რუნ ველ ყოფს ტვირ თე ბის 
გა და ზიდ ვას კავ კა სი ის, ცენ ტ რა ლუ რი 
აზი ი სა და ჩრდი ლო- და სავ ლეთ ირა ნის 
სა მიზ ნე ბაზ რებს შო რის. მთლი ა ნო ბა ში, 
140 მი ლი ონ ზე მე ტი მო სახ ლე ო ბის თ ვის 
სა მიზ ნე ტე რი ტო რია და ახ ლო ე ბით 0,9 
ტრი ლი ო ნის ღი რე ბუ ლე ბის მთა ვა რი და 
მე ო რე უ ლი სა მომ ხ მა რებ ლო ბა ზა რი ა, 
რო მელ საც გრძელ ვა დი ან პერ ს პექ-
ტი ვა ში სწრა ფი ეკო ნო მი კუ რი ზრდის 
პო ტენ ცი ა ლი აქვს. მე ტიც, კავ კა სი ა სა 
და ცენ ტ რა ლურ აზი ა ში მიმ დი ნა რე და 

და გეგ მი ლი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რუ ლი პრო-
ექ ტე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ანაკ ლი ის 
ღრმაწყ ლო ვა ნი პორ ტის უმ თავ რე სი 
მი ზა ნი ევ რო პი სა და აზი ის უდი დეს 
სა მომ ხ მა რებ ლო ბაზ რებს შო რის ტვირ-
თე ბის ნა კა დე ბის მომ სა ხუ რე ბა ა, რაც 
სა ბო ლო ოდ მას ახა ლი აბ რე შუ მის გზის 
დე რეფ ნის საკ ვან ძო პუნ ქ ტად აქ ცევს. 

2017 წლის დე კემ ბერ ში პრო ექ ტის 
დაწყე ბი სად მი მიძღ ვ ნილ სა ზე ი მო ღო-
ნის ძი ე ბა ზე გა მოცხად და, რომ ანაკ ლი ის 
პორ ტის პრო ექ ტი კი დევ ერ თი ნა ბი ჯია 
სა ქარ თ ვე ლოს სატ რან ზი ტო ქვეყ ნი დან 
მწარ მო ე ბელ, ლო გის ტი კურ და სამ-
რეწ ვე ლო ქვეყ ნად გა დაქ ცე ვის გზა ზე, 
ანაკ ლი ის სპე ცი ა ლუ რი ეკო ნო მი კუ რი 
ზო ნა კი ამ დი დი მიზ ნის მა მოძ რა ვე ბე-
ლი ძა ლა ა. 

ახ ალი ინ დუ სტ რი ული 
კო ნც ეფ ცია 
ქე თი ბო ჭო რი შვ ილი 
"ანაკლია სითის" აღმასრულებელი დირექტორი

იმ ის გა თვ ალ ის წი ნე ბით, რომ სულ უფ რო მე ტი ქვ ეყ ანა აა რს ებს ან აც ხა დე ბს 

გა ნზ რა ხვ ას, და აა რს ოს სპ ეც ია ლუ რი ეკ ონ ომ იკ ური ზო ნა თა ვი ანთ ტე რი ტო-

რი ებ ზე, რა თა და ეწ იოს და გა იმ ეო როს შე ნჟ ენ ის (ჩი ნე თი) ან ჯე ბელ-ალ ის 

თა ვი სუ ფა ლი ეკ ონ ომ იკ ური ზო ნის (არ აბ თა გა ერ თი ან ებ ული სა ამ ირ ოე ბი) 

წა რმ ატ ება, ჩნ დე ბა მთ ავ არი კი თხ ვა, თუ რით გა მო ირ ჩე ვა ამ გვ არი ზო ნე ბი 

და რა არ ის მა თი წა რმ ატ ებ ის სა იდ უმ ლო.

მოსაზრება • ქე თი ბო ჭო რი შვ ილი
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მარ თა ლი ა, ანაკ ლი ის სპე ცი ა ლუ-
რი ეკო ნო მი კუ რი ზო ნის კონ ცეფ ცია 
ფარ თო და ყოვ ლის მომ ც ვე ლია – იგი 
მიზ ნად ისა ხავს სა ქარ თ ვე ლოს შა-
ვიზღ ვის პი რეთ ში სხვა დას ხ ვა დარ გი სა 
და სრუ ლი ად ახა ლი ქა ლა ქუ რი ტი პის 
და სახ ლე ბე ბის შექ მ ნას, – ზო ნის ლო-
გის ტი კუ რი და სამ რეწ ვე ლო კომ პო ნენ-
ტი ანაკ ლი ის ღრმაწყ ლო ვა ნი პორ ტის 
თავ და პირ ველ ეკო ნო მი კურ „ძრავად” 
და და ნა მა ტად მი იჩ ნე ვა. 

პრო ექ ტის მი ზა ნია იმ უნი კა ლუ რი 
კონ კუ რენ ტუ ლი უპი რა ტე სო ბე ბი სა და 
შე საძ ლებ ლო ბე ბის გა მო ყე ნე ბა, რომ-
ლებ საც ულ ტ რა თა ნა მედ რო ვე პორ ტის 
მშე ნებ ლო ბა და სა ხელ მ წი ფოს მხარ და-
ჭე რით შექ მ ნი ლი საგ ზაო და სარ კი ნიგ-
ზო ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა უზ რუნ ველ ყოფს. 
უფ რო დი დი მო ცუ ლო ბის გე მე ბის 
მომ სა ხუ რე ბის პო ტენ ცი ა ლის მქო ნე 
ანაკ ლი ის პორ ტი და დი დი სა ხელ მ წი ფო 
ინ ვეს ტი ცია მთელ ქვე ყა ნა ში ფი ზი კუ რი 
ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის მო დერ ნი ზა ცი ა ში 
სა ქარ თ ვე ლოს – სატ რან ზი ტო დე რეფ-
ნის – კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბა სა და 
პო ტენ ცი ალს მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გაზ რ-
დის. სა ბო ლოო ჯამ ში კი ეს გაზ რ დის 
მოთხოვ ნას სატ რან ს პორ ტო და ლო-
გის ტი კურ მომ სა ხუ რე ბა ზე უშუ ა ლოდ 
რე გი ონ ში და მის ფარ გ ლებს გა რეთ 
ტვირ თე ბის ახა ლი ნა კა დის მი მოქ ცე ვის 
თვალ საზ რი სით. გარ და ამი სა, თა ვი სუ-
ფა ლი ვაჭ რო ბის რე ჟი მის ფარ გ ლებ ში 
სა ქარ თ ვე ლოს მი ერ 2,3-მილიარდიან 
ბაზ რებ ზე (ევროკავშირის 28 ქვე ყა ნა, 
თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის ევ რო პუ ლი 
ასო ცი ა ცი ის ქვეყ ნე ბი, თურ ქე თი, დსთ 
და ჩი ნე თი) წვდო მა და ახა ლი, ევ რო-
პულ სტან დარ ტებ თან მი ახ ლო ე ბუ ლი 
ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა ად გი ლობ რივ, რე გი-
ო ნა ლურ და სა ერ თა შო რი სო კომ პა ნი-
ებს მე ტი მო გე ბის მი ღე ბის სა შუ ა ლე ბას 
მის ცემს. ამ ჟა მად სა ქარ თ ვე ლო ერ თა-
დერ თი ქვე ყა ნაა რე გი ონ ში, რო მე ლიც 
თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის კომ პ ლექ სუ რი 
და მრა ვალ ფე რო ვა ნი გა რი გე ბე ბის 
და დე ბის სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა და რო-
მე ლიც სა ბო ლო ოდ შე საძ ლოა ევ რო კავ-

ში რის, ჩი ნე თი სა და დსთ-ის ბაზ რებს 
შო რის სა ვაჭ რო და ეკო ნო მი კურ ხი დად 
გა და იქ ცეს. 

პრო ცე სის და საჩ ქა რებ ლად ანაკ ლი-
ის სპე ცი ა ლუ რი ეკო ნო მი კუ რი ზო ნის 
ფარ გ ლებ ში მო ი აზ რე ბა სა ქარ თ ვე ლო-
ში პორ ტ თან სრუ ლად ინ ტეგ რი რე-
ბუ ლი თა ნა მედ რო ვე ინ დუს ტ რი უ ლი 
და ლო გის ტი კუ რი პარ კე ბის ახა ლი, 
კონ კუ რენ ტუ ლი კონ ცეფ ცი ის და ნერ-
გ ვა. პარ კე ბის კონ ცეფ ცია მიმ ზიდ ველ 
მა რე გუ ლი რე ბელ კა ნონ მ დებ ლო ბა/ წა-
ხა ლი სე ბა სა და უახ ლეს ტექ ნო ლო გი ურ 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბებ ზე იქ ნე ბა და ფუძ-
ნე ბუ ლი და მათ წამ ყ ვა ნი სა ერ თა შო-
რი სო ოპე რა ტო რი მარ თავს. მო დე ლი 
ით ვა ლის წი ნებს არ სე ბუ ლი, ახა ლი და 
გან ვი თა რე ბა დი დარ გე ბის თ ვის მიმ-
ზიდ ვე ლი პლატ ფორ მის შექ მ ნას, რო მე-
ლიც მო მა ვალ ში მა თი გა ფარ თო ე ბი სა 

და გან ვი თა რე ბის სა წინ და რი იქ ნე ბა. 
ამ ჟა მად სა ქარ თ ვე ლო ში თა ნა-

მედ რო ვე სამ რეწ ვე ლო და ნიშ ნუ ლე ბის 
რა ი ო ნებ სა და შე სა ფე რის ნა გე ბო ბებს 
ძნე ლად თუ იპო ვით: მა თი უმე ტე სო ბა 
საბ ჭო ე თის დრო ინ დე ლი შე ნო ბე ბი ა, 
რო მელ თა გა ნაც ზო გი ერ თი რეს ტავ რი-
რე ბულ იქ ნა. ამის სა პი რის პი როდ, 2017 
წელს ცენ ტ რა ლუ რი და აღ მო სავ ლეთ 
ევ რო პის რე გი ო ნის ბა ზარს 3,7 მლნ. მ2 
ახა ლი სამ რეწ ვე ლო და ლო გის ტი კუ რი 
ნა გე ბო ბე ბი მი ე წო და, რო მელ თა გან 
და უ კა ვე ბე ლი რე კორ დუ ლად მცი რე 
5%-ია. ნა თე ლი ა, რომ მოთხოვ ნა მათ ზე 
საკ მა ოდ დი დი ა.

პირ ვე ლი ნა ბი ჯი ამ ნაკ ლო ვა ნე ბის 
აღ მო საფხ ვ რე ლად დიდ ბრი ტა ნეთ-
ში მოქ მე დი წამ ყ ვა ნი, პრო ფე სი უ-
ლი, სა კონ სულ ტა ციო კონ სორ ცი უმ 
BuroHappold Engineering and Moffatt 

ანაკლიის პორტის პროექტი კიდევ ერთი 
ნაბიჯია საქართველოს სატრანზიტო 
ქვეყნიდან მწარმოებელ, ლოგისტიკურ 
და სამრეწველო ქვეყნად გადაქცევის 
გზაზე.
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& Nichol-ის და ქი რა ვე ბა იყო, რო მელ-
საც, სხვა ქვეყ ნე ბის გა მოც დი ლე ბა სა და 
დარ გის ამ ჟა მინ დელ მი მარ თუ ლე ბებ-
ზე დაყ რ დ ნო ბით, მოთხოვ ნის კვლე ვა 
და ინ დუს ტ რი უ ლი და ლო გის ტი კუ რი 
პარ კე ბის გე ნე რა ლუ რი გეგ მის შედ-
გე ნა და ე ვა ლა. გე ნე რა ლუ რი გეგ მა და 
ფა ზე ბად და ყო ფი ლი სტრა ტე გია ზო ნის 
გრძელ ვა დი ან გან ვი თა რე ბა სა და ზრდას 
შე უწყობს ხელს. გარ და ამი სა, პარ კე-
ბის შექ მ ნა ში მო ნა წი ლე ო ბის მი სა ღე ბად 
და იმის თ ვის, რომ გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
შე ნო ბა- ნა გე ბო ბე ბი და ინ ფ რას ტ რუქ-
ტუ რა ად გი ლობ რი ვი და სა ერ თა შო რი სო 
კომ პა ნი ე ბის მოთხოვ ნებს აკ მა ყო ფი-
ლებ დეს, „კონსორციუმი” სამ რეწ ვე ლო 
და ნიშ ნუ ლე ბის უძ რა ვი ქო ნე ბის წამ ყ ვან 
მშე ნე ბელ პარ ტ ნი ო რებ თან აქ ტი ურ მო-
ლა პა რა კე ბებს აწარ მო ებს.

და ბო ლოს, ლო გის ტი კუ რი და ინ-
დუს ტ რი უ ლი პარ კე ბის გან ვი თა რე ბის 
ხელ შე საწყო ბად ანაკ ლი ის სპე ცი ა ლურ 
ეკო ნო მი კურ ზო ნა ში მსოფ ლი ოს ყვე ლა-
ზე წარ მა ტე ბულ ანა ლო გი ურ ზო ნებ ში 
მოქ მე დი სა კა ნონ მ დებ ლო ბა ზის მსგავ სი 
რე გუ ლა ცი ე ბი და წეს დე ბა. გათ ვა ლის წი-
ნე ბუ ლი მა რე გუ ლი რე ბე ლი, ფი ნან სუ რი 
და სა კა ნონ მ დებ ლო ბა ზა წარ მა ტე ბუ ლი 
საწყი სი ფა ზი სა და, რაც უფ რო მნიშ-
ვ ნე ლო ვა ნი ა, სხვა დას ხ ვა დარ გი სა და 
მომ სა ხუ რე ბის გა მა ერ თი ა ნე ბე ლი ზო ნის 
სა წინ და რი უნ და გახ დეს. მან აგ რეთ ვე 
ხე ლი უნ და შე უწყოს უსაფ რ თხო ბიზ-
ნეს გა რე მოს შექ მ ნას და წა ა ხა ლი სოს 
ის კომ პა ნი ე ბი, რო მელ თაც რე გი ონ ში 
თა ვი ან თი საქ მი ა ნო ბის გა ფარ თო ე ბა 
სურთ. რე გუ ლა ცი ე ბის პირ ვე ლი წყე-
ბა ზო გა დად ვაჭ რო ბის, სა ხელ დობრ, 
სა ბი თუ მო ვაჭ რო ბის, წარ მო ე ბის, 
ტრან ს პორ ტი რე ბი სა და ლო გის ტი კუ რი 
საქ მი ა ნო ბის მო წეს რი გე ბის კენ იქ ნე-
ბა მი მარ თუ ლი, რაც უზ რუნ ველ ყოფს 
ტვირ თე ბის ტრან ზიტს, რე ექ ს პორტს, 
დის ტ რი ბუ ცი ას, სა ბა ჟოს საწყობ ში შე-
ნახ ვას, სა ბა ჟო მო საკ რებ ლის გა რე შე 
მათ და მუ შა ვე ბას და კლი ენ ტე ბის თ ვის 
მი წო დე ბის არ ხე ბის შექ მ ნას. ასე ვე უნ-
და ით ქ ვას, რომ მე ზო ბელ ბაზ რებ თან 

და კავ ში რე ბუ ლი მრა ვალ რიცხო ვა ნი 
შე საძ ლებ ლო ბე ბი სა და ევ რო კავ ში-
რი სა და ჩი ნე თის ბაზ რებ ზე უტა რი-
ფო წვდო მის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ზო ნა 
ექ ს პორ ტ ზე იქ ნე ბა ორი ენ ტი რე ბუ ლი. 
რაც შე ე ხე ბა რე გუ ლა ცი ე ბის მე ო რე წყე-
ბას, იგი გუ ლის ხ მობს სა ერ თა შო რი სო 
სა კა ნონ მ დებ ლო ბა ზა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი 
ბიზ ნეს გა რე მოს შექ მ ნას, და ბან დე ბე ბის 
დაც ვა სა და და ვე ბის გა დაჭ რას კა ნო ნის 
უზე ნა ე სო ბის პრინ ციპ ზე დაყ რ დ ნო ბით 
და ად გი ლობ რი ვი თუ სა ერ თა შო რი სო 
კომ პა ნი ე ბის თ ვის მრა ვალ სხვა მიმ ზიდ-
ველ წა ხა ლი სე ბას. ანაკ ლი ის სპე ცი ა ლუ-
რი ეკო ნო მი კუ რი ზო ნის სა მარ თ ლებ რივ 
ნა წილს ქარ თუ ლი და სა ერ თა შო რი სო 
იური დი უ ლი ფირ მე ბი უზ რუნ ველ ყო ფენ, 
რაც ამას წი ნათ მი ღე ბულ სპე ცი ა ლურ 
ორ გა ნულ კა ნონ ში აისა ხა. 

შე უ ფერ ხე ბე ლი გან ვი თა რე ბი სა და 
საქ მი ა ნო ბის მიზ ნით, „კონსორციუმის” 
ჯგუ ფი ზო ნის თ ვის წამ ყ ვან სა ერ თა შო-
რი სო ოპე რა ტორს ეძებს, რო მელ მაც 
პარ კე ბი უნ და მარ თოს და სა მო მავ ლო 
კლი ენ ტებ სა და მო სახ ლე ო ბას „ერთი 
ფან ჯ რის” პრინ ცი პის მომ სა ხუ რე ბა 
გა უ წი ოს. მსოფ ლი ო ში ათა სო ბით სხვა-
დას ხ ვა ზო ნა არ სე ბობს, მაგ რამ დრომ 
გვაჩ ვე ნა, რომ გა მოც დი ლი ოპე რა ტო რი 
პრო ექ ტის წარ მა ტე ბის თ ვის გა დამ წყ ვე-
ტია – იგი პრო ექტს გა ცი ლე ბით უფ რო 
ღი რე ბულს ხდის. 

ინ დუს ტ რი უ ლი და ლო გის ტი კუ რი 
პარ კე ბის გან სა ვი თა რებ ლად ზე მოხ სე-
ნე ბუ ლი ას პექ ტე ბი გა მო იკ ვე თა სა ერ-
თა შო რი სო კომ პა ნი ებ თან მას შ ტა ბუ რი 
მო ლა პა რა კე ბე ბი სა და მსოფ ლი ოს 
სხვა დას ხ ვა სპე ცი ა ლურ ეკო ნო მი კურ 
ზო ნა ში საკ ვ ლე ვი ვი ზი ტე ბის შე დე გად. 

უნ და ით ქ ვას, რომ ამ ჟა მად სა ქარ თ-
ვე ლო ში ერ თ -ერ თი მთა ვა რი გა მოწ ვე ვა 
არის დარ გის მოთხოვ ნე ბის შე სა ბა მი-
სი ცოდ ნი სა და უნარ - ჩ ვე ვე ბის მქო ნე 
მუ შა ხე ლი. ამ მიზ ნით, „ანაკლია სი ტიმ” 
უკ ვე შეს თა ვა ზა თა ნამ შ რომ ლო ბა სა-
ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბა სა და სა ერ თა-
შო რი სო დო ნორ ორ გა ნი ზა ცი ებს, რაც 
ისე თი პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას 

გუ ლის ხ მობს, რომ ლე ბიც ად გი ლობ რი ვი 
მო სახ ლე ო ბის მო მა ვალ ში და საქ მე ბის-
თ ვის სა ჭი რო პრო ფე სი უ ლი სწავ ლე ბის 
უზ რუნ ველ ყო ფას ით ვა ლის წი ნებს. 

სპე ცი ა ლუ რი ეკო ნო მი კუ რი ზო ნა 
ისე თი სა ერ თა შო რი სო და ქარ თუ ლი 
კომ პა ნი ე ბის თ ვის იქ ნე ბა მიმ ზიდ ვე ლი, 
რომ ლებ საც მთლი ა ნად რე გი ონ ში თა ვი-
ან თი საქ მი ა ნო ბის გა ფარ თო ე ბა, ზო ნა ში 
მოქ მე დი სა ერ თა შო რი სო კომ პა ნი ე ბის 
მიმ წო დე ბელ პარ ტ ნი ო რე ბად ქცე ვა და 
თა ვი ან თი ბიზ ნე სის სა ერ თა შო რი სო 
დო ნე ზე აყ ვა ნა სურთ. ძი რი თა დი მი ზა ნი 
ისე თი ეკო სის ტე მი სა და ბიზ ნეს გა რე მოს 
შექ მ ნა ა, სა დაც კომ პა ნი ებს ძი რი თა დი 
საქ მი ა ნო ბის გა ფარ თო ე ბა და ინ ტერ ნა-
ცი ო ნა ლი ზა ცია შე ეძ ლე ბათ, რაც ზო ნა-
ში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბი სა 
და ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის ხელ შეწყო ბი თაა 
შე საძ ლე ბე ლი. 

ანაკ ლი ის პორ ტი სა და სპე ცი ა ლუ რი 
ეკო ნო მი კუ რი ზო ნის პრო ექ ტე ბი ტრან-
ს პორ ტი სა და ლო გის ტი კის სექ ტორს 
არა მარ ტო სა ქარ თ ვე ლო ში, არა მედ 
სამ ხ რეთ კავ კა სი ი სა და ცენ ტ რა ლუ რი 
აზი ის ქვეყ ნებ ზე გა მა ვალ რე გი ო ნა-
ლურ დე რე ფან შიც ძი რე უ ლად შეც ვ ლის. 
თუმ ცა, უნ და ით ქ ვას, რომ პრო ცე სის 
სწრა ფი გან ხორ ცი ე ლე ბა და ინ ტე რე-
სე ბულ მხა რე ებ ზეა და მო კი დე ბუ ლი. 
დე რეფ ნის შე საძ ლებ ლო ბე ბის სრუ ლად 
გა მო სა ყე ნებ ლად, თი თო ე ულ მა ქვე ყა ნამ 
უფ რო აქ ტი უ რი რო ლი უნ და ითა მა შოს 
მი სი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბი სა და მიმ-
ზიდ ვე ლო ბის თვალ საზ რი სით. ინ ტეგ რი-
რე ბუ ლი ვაჭ რო ბი სა და სატ რან ს პორ ტო 
ქსე ლის ხელ შე საწყო ბად სა ჭი როა სა ბა-
ჟო- გამ შ ვე ბი პუნ ქ ტე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა, 
სხვა დას ხ ვა ქვეყ ნის სატ რან ს პორ ტო 
ტა რი ფე ბის პო ლი ტი კის ჰარ მო ნი ზა ცია 
და სა ბა ჟო პრო ცე დუ რე ბის გა მარ ტი ვე-
ბა. რე გი ო ნა ლუ რი ვაჭ რო ბის პა რა დიგ-
მე ბი სა და ურ თი ერ თ და მო კი დე ბუ ლე ბის 
სქე მის შეც ვ ლით ხსე ნე ბუ ლი მარ შ რუ ტის 
გან ვი თა რე ბამ შე იძ ლე ბა მთელ რე გი ონ-
ში ვაჭ რო ბის გა ფარ თო ე ბი სა და ეკო ნო-
მი კუ რი დი ვერ სი ფი კა ცი ის კა ტა ლი ზა-
ტო რის რო ლი შე ას რუ ლოს. 

მოსაზრება • ქე თი ბო ჭო რი შვ ილი
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ას შე მდ ეგ, რაც ევ რო პი სკ ენ სწ-
რა ფვა ჩვ ენი ცხ ოვ რე ბის ყო ვე ლდ-
ღი ურ ობ ად იქ ცა, ავ ლა პა რა კდ ით 

ევ რო პულ ფა სე ულ ობ ებ ზე, ევ რო პულ 
სტ ან და რტ ებ ზე – იქ ნე ბა ეს გა რე მოს 
და ცვა, ინ ფრ ას ტრ უქ ტუ რუ ლი პრ ოე ქ-
ტები, თუ ად ამ ია ნის უფ ლე ბე ბი. თუ მცა 
იშ ია თად ვლ აპ არ აკ ობთ ევ რო პე ლე-
ბის, უფ რო სწ ორ ად, გა ნვ ით არ ებ ული 
ქვ ეყ ნე ბის მო სა ხლ ეო ბის ცხ ოვ რე ბის 
წე სე ბსა და მათ სი კე თე ზე.  ამ შე მთ ხვ ე-
ვ აში ვა რჯ იშ ის კუ ლტ ურ ას ვგ ულ ის ხმ ობ. 
და ტვ ირ თუ ლი დღ ის ბო ლოს სა ვა რჯ იშო 
და რბ აზ ებ იდ ან სპ ორ ტუ ლად ჩა ცმ ული 
ად ამ ია ნე ბის სი მც ირ ეს ნა მდ ვი ლად 
უჩ ივ ის ჩვ ენი ქვ ეყ ანა. დი ახ, ევ რო პა 
ცხოვ  რე ბის ტე მპ ით ბე ვრ ად წინ არ ის, 
და სა ქმ ებ ულ ობ ის ინ დე ქსიც მა ღა ლი 
აქვს. პო პუ ლა რუ ლად რომ ვთქვ ათ, 
ძი ძის მო მს ახ ურ ებ აც კი უფ რო ძვ ირი 
ღი რს, ვი დრე სა ქა რთ ვე ლო ში, მა გრ ამ 
მო სა ხ ლეო ბის უმ ეტ ესი ნა წი ლი რე გუ-
ლა რუ ლად ვა რჯ იშს მა ინც ახ ერ ხე ბს. 
გა ნვ ით არ ებ ულ ქვ ეყ ნე ბში აშ კა რად 
თვალ  ში სა ცე მია პა რკ ებ ში და სა ნა პი რო-
ებ ზე მო რბ ენ ალი ად ამ ია ნე ბის სი მრ ავ-
ლე, ფი ტნ ეს ის და რბ აზ ები ყო ვე ლი ფე ხის 
ნა ბი ჯზე და სპ ორ ტუ ლად გა მო წყო ბი-
ლი ად ამ ია ნე ბის ნა კა დი სა მუ შაო დღ ის 
ბო ლოს... რა ტომ არ არ ის სა ქა რთ ვე-

ლო ში ვა რჯ იში პო პუ ლა რუ ლი? რო მე ლი 
კუ თხ ით შე ვხ ედ ოთ ამ სა კი თხს? არ ის 
ეს აღ ზრ დის შე ც დომა, თუ ამ სფ ერ ოში 
მო ღვ აწე ბი ზნ ეს ის არ ას წო რი მა რკ ეტ-
ინ გის, გე მო ვნ ებ ის თა ვი სე ბუ რე ბისა თუ 
ეკ ონ ომ იკ ური სი დუ ხჭ ირის ბრალი? 

რო გორ იმ კვ იდ რე ბს ჯა ნს აღი ცხოვ-
რე ბის წე სი სა ზო გა დო ებ აში ფე ხს? ამ 
კუ ლტ ურ ის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ში ბე ვრი ფაქ-
ტ ორი მო ნა წი ლე ობს: ეკ ონ ომ იკური თუ 
სო ცი ალ ური. თი თქ ოს მო დაც კი ახ დე ნს 
ამ კუ თხ ით სა ზო გა დო ებაზე ზე გა ვლენ-
ას – მო დუ რი სპ ორ ტის სა ხე ობ ებ იც 
კი არსებობს. მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ 
სა ქა რთ ვე ლოს მო სა ხლ ეო ბის ნა წი ლი 
თა ვგ ამ ოდ ებ ით მი სდ ევს მო დის ტენ დ ენ-
ცი ებს, ამ მო დას სა ქა რთ ვე ლო ში ფე ხის 
მო კი დე ბა გა უჭ ირ და. მა გა ლი თად,  არ ცთუ 
ისე ხშ ირ ად ნა ხა ვთ ქა ლს, მსოფ ლი ოში 
ერთ-ერ თი ყვ ელ აზე მო დუ რი სპ ორ ტით, 
კრ ივ ით რომ იყ ოს და ინ ტე რე სე ბუ ლი. 
სა ცუ რაო აუ ზე ბის მო მხ მა რე ბე ლთა უმ-
ეტ ესი ნა წი ლი მხ ოლ ოდ რუ ჯის მო ყვ არ-
ულ ებ ით შე მო იფ არ გლ ება. დი ახ, ხშ ირ ად 
ლა მაზ კუ ნთს კა რგი რუ ჯით ან აც ვლ ებ-
ენ. ყვ ელ აფ ერი მა ინც, ალ ბათ, აღ ზრ-
დით იწ ყე ბა და პი რვ ელი კე ნჭი ის ევ 
გა ნა თლ ებ ის სფ ერ ოს კენ უნ და გა და ვა-
გდ ოთ. რო გო რია გა ნა თლ ებ ის სფ ერ ოს 
სტ რა ტე გია ამ მი მა რთ ულ ებ ით? აქ ვს 

თუ არა მას ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი ხე დვა და 
ან იჭ ებს თუ არა გა ნს აკ უთ რე ბულ მნ იშ-
ვნ ელ ობ ას მო ზა რდ ის ფი ზი კურ აღ ზრ-
დას? მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ სპ ორ ტის 
სა ხე ლმ წი ფო პო ლი ტი კის ხე ლშ ემ წყ ობი 
უწ ყე ბა თა შო რი სი სა კო ორ დი ნა ციო სა ბჭ-
ოც კი გვ ქო ნია და 2014 წე ლს სპ ორ ტის 
სა ხე ლმ წი ფო პო ლი ტი კის დო კუ მე ნტ-
იც შე გვ იქ მნ ია, რო მე ლიც რა მდ ენ იმე 
მი მა რთ ულ ებ ით მუ შა ობ ას მო იც ავს (1. 
სპ ორ ტუ ლი ინ ფრ ას ტრ უქ ტუ რა; 2. სა-
სპ ორ ტო გა ნა თლ ება და მე ცნ იე რე ბა; 3. 
სა კა ნო ნმ დე ბლო ცვ ლი ლე ბე ბი), დღ ევ-
ან დე ლო ბა მო წმ ობს, რომ ამ მი მა რთ-
ულ ებ ით მდ გო მა რე ობა არ ას ახ არ ბი ელ-
ოა. დღ ეს სა ქა რთ ვე ლო ში ვერ ნა ხა ვთ 
სკ ოლ ას, სა დაც სპ ორ ტია წა ხა ლი სე ბუ-
ლი. ვერ ნა ხა ვთ უნ ივ ერ სი ტე ტს, სა დაც 
მნ იშ ვნ ელ ოვ ანი დრო და ად გი ლი უკ ავ ია 
სპ ორ ტულ კლ უბ ებ სა და შე ჯი ბრ ებ ებს. 
ქუ ჩის სპ ორ ტუ ლი ინ ფრ ას ტრ უქ ტუ რა 
თი თქ მის გა ნა დგ ურ ებ ულ ია, არ არ სე ბო-
ბს ვა რჯ იშ ისა და ჯა ნს აღი ცხ ოვ რე ბის 
სო ცი ალ ური რე კლ ამ აც კი. მო კლ ედ რომ 
ვთ ქვ ათ, სა ხე ლმ წი ფო ამ მი მა რთ ულ ებ ით 
ქმ ედ ითი არ არ ის. 

რო გოც ვთ ქვ ით, ყვ ელ აფ ერი აღ ზრ-
დით იწ ყე ბა. რო დის იწ ყე ბა არ ას წო რი 
აღ ზრ და ამ მი მა რთ ულ ებ ით და სად 
ვუ შვ ებთ შე ცდ ომ ას? თი თქ ოს ტრ ად იც-

სპ ორ ტი თუ ყო ვე ლდ ღი ური 
ვა რჯ იში, რო გო რც 
ცხ ოვ რე ბის წე სი? 
ნი ნო მენ თე შაშ ვი ლი 
TNT სა ქარ თ ვე ლოს დი რექ ტო რი

მოსაზრება • ნი ნო მენ თე შაშ ვი ლი
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იუ ლად ისე და მკ ვი დრ და, რომ, ბა ვშ ვი 
წა მო იზ რდ ება თუ არა, მი სთ ვის სპ ორ-
ტის სა ხე ობა შე რჩ ეუ ლი გვ აქ ვს. დი დი 
ენ თუ ზი აზ მით ვა წყ ებ ინ ებთ სპ ორ ტზე 
სი არ ულს, თუ მცა ეს ენ თუ ზი აზ მი ქრ ება 
მა ში ნვე, რო გო რც კი მწ ვრ თნ ელი გვ ეტ-
ყვ ის, რომ ჩვ ენი შვ ილ ის გან სპ ორ ტს მე ნი 
არ და დგ ება. ვთ ვლ ით, რომ სპ ორ ტზე 
ბა ვშ ვი მხ ოლ ოდ იმ იტ ომ და დის, რომ 
პრ ოფ ეს იო ნა ლი სპ ორ ტს მე ნი გა მო ვი-
დეს? ან მწ ვრ თნ ელი რა ტომ ით ხო ვს 
ყვ ელა და ინ ტე რე სე ბუ ლი ბა ვშ ვი სგ ან, 
დი დი სპ ორ ტს მე ნი და დგ ეს, გა უგ ებ არ ია. 
აქ იწ ყე ბა ფი ზი კუ რი ვა რჯ იშ ის გან  პი რვ-
ელი გა უც ხო ება და გა უც ნო ბი ერ ებ ელი 
პრ ოტ ეს ტი. სა ბჭ ოთა პე რი ოდ იდ ან მო-
ყო ლე ბუ ლი, მშ ობ ელ მა ჯერ კი დევ ვერ 
გა მი ჯნა პრ ოფ ეს იუ ლი სპ ორ ტი რე გუ ლა-
რუ ლი უბ რა ლო ვა რჯ იშ ის გან. 

ძა ლი ან მნ იშ ვნ ელ ოვ ან ია ამ სფ ერ-
ოში და სა ქმ ებ ული ბი ზნ ეს ის მი დგ ომა 
და ხე დვა. უდ ავ ოდ, მა თი ინ ტე რე სის 

სფ ერ ოა ჯა ნს აღი ცხ ოვ რე ბის წე სის 
პრ ოპ აგ ან და და რე კლ ამა. დღ ევ ან დელ 
სა რე კლ ამო ბა ზა რს თუ გა და ვა ვლ ებთ 
თვ ალს, სა ვა რჯ იშო და რბ აზ ებ ის სა რე-
კლ ამო რგ ოლ ებ ის მო ძე ბნა გა გვ იჭ ირ-
დე ბა. მო იკ ოჭ ლე ბს ინ ფრ ას ტრ უქ ტუ-
რაც. დღ ეს სა ქა რთ ვე ლოს ქა ლა ქე ბში 
ძი რი თა დად მხ ოლ ოდ ფე შე ნე ბე ლუ რი 
და რბ აზ ები არ სე ბო ბს, რო მე ლთა ფა სი 
150 ლა რი დან 350 ლა რა მდ ეა. ოჯ ახ-
ის ოთ ხმა წე ვრ მა რომ ივ არ ჯი შოს, 
სა შუ ალ ოდ 600 ლა რია სა ჭი რო, რაც, 
დღ ევ ან დე ლი ეკ ონ ომ იკ ური მდ გო-
მა რე ობ იდ ან გა მო მდ ინ არე, სა კმ აოდ 

ძვ ირ ია. დედაქა ლა ქში არ სე ბუ ლი არც 
ერ თი და რბ აზი არ მუ შა ობს სრ ული და-
ტვ ირ თვ ით, თუ მცა, მი უხ ედ ავ ად ამ ისა, 
მა რკ ეტ ინ გუ ლი სვ ლე ბით ად ამ ია ნე ბის 
მი ჩვ ევ ას იშ ვი ათ ად ცდ ილ ობ ენ. მა გა-
ლი თად, და აი ნტ ერ ეს ონ კლ უბ ის წე ვრი 
ახ ალი წე ვრ ის მი ყვ ან ით, თი თქ მის არ 
არ სე ბო ბს შე თა ვა ზე ბე ბი ოჯ ახ ის თვ-
ის. ას ევე ძა ლი ან იშ ვი ათ ია სა შუ ალო 
სე გ მენ ტზე გა თვ ლი ლი ინ ფრ ას ტრ უქ ტუ-
რაც. ვინ მო თვ ლის, კიდევ რა მდ ენი რამ, 
მა რკ ეტ ინ გუ ლი ხრ იკი უა მრ ავ ია, რაც 
თა ნა მე დრ ოვე ბი ზნ ეს ის გა ნუ ყო ფე ლი 
ნა წი ლია. ბი ზნ ეს ის წა რმ ატ ებ ის დი დი 
წი ლი სწ ორ ად გა თვ ლილ მა რკ ეტ ინ გზე 
მო დის. აქ აც მხ ოლ ოდ ერ თგ ვა რო ვა ნი 
მი დგ ომ აა: ერ თი და რბ აზ იდ ან მე ორ ეში 
გა და იბ ირ ონ ვა რჯ იშ ის მს ურ ვე ლე ბი. 
რაც შე ეხ ება აქ ტი ურ პრ ოპ აგ ან დას,  
აქ ცი ონ ვა რჯ იში ად ამ ია ნე ბის ცხ ოვ რე-
ბის გა ნუ ყო ფელ ნა წი ლად, მო იზ იდ ონ 
ახ ალი თა ობა, გა ხა დონ თვ ალ სა ჩი ნო 

ის ფა ქტი, რომ ვა რჯ იში ახ ალ გა ზრ დო-
ბის და ლა მა ზი სხ ეუ ლის შე ნა რჩ უნ ებ ის 
ერთ-ერ თი ქმ ედ ითი სა შუ ალ ებ აა, ანუ 
თა ვად შე უწ ყონ ხე ლი ბა ზა რზე მო თხ-
ოვ ნის გა ზრ დას, ჯე რჯ ერ ობ ით რთ ულ 
ამ ოც ან ად გვ ეს ახ ება და ამ მი მა რთ უ-
ლებ ით ბი ზნ ესი პა სი ურ ობს. 

უც ნა ურ ია, რომ, ად ამ ია ნე ბი, ვი საც 
თა ვის მო სა ვლ ელ ად მა ტე რი ალ ური სა-
შუ ალ ებ აც აქ ვს, დრ ოც და სუ რვ ილ იც, 
სუ ლაც არ თვ ლის ვა რჯ იშს აუ ცი ლე ბლ-
ობ ად. რას ნი შნ ავს ქა რთ ულ რე ალ ობ აში 
თა ვის მო ვლა? ად ამ ია ნე ბის ის ნა წი ლი, 
რო მე ლიც არ იშ ურ ებს თა ნხ ას იმ ის თვ ის, 

რომ მუ დმ ივ ად ჰქ ონ დეს წე სრ იგ ში თმა, 
წა მწ ამი, დრ ოუ ლად გა იკ ეთ ოს ბო ტო-
ქსი, მე ზო თე რა პია, არ ას ოდ ეს ფი ქრ ობს, 
რომ ტა ნიც მი სია და ტა ნის მო ვლ ის 
სა უკ ეთ ესო სა შუ ალ ება ნე ბი სმ იე რი სა-
ხის ვა რჯ იშ ია. დი ახ, აქ მხ ედ ვე ლო ბა ში 
მა ქვს ვა რჯ იში არა რო გო რც უბ რა ლოდ 
ჯა ნმ რთ ელ ობ ის, არ ამ ედ ახ ალ გა ზრ დო-
ბის შე ნა რჩ უნ ებ ის სა უკ ეთ ესო სა შუ ალ-
ება. ამ შე მთ ხვ ევ აში ის უა ლტ ერ ნა ტი ვოა 
და ვე რა ნა ირი პლ ას ტი კუ რი თე რა პია 
ვერ შე ედ რე ბა. და ჭი მუ ლი კუ ნთი და 
მო წე სრ იგ ებ ული სი სხ ლის მი მო ქც ევა, 
ნი ვთ იე რე ბა თა ცვ ლა უზ რუ ნვ ელ ყო-
ფს ორ გა ნი ზმ ის ახ ალ გა ზრ დულ იე რს. 
თუ მცა, მი უხ ედ ავ ად ამ ისა, ად ამ ია ნე ბს, 
რო მლ ებ იც დრ ოსა და თა ნხ ას არ იშუ-
რ ებ ენ სა ხის მო ვლ ის თვ ის, სრ ულ იად 
არ ად არ დე ბთ ტა ნი... რომ აღ არ აფ ერი 
ვთ ქვ ათ ემ ოც იურ გა ნტ ვი რთ ვა სა და სტ-
რე სის მო ხს ნა ზე. 

დღ ევ ან დელ სა ქა რთ ვე ლო ში ვა რჯ იში 
არ არ ის ად ამ ია ნის ცხ ოვ რე ბის გა ნუ ყრ-
ელი ნა წი ლი, ეს ფა ქტ იც ჩვ ენი „ქა რთ-
ვე ლო ბის” ნა წი ლია და სწ ორ ედ ამ იტ ომ, 
დი ლით ორი კი ლო მე ტრ ის გა რბ ენა, 
რო მე ლს აც „ორ შა ბა თი დან” ვი წყ ებთ, 
ქა რთ ვე ლი სთ ვის გმ ირ ობ ის ტო ლფ ას ია.   
ისე ძა ლით არ ის მო სუ ლი მის ცხ ოვ რე ბა-
ში, რომ დი დხ ანს ვერ ძლ ებს. 

მი უხ ედ ავ ად მი ზე ზე ბი სა, რო მლ ებ-
იც  ყვ ელ გან შე იძ ლე ბა მო ვძ ებ ნოთ, 
ძი რი თა დი პა სუ ხი სმ გე ბლ ობა მა ინც სა-
ხელ მ წი ფო სა და გა ნა თლ ებ ის სი სტ ემ ას 
ეკ ის რე ბა, რა დგ ან ად ამ ია ნე ბს ძი რი თა დი 
უნ არ–ჩვ ევ ები სწ ორ ედ ად რე ულ ას აკ ში  
უყ ალ იბ დე ბათ. დრ ოუ ლად გა ნვ ით არ ებ-
ულ სწ ორ უნ არ–ჩვ ევ ებ ზე ად ვი ლად ვერ 
ამ ბობ უა რს. ჯა ნმ რთ ელ ობ აა, სუ ლი ერი 
გა წო ნა სწ ორ ებ ულ ობ აა, ახ ალ გა ზრ დო-
ბაა, სი ხა ლი სეა, სი გა მხ დრ ეა, რაც გი-
ნდ ათ და არ ქვ ით, ოღ ონდ ეს ცხ ოვ რე ბის 
წე სად ვა ქც იოთ. მეც მი ნდა, და ვი ნა ხო 
პა რკ ები ყუ რს ას მე ნე ბი ანი მო რბ ენ ალი 
გო გო ებ ით და ბი ჭე ბით სავსე, ფი ტნ ეს ის-
თვ ის გა მო წყ ობ ილი ად ამ ია ნე ბის ნა კა დი 
ქა ლა ქის ქუ ჩე ბში – ჯა ნს აღი აზ რო ვნ ება 
აქ ედ ან იწ ყე ბა. 

რატომ არ არის საქართველოში 
ვარჯიში პოპულარული? ეს აღზრდის 
შეცდომაა, თუ ამ სფეროში მოღვაწე 
ბიზნესის არასწორი მარკეტინგის, 
გემოვნების თავისებურების თუ 
ეკონომიკური სიდუხჭირის ბრალი? 
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პროფილი

რ 

ავ ტო რი: სა ლო მე ჭი პა შვ ილ ი
ფოტო: ხათუნა ხუციშვილი

ეტ ლი, 
რო მე ლს აც 
გა მა რჯ ვე ბა მდე 
მი ჰყ ავ ხარ

13 წლის იყო, რო ცა დე და წა ვი და ემიგ რა ცი ა ში, სა-
ბერ ძ ნეთ ში, რომ ოჯახს მეტ - ნაკ ლე ბად ამო ე სუნ თ ქა, 
საჭ მელ ზე მა ინც არ ჰქო ნო დათ სა ფიქ რა ლი. დე დის 
გა რე შე ძა ლი ან გა უ ჭირ და. ბევ რი რა მის გა კე თე ბა 
და მო უ კი დებ ლად მო უხ და. ირ მა ხე ცუ რი ა ნი კარ გი 
მოს წავ ლე იყო. ჩა ა ბა რა ქუ თა ი სის აკა კი წე რეთ ლის 
სა ხე ლო ბის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტეტ ში, ინ ფორ-
მა ტი კის ფა კულ ტეტ ზე. პირ ვე ლი კურ სი წარ მა ტე ბით 
და ას რუ ლა და... იწყე ბა უფ რო რთუ ლი პე რი ო დი მის 
ცხოვ რე ბა ში. იმა ზე რთუ ლი, ვიდ რე ეს იყო ზედ მე ტად 
ჩუ მი და „დევნილი” ბავ შ ვო ბა. 

მოვ ლე ნე ბი სწრა ფად გან ვი თარ და. თა ვი დან ოდ-
ნავ კოჭ ლობ და, რაც სი ა რუ ლის მა ნე რა ში გა და ი ტა ნა. 
მე რე მარ ჯ ვე ნა ფეხ ში შეგ რ ძ ნე ბა და კარ გა, თუმ ცა 
უც ნა უ რი იყო ის, რომ ტკი ვი ლე ბი არ აწუ ხებ და. 18 
წლის ასაკ ში კი მძი მე დი აგ ნო ზი და უს ვეს – ზურ-
გის ტვი ნი დან აღ მო ცე ნე ბუ ლი ძა ლი ან დი დი, მაგ რამ 
კე თილ თ ვი სე ბი ა ნი სიმ სივ ნე. 16 სექ ტემ ბერს სას წ რა-
ფო ოპე რა ცია გა უ კეთ და, რო მე ლიც და ახ ლო ე ბით 8 
სა ათს მიმ დი ნა რე ობ და. რო ცა ნარ კო ზი დან გა მო ვი და, 
მიხ ვ და, რომ ზურგს ქვე მოთ მი სი აღა რა ფე რი იყო. 

ვა წე ლი დი დი დროა იმის თ ვის, რომ იჯ დე 
ეტ ლ ში და ელო დო მო მენტს, რო ცა ისევ 
შეძ ლებ გავ ლას ზუს ტად ისე, რო გორც 

მთე ლი 18 წე ლი და დი ო დი, და არა ფე რი აკე თო, გარ-
და რუ ტი ნუ ლი, ყო ველ დღი უ რი ვარ ჯი ში სა. ვარ ჯი-
შის, რო მელ საც ერ თა დერ თი მი ზა ნი აქვს – ხე ლახ-
ლა აიდ გა ფე ხი. ეს მი ზა ნი აქვს შენს მშობ ლებ საც, 
მე გობ რებ საც და თა ვად შენც. რო გორც რი გი თი 
ჯა რის კა ცი, ას რუ ლებ ყვე ლა და ვა ლე ბას, რო მელ თა 
დაძ ლე ვაც შე ნი ვა ლი ა. რვა წლის თავ ზე კი ხვდე ბი, 
რომ ცხოვ რე ბა ში სხვა, უკე თე სი მიზ ნე ბიც არ სე ბობს, 
ვიდ რე, უბ რა ლოდ, სი ა რუ ლი ა. 

ირ მა ხე ცუ რი ა ნი აფხა ზე თი და ნა ა. 6 წლის იყო, 
რო ცა ომის შემ დ გომ მშობ ლებ თან ერ თად წყალ-
ტუ ბო ში გად მო ვი და საცხოვ რებ ლად. თა ვად ირ მა 
აფხა ზე თის კონ ფ ლიქტს რუ სეთ - სა ქარ თ ვე ლოს ომს 
ეძა ხის. ძა ლი ან რთუ ლი პე რი ო დის გა მოვ ლა მო უ წი ა. 
ყვე ლა ფე რი ცუდ თა მაშს ჰგავ და. პა ტა რა იყო და 
უჭირ და ამ ყვე ლაფ რის აღ ქ მა. იყო და ცინ ვა, შიმ ში-
ლი, კარ და კარ სი ა რუ ლი და მათხოვ რო ბა. ძა ლი ან 
მძი მე ტვირ თი იყო „დევნილის” სტა ტუ სის ტა რე ბაც. 
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7-8 წე ლი მა ინც დას ჭირ დე ბო და, რომ ელე მენ ტა-
რუ ლად ფე ხი და ედ გა და ისიც რე ა ბი ლი ტა ცი ის 
არა ერ თი კურ სის შე დე გად. ფსი ქო ლო გი უ რად ძა ლი ან 
მძი მე აღ მოჩ ნ და ეს ყვე ლა ფე რი. ოპე რა ცი ი დან ერ თი 
თვის შემ დეგ და უ მე გობ რ და ეტლს და დეპ რე სი ე ბიც 
და იწყო. 3 წე ლი არ ეძი ნა. რამ დე ნი მე სა ა თით თუ 
ახერ ხებ და და ძი ნე ბას სა ძი ლე აბე ბის დახ მა რე ბით. 
ხე დავ და უც ნა ურ, არა ამ ქ ვეყ ნი ურ სიზ მ რებს და მე რე 
ში ში ეუფ ლე ბო და. მო ი მა ტა წო ნა ში, იყო სა შინ ლად 
აგ რე სი უ ლი, ყვე ლა ფე რი აღი ზი ა ნებ და, სულ ჩხუ ბობ-
და და ამ აგ რე სი ის ძი რი თა დი მსხვერ პ ლი ისევ დე და 
იყო. პირ ვე ლად ქუ ჩა ში კი ოპე რა ცი ი დან მხო ლოდ 4 
წლის მე რე გა ვი და. 

„ბევრს ვკითხუ ლობ დი, თუმ ცა უნი ვერ სი ტეტ ში 
აღარ დავ ბ რუ ნე ბულ ვარ, სურ ვი ლი მქონ და, მაგ რამ 
შე მე შინ და, შე მე შინ და გარ შე მომ ყოფ თა და მო კი დე ბუ-
ლე ბის. პირ ვე ლი სირ თუ ლე, რა საც გა რეთ გა მოს ვ-
ლი სას წა ვაწყ დი, ადა მი ა ნე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბა იყო, 
თუმ ცა მარ ტო ადა მი ა ნე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბას ვერ 
და ვაბ რა ლებ, პირ ველ რიგ ში მე ვერ მი ვი ღე სა კუ-
თა რი თა ვი ისე თი, რო გო რიც ვარ. სა კუ თა რი თა ვი 
თვი თონ მებ რა ლე ბო და. ში ნა გან და მო კი დე ბუ ლე ბას 
იმ ხე ლა ძა ლა აქვს, რომ გა რეთ გა მო დის ეს ყვე-
ლა ფე რი, ყვე ლა ხე დავს, თვა ლე ბი დან ყვე ლა ფე რი 
იკითხე ბა. ჩე მი ბრა ლიც იყო, რომ სა ზო გა დო ე ბას 
იგი ვე და მო კი დე ბუ ლე ბა ჰქონ და ჩემ მი მართ, მე თვი-
თონ მე ცო დე ბო და სა კუ თა რი თა ვი და მე თვი თონ 
მე სირ ცხ ვი ლე ბო და ჩე მი ეს მდგო მა რე ო ბა”. ძა ლი ან 
რთუ ლი იყო ეს პე რი ო დი, მაგ რამ ირ მა ხე ცუ რი ან მა 
მა ინც შეძ ლო მი სი გა და ტა ნა და შე სა შურ წარ მა ტე-
ბებ საც მი აღ წი ა.

თქვე ნი ცხოვ რე ბა რთუ ლი დი აგ ნო ზის დას მის 

შემ დეგ... იწყებთ ახალ ცხოვ რე ბას ოფის მე ნე-

ჯე რის პო ზი ცი ა ზე პა რა ო ლიმ პი ურ კო მი ტეტ ში. 

რო გორ მი ი ღეთ ეს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა?

დღემ დე არის ასე თი კო ა ლი ცია „დამოუკიდებელი 
ცხოვ რე ბი სათ ვის”, რო მე ლიც ძი რი თა დად უფ ლე ბებ-
ზე მუ შა ობს. ამ კო ა ლი ცი ა ში შშმ პირ თა თემ ზე მო მუ-
შა ვე ძა ლი ან ბევ რი ორ გა ნი ზა ციაა გა ერ თი ა ნე ბუ ლი. 
მათ მიჰ ყავ დათ ხოლ მე ეტ ლით მო სარ გებ ლე პი რე ბი 
და ას წავ ლიდ ნენ და მო უ კი დებ ლად ცხოვ რე ბის წეს - ჩ-
ვე უ ლე ბებს. სწო რედ ამ პრო ექ ტით წა ვე დი მეც სე ნაკ-
ში, სა დაც ძა ლი ან ნა ყო ფი ე რი ერ თი კვი რა დავ ყა ვი. 
შემ დეგ უკ ვე ამ ორ გა ნი ზა ცი ამ გა და მამ ზა და და მე 
თვი თონ გავ ხ დი ტრე ნე რი, ვას წავ ლი დი სხვა ეტ ლით 
მო სარ გებ ლე ებს და მო უ კი დებ ლად ცხოვ რე ბას. ერთ 
დღე საც სა ქარ თ ვე ლოს პა რა ო ლიმ პი უ რი კო მი ტე ტი-
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დან და მი რე კეს, მითხ რეს, რომ სჭირ დე ბო დათ კად რი ოფის მე ნე ჯე რის 
პო ზი ცი ა ზე, თან – ეტ ლით მო სარ გებ ლე. ეს იყო 2013 წელს. შე მო თა ვა ზე ბა 
ჩემ თ ვის ძა ლი ან დი დი სტი მუ ლი აღ მოჩ ნ და. იმ პე რი ოდ ში ერ თ ფე როვ-
ნე ბით დაღ ლი ლი ვი ყა ვი, რა ღაც ახ ლის კე თე ბა მინ დო და, ვარ ჯი შის გან 
ფსი ქო ლო გი უ რად იმ დე ნად ვი ყა ვი და ცა რი ე ლე ბუ ლი, ეს შე მო თა ვა ზე ბა წა-
მა ლი აღ მოჩ ნ და. ოპე რა ცი ის შემ დეგ ეს იყო ჩე მი პირ ვე ლი და მო უ კი დე ბე-
ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა. ამ გა დაწყ ვე ტი ლე ბას თან შე გუ ე ბა ყვე ლა ზე რთუ ლი 
დე და ჩე მის თ ვის აღ მოჩ ნ და. ძა ლი ან გა მი ჭირ და თბი ლის ში ბი ნის მო ძებ-
ნაც, რად გან არა ნა ი რი ადაპ ტა ცია არა აქვს შე ნო ბებს. პირ ველ ეტაპ ზე 
ჩე მი კო ლე გე ბი მეხ მა რე ბოდ ნენ. პირ ვე ლი ორი წე ლი იყო ჩე მი ახა ლი 
ცხოვ რე ბის და საწყი სი. ამან ჩემ ში სუ ლი ე რი გარ და ტე ხა მო ახ დი ნა, ამ ორ-
მა წელ მა მას წავ ლა, თუ რო გორ არ უნ და მი ვაქ ციო ყუ რადღე ბა უარ ყო-
ფითს, რო გორ არ უნ და მო ვუშ ვა ცუ დი ჩე მამ დე და რო გორ უნ და დავ რ ჩე 
და შე ვი ნარ ჩუ ნო ის ირ მა, რო მე ლიც ამ წლე ბის გან მავ ლო ბა ში გა ვაღ ვი ძე 
ჩემს თავ ში. სულ სხვა ფე რებ ში აღ ვიქ ვი ცხოვ რე ბა. გავ თა ვი სუფ ლ დი ყვე-
ლა კომ პ ლექ სის გან. აღარ ვჩხუ ბობ დი, აგ რე სია აღარ მქონ და, მივ ხ ვ დი, 
რომ ჩემ ში რა ღაც შე იც ვა ლა. ვთვლი, რომ ყვე ლა ზე დი დი იარა ღი ღი მი-
ლია – არც ჩხუ ბი, არც ყვი რი ლი, არც თი თის დაქ ნე ვა, და მეც ვის წავ ლე 
ღი მი ლი. რა ღაც ნა ი რად ჰარ მო ნი უ ლად შე ერ წყა ყვე ლა ფე რი ერ თ მა ნეთს. 
ძველ ირ მა სა და ახ ლან დელ ირ მას შო რის დი დი გან ს ხ ვა ვე ბა ა, შე და რე ბაც 
კი რთუ ლი ა... დღე საც ვფიქ რობ, რამ დე ნი დრო დავ კარ გე ტყუ ი ლად სა-
კუ თა რი თა ვის შე ცო დე ბა ში. ერ თი რამ ყვე ლას უნ და ახ სოვ დეს: ყვე ლა ზე 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, სა კუ თა რი სხე უ ლი მი ი ღო ისე თი, რო გო რიც არის. სხვა 
გზა ისე დაც არ გაქვს. სხვას ვერ ეყ ვა რე ბი, თუ შენ თა ვად არ გეყ ვა რე ბა 
სა კუ თა რი თა ვი ისე თი, რო გო რიც ხარ. 

ოფის მე ნე ჯე რო ბი დან აქ ტი ურ სპორ ტ ს მე ნო ბამ დე – რო გორ მი ი ღეთ 

ეს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა? რამ დე ნი ხა ნი ა, რაც ფა რი კა ო ბით ხართ და კა ვე-

ბუ ლი და რო დის მო ვი და პირ ვე ლი გა მარ ჯ ვე ბა? 

ზუს ტად ერ თი წე ლი ვი ყა ვი ოფის მე ნე ჯე რი. ძა ლი ან კარ გი კო ლექ ტი ვი 
შემ ხ ვ და, დღე საც ამ კო ლექ ტივ ში ვარ, მაგ რამ მე უკ ვე სხვა – სპორ ტ ს მე-
ნის ამ პ ლუ ა ში. მა თი დამ სა ხუ რე ბა ა, რომ მე ეს ად გი ლი შე მიყ ვარ და, მი უ-
ხე და ვად იმი სა, რომ უხელ ფა სოდ ვმუ შა ობ დი და ყვე ლა ნი გა მო მუ შა ვე ბა ზე 
ვი ყა ვით. ყვე ლა ზე მე ტად მი ხა რო და, რომ მქონ და რა ღაც სა კე თე ბე ლი და 
ვგრძნობ დი, რომ უსარ გებ ლო არ ვი ყა ვი. მო მე წო ნა მუ შა ო ბის სპე ცი ფი-
კა. ჩე მი საქ მე კარ გად მო ვირ გე. 2014 წელს კი კო მი ტე ტის ერ თ -ერ თ მა 

პროფილი

ვი ცე- პ რე ზი დენ ტ მა, თი ნა თინ რე ვა ზიშ ვილ მა, რო-
მე ლიც ასე ვე ჩე მი კარ გი მე გო ბა რი ა, მითხ რა, რომ 
არის ჯგუ ფი, რო მელ საც სა ქარ თ ვე ლო ში პა რა ფა-
რი კა ო ბის გან ვი თა რე ბა უნ და. წარ მო უდ გენ ლად 
მი მაჩ ნ და ჩე მი თა ვი სპორ ტ ში. მაგ რამ ყვე ლას თ ვის 
მო უ ლოდ ნე ლად მი ვი ღე გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, რომ 
უნ და მე ცა და. მა ნამ დე ბევ რი ჭი დი ლი მქონ და სა-
კუ თარ თავ თან, სულ ვფიქ რობ დი, 27 წლის ასაკ ში 
რა დროს სპორ ტის დაწყე ბა იყო, ამ ასაკ ში ხალ ხი 
სპორ ტულ კა რი ე რას ამ თავ რებს და ა.შ. პირ ვე ლი ვე 
დღეს, ვარ ჯიშ ზე მი სულს, ისე თი გა რე მო დამ ხ ვ და, 
რომ შე უძ ლე ბე ლი იყო, იქ არ დავ რ ჩე ნი ლი ყა ვი. 5 
წე ლი გახ დე ბა, რაც სპორ ტით ვარ და კა ვე ბუ ლი. 

პირ ვე ლი გა მარ ჯ ვე ბა ვარ ჯი ში დან ორი თვის 
თავ ზე მო ვი და, კა ნა და ში. პირ ვე ლად ავი ღე მე და ლი, 
ეს იყო ბრინ ჯაო რა პი რით ფა რი კა ო ბა ში და რომ ჩა-
მო ვე დი, ჩემს ტრე ნერს ვუთხა რი: მე ამ სპორ ტი დან 
არ სად არ წა ვალ! სწო რედ ამ გა მარ ჯ ვე ბამ მომ ცა 
ბიძ გი, ამ სპორ ტ ში მაქ სი მუ მი გა მე კე თე ბი ნა. რე ა-
ლუ რად ძა ლი ან დი დი დროა სა ჭი რო იმის თ ვის, რომ 
და იხ ვე წო და თქვა, რომ შემ დ გა რი მო ფა რი კა ვე ხარ. 

ანუ სა ჭი რო იყო ერ თი გა მარ ჯ ვე ბა...

სა ჭი რო იყო ერ თი გა მარ ჯ ვე ბა გარ და ტე ხის თ ვის, 
თვით რ წ მე ნა რომ ამე მაღ ლე ბი ნა. მე გო ნა, რომ ვერ 
შევ ძ ლებ დი, ჩემ თ ვის ძა ლი ან რთუ ლი სპორ ტის 
სა ხე ო ბა იყო, მაგ რამ ამ გა მარ ჯ ვე ბამ ყვე ლა ფე რი 
თქვა. რა საც მო ინ დო მებ, ყვე ლაფ რის გა კე თე ბაა 
შე საძ ლე ბე ლი. იღ ბა ლიც და მეხ მა რა გა მარ ჯ ვე ბა ში.

თქვენს გა მარ ჯ ვე ბებ ზეც უფ რო დაწ ვ რი ლე-

ბით რომ გვი ამ ბოთ? რო გორც ვი ცი, შვიდ გ ზის 

მსოფ ლიო თა სის მფლო ბე ლი ხართ...

უკ ვე ათ გ ზის მსოფ ლიო თა სის მფლო ბე ლი ვარ. რო ცა 
რამ დენ ჯერ მე მო ი გებ, მე რე უფ რო და უფ რო მე ტის 
მოთხოვ ნი ლე ბა გიჩ ნ დე ბა. გარ შე მო ყვე ლა ჩემ გან 
მო გე ბას ელის. და მიმ ძიმ და მხრე ბი ამ ხე ლა პა სუ ხის-
მ გებ ლო ბის გან. მო გე ბე ბი ერ თ მა ნეთს რომ გა და ე ბა, 
რე ა ლუ რად მივ ხ ვ დი – რა ტო მაც არა, შე საძ ლე ბე ლი ა. 
ის გამ ძ ლე ო ბა, სიძ ლი ე რე, მუ შა ო ბის სიყ ვა რუ ლი, 
ყო ველ დღი უ რი რე ჟი მი ცხოვ რე ბა შიც ძა ლი ან მეხ მა-
რე ბა, ნე ბის მი ერ ცხოვ რე ბი სე ულ გა სა ჭირს ძლი ე რად 
ვუდ გა ვარ, სპორ ტის დამ სა ხუ რე ბა ა, რომ პი როვ ნუ-
ლა დაც მოხ და ჩე მი გარ დაქ მ ნა. წარ მა ტე ბე ბი ძა ლი ან 
დიდ ენერ გი ას და თავ და უ ზო გავ შრო მას მო ითხოვს. 
კვი რა ში ექ ვ სი დღე ვვარ ჯი შობთ, დღე ში მი ნი მუმ 4-5 
სა ა თი. ამ რე ჟიმს შე ვეჩ ვი ე. 

ყველაზე მნიშვნელოვანია, 
საკუთარი სხეული მიიღო ისეთი, 
როგორიც არის. სხვა გზა ისედაც 
არ გაქვს. სხვას ვერ ეყვარები, თუ 
შენ თავად არ გეყვარება საკუთარი 
თავი ისეთი, როგორიც ხარ.
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რამ დე ნი სპორ ტ ს მე ნია სა ქარ თ ვე ლო ში, რომ ლე ბიც ეტ ლით მო-

სარ გებ ლე თა ფა რი კა ო ბა ში აქ ტი უ რე ბი ხართ? და კი დევ რა ი მე სხვა 

სპორ ტის სა ხე ო ბე ბი ხომ არ არის წარ მოდ გე ნი ლი პა რა ო ლიმ პი ურ 

ცენ ტ რ ში?

პა რა ფა რი კა ო ბა ში ჩვენ ხუთ ნი ვართ. არის ასე ვე პა რამ შ ვილ დოს ნო ბა, პა რა-
ძი უ დო, პა რაფ რენ ბურ თი, პა რა ჩოგ ბურ თი, უსი ნათ ლო თა ფეხ ბურ თი, ბო ჩა, 
მძლე ოს ნო ბა, მკლავ ჭი დი და ა.შ. არის ზამ თ რის ოლიმ პი უ რი სა ხე ო ბე ბიც.
 
რო გორ ფიქ რობთ, ჩვე ნი ქა ლა ქის ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა რამ დე ნად პა-

სუ ხობს შშმ პი რე ბის მოთხოვ ნებს? რამ დე ნად ადაპ ტი რე ბუ ლია ჩვე ნი 

ქა ლა ქი? რა არის კი დევ გა სა კე თე ბე ლი ამ მხრივ?

რაც შე ე ხე ბა ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რას, ადაპ ტა ცი ას და ზო გა დად გა რე მოს 
მოწყო ბას, წი ნა წლებ თან შე და რე ბით წინ ს ვ ლა შე იმ ჩ ნე ვა, ოღონდ – მხო-
ლოდ თბი ლის ში. ალ ბათ ესეც ბევ რი ჩვე ნი მოთხოვ ნის, აქ ტი უ რო ბის 
შე დე გად გაჩ ნ და. ჩვენ სა ზო გა დო ე ბის სრულ ფა სო ვა ნი წევ რე ბი ვართ, უფ-
ლე ბა მო სი ლე ბი ვართ, რომ ვი სარ გებ ლოთ იმ ჩვე ნი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რით, 
რაც ჩვე უ ლებ რივ ფე ხით მო სი ა რუ ლე ადა მი ა ნებს სჭირ დე ბათ გა და ად გი-
ლე ბის თ ვის. არა ა დაპ ტი რე ბუ ლი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა არ უნ და უს ვამ დეს 
ხაზს ჩემს ფი ზი კურ მდგო მა რე ო ბას, რომ ჩემ თ ვის და ჩემ ნა ი რე ბის თ ვის არ 
არის ეს ყვე ლა ფე რი და მე სხვა და ნარ ჩე ნი სო ცი უ მის გან გან ვ ს ხ ვავ დე ბი. 
მე არ მი ვე სალ მე ბი იმ გა მიჯ ვ ნებს, რომ მა გა ლი თად, აქ ეტ ლით მო სარ-
გებ ლე ე ბის პან დუ სი ა, ან ეტ ლით მო სარ გებ ლე ე ბის პარ კინ გია ან თუნ დაც 
აქ ეტ ლით მო სარ გებ ლე ე ბის სა პირ ფა რე შო ა, არა, ეს ყვე ლა სი ა, უბ რა ლოდ 
ეს ჩემ თ ვის მო სა ხერ ხე ბე ლი ა. ყო ველ თ ვის უნ და ეცა დო, რომ სო ცი უმს 
კი არ და შორ დე და გან ცალ კევ დე, არა მედ პი რი ქით, მას თან გა ერ თი ან-
დე. ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რას ვუ ჩი ვი ნამ დ ვი ლად. ძა ლი ან ბევ რი ბა რი ე რი ა. 
თუმ ცა არ ვჩხუ ბობ, ნელ - ნე ლა, ეტა პობ რივ რა ღაც მა ინც კეთ დე ბა. ახ ლა 
ვე ლო დე ბი გა ე როს კონ ვენ ცი ის მე ო რე ოქ მის ძა ლა ში შეს ვ ლას, რო მე ლიც 
და ა ვალ დე ბუ ლებს სა ხელ მ წი ფოს, უზ რუნ ველ ყოს ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა – 
ასე ჩვენს უფ ლე ბებს ად ვი ლად ვე ღარ და არ ღ ვე ვენ. თუმ ცა რო დის შე ვა 
ძა ლა ში კონ ვენ ცი ა, არა ვინ იცის. ფაქ ტი ა, დღეს არა ნა ი რი ადაპ ტი რე ბუ-
ლი შე ნო ბა- ნა გე ბო ბა არ არ სე ბობს ჩვენ თ ვის, ქუ ჩა ში ჩვენ კი არა, ფე ხით 
მო სი ა რუ ლეს უჭირს გა და ად გი ლე ბა, ტრო ტუ ა რე ბი გა ივ სო ავ ტო მო ბი-
ლე ბით. ადაპ ტა ცი ე ბი ფა სა დუ რი ა. შე დი ხარ პან დუ სით პირ ველ სარ თულ-
ზე და მე ო რე სარ თულ ზე კი ბე ე ბი გხვდე ბა... ხელ მი საწ ვ დო მი უნ და იყოს 
გა რე მო, გა ნათ ლე ბა, ჯან დაც ვა, არ უნ და აგიყ ვა ნონ სამ სა ხურ ში მხო ლოდ 
იმის გა მო, რომ ეტ ლით მო სარ გებ ლე ხარ ან პი რი ქით. ყვე ლა ადა მი ა ნი 
თა ნა ბა რი უფ ლე ბე ბით უნ და სარ გებ ლობ დეს. თუნ დაც ის, რომ ავ ტო ბუ სე-
ბი შე მო იყ ვა ნეს ადაპ ტი რე ბუ ლი – კარ გი ა, მაგ რამ გა ჩე რე ბე ბი არ გვაქვს 
ადაპ ტი რე ბუ ლი და რად გვინ და ასე თი ტრან ს პორ ტი? ან მძღო ლი არის 
გა დამ ზა დე ბუ ლი იმის თ ვის, რომ მე რო დე საც გა ვა ჩე რებ ავ ტო ბუსს, მან 
წუ წუ ნით არ გად მო მი ღოს ის ჩემ თ ვის გან კუთ ვ ნი ლი პან დუ სი? სო ცი უმ-
ში და მო კი დე ბუ ლე ბა იმ შემ თხ ვე ვა ში შე იც ვ ლე ბა, თუ შენ მო მიწყობ მე 
სი ტუ ა ცი ას, ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რას ისეთს მო მარ გებ, რო მე ლიც მე მარ თ ლა 
მჭირ დე ბა. არ მომ წონს მე ადა მი ა ნებს შო რის სხვა ო ბა. აი, მა გა ლი თად, 
გზა ზე გა და სას ვ ლე ლი ხი დე ბი, რომ ლებ ზეც არის ე.წ. პან დუ სე ბი, მა თი არ-
სე ბო ბის აზრს ვერ ვხვდე ბი და დარ წ მუ ნე ბუ ლი ვარ, ვერც ის ხვდე ბა, ვინც 
ეგ გა ა კე თა. „არაფერი ჩვე ნი ჩვენ გა რე შე” – ეს არის ჩე მი მო წო დე ბაც და 

პროფილი

თხოვ ნაც, რად გან მე თუ მი კე თებ, მე უნ და ვი ყო 
ამის მო ნა წი ლე, მე უნ და მკითხო, ზო მა რამ ხე ლა 
უნ და იყოს პან დუ სის, დახ რა რამ დე ნი უნ და ჰქონ-
დეს, შევ ძ ლებთ თუ არა ამა ზე და მო უ კი დებ ლად 
ას ვ ლა- ჩა მოს ვ ლას, ეს ყვე ლა ფე რი ჩვენ თან ერ თად 
უნ და გა კეთ დეს.

რა სჭირ დე ბა ამ სპორტს, თქვე ნი გად მო სა ხე დით, 

გან ვი თა რე ბის თ ვის? რა გა კეთ და და რა არის კი-

დევ გა სა კე თე ბე ლი სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან?

ეს სპორ ტი გან ვი თა რე ბის პრო ცეს შია და რე ა ლუ-
რად ყვე ლა ზე წარ მა ტე ბუ ლია დღეს პა რას პორ ტის 
კუთხით. პა რა ო ლიმ პი უ რი კო მი ტე ტი არის მე რი ის 
დაქ ვემ დე ბა რე ბის ქვეშ და სა ხელ მ წი ფოს ხელ-
შეწყო ბის კუთხით არას დ როს და ვი წუ წუ ნებ, ყვე ლა 
შე ჯიბ რ ზე ანაზღა უ რე ბა სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან 
მოხ და, ცდი ლო ბენ, მაქ სი მა ლუ რად ვი მუ შა ოთ და 
კარ გი შე დე გი დავ დოთ. რაც შე ე ხე ბა რე გი ო ნებს, 
ძა ლი ან ცუ დი მდგო მა რე ო ბაა ამ კუთხით. სამ წუ-
ხა როდ, ასე თი ცენ ტ რე ბი არ არ სე ბობს და შე სა ბა-
მი სად მა თი გან ვი თა რე ბა სპორ ტის მხრივ ნუ ლი ა. 
რე გი ონ ში ჩვენ ძა ლი ან ბევრ ნი ჭი ერ ადა მი ანს 
ვკარ გავთ. მე დი დი იმე დი მაქვს, რომ სპორ ტის 
ეს სა ხე ო ბე ბი სა ხელ მ წი ფოს დახ მა რე ბით რე გი-
ო ნებ შიც გავ რ ცელ დე ბა. მე მზად ვარ, ნე ბის მი ერ 
და ძა ხილ ზე წა ვი დე რე გი ონ ში, ვინც მეტყ ვის, რომ 
ამ მხრივ ჩე მი დახ მა რე ბაა სა ჭი რო.

სა მო მავ ლო გეგ მებ ზეც რომ ვი სა უბ როთ, რას 

უნ და ელო დოს ქარ თ ვე ლი გულ შე მატ კი ვა რი 

უახ ლო ეს მო მა ვალ ში?

მო მავ ლის გეგ მებ შია 2020 წელს ტო კი ო ში ოლიმ პი-
ა დის მო გე ბა. ამის რე ა ლუ რი შან სი გვაქვს. ყვე ლა ზე 
კარ გი ამ ბა ვი ის არის, რომ ერ თ -ერ თი მსოფ ლიო 
თა სი სა ქარ თ ვე ლო ში ტარ დე ბა 2018 წლის 8-11 
ნო ემ ბერს. თბი ლისს 25 ქვეყ ნის 350-მდე დე ლე-
გა ტი და სტუ მა რი ეწ ვე ვა. 2018 აქ ტი უ რი წე ლი ა. 
სექ ტემ ბერ ში უკ ვე იხ ს ნე ბა ოლიმ პი უ რი ათ ვ ლის 
ფან ჯა რა და ხდე ბა ყვე ლა რე ი ტინ გის გა ნუ ლე ბა და 
სი ის გა ნახ ლე ბა. გეგ მა ში გვაქვს მე და ჩემს გუნდს 
– გუნ დ ში უკ ვე სა მი გო გო ვართ – ამ ორი წლის 
გან მავ ლო ბა ში მსოფ ლიო თა სე ბის მო პო ვე ბა და ამ 
ტურ ნი რე ბის შე დე გად დაგ რო ვი ლი ქუ ლე ბით უკ ვე 
გახ დე ბა ცნო ბი ლი, მოვ ხ ვ დე ბით თუ არა 2020 წლის 
ოლიმ პი ა და ზე. წინ გვაქვს ასე ვე მსოფ ლიო ჩემ პი ო-
ნა ტი, მა ნამ დე კი, სექ ტემ ბერ ში, ევ რო პის ჩემ პი ო ნა-
ტი გვაქვს მო სა გე ბი. 

www.forbes.ge
გვიპოვეთ ყველგან
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twitter.com/
forbesgeorgian

youtube.com/
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linkedin.com/company/
forbes-georgia

instagram.com/
forbesgeorgia
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HYDRA 24+
A NEW APPROACH TO SKIN HYDRATION

The latest addition to PAYOT’s skincare family the Hydra 24+ range is the line that goes beyond hydration, 
working affectively in anti-aging prevention with extra super defense. PAYOT Hydra 24+ is a line of dermo-

sensorial skincare for soft, comfortable and plumped skin. It is a unique alchemy between sensoriality 
of products and innovative formula which features Hydro Defense complex that draws its benefits from 
water-saturated fruits: fig and watermelon. Daily moisturizing care is ideal for all skin types. An ultra – 
sensory, fresh and silky texture procures and immediate sensation of freshness. As a result the skin is 

fresh, soft and plum. The complexion is luminous and radiant

HYDRATION:  +59%*
SENSATION OF FRESHNESS: 100%*
SENSATION OF COMFORT: 100%**
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პროფილი
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ავტორი: ელენე ჩომახიძე
ფოტო: ხათუნა ხუციშვილი

ახალი  
სტანდარტი

„დირსის” 8 ჰექტარზე დაწყებული პროექტი თითქმის 

ექვსჯერ გაიზარდა და ხუთ ეტაპად ვითარდება. 

დღევანდელი გათვლებით, მომდევნო 10 წელიწადში 

ინვესტიციები მილიარდ ამერიკულ დოლარს 

მნიშვნელოვნად გადააჭარბებს. შაჰინ მოვსუმოვი 

სხვა დარგებითაც ინტერესდება და საქართველოს 

პოტენციალს აქტიურად სწავლობს.

„ადამიანი ყვე ლა ზე ად რე უ ლი ასა კი დან თა ვად უნ და მიხ ვ დეს, რომ 

ყვე ლა ფე რი სა კუ თა რი ხე ლით უნ და აკე თოს”, – ასე თია შა ჰინ მოვ სუ-
მო ვის ცხოვ რე ბი სე უ ლი კრე დო. მის თ ვის ბიზ ნეს ში წარ მა ტე ბა მუდ მივ 
თვით გან ვი თა რე ბას გუ ლის ხ მობს: მოგ ზა უ რო ბას, შე მეც ნე ბას, შრო მის-
მოყ ვა რე ო ბას და, რაც მთა ვა რი ა, სა კუ თარ რე პუ ტა ცი ა ზე გა მუდ მე ბულ 
ზრუნ ვას. მის თ ვის ბიზ ნეს მე ნი ე.წ. რის კ ტე ი კე რი ა: რის კის არ უნ და ეში-
ნო დეს და მი სი მარ თ ვა უნ და შე ეძ ლოს. 

მო მა ვალს თვალს უშიშ რად უს წო რებს. ამ ბობს, რომ ტექ ნო ლო გი უ-
რი პროგ რე სის ხა ნა ში მო სა ლოდ ნე ლი ა, რომ მთე ლი რი გი ინ დუს ტ რი ე ბი, 
რომ ლე ბიც უკ ვე 50-100 წე ლი ა, არ სე ბო ბენ, გაქ რე ბი ან და მათ მა გივ რად 
შე იქ მ ნე ბა ახა ლი ინ დუს ტ რი ე ბი, რომ ლე ბიც და კავ ში რე ბუ ლი იქ ნე ბი ან 
ალ ტერ ნა ტი ულ ენერ გი ებ თან, ეკო მან ქა ნებ თან, კოს მო სურ აღ მო ჩე-
ნებ თა ნაც კი. ამ ბობს, რომ ბიზ ნეს მე ნი ყო ველ თ ვის მზად უნ და იყოს 
იმის თ ვის, რომ მის რე ა ლო ბა ში რა ღაც შე იც ვ ლე ბა, უნ და ეს მო დეს, რომ 
არ ღირს ში ში იმის გა მო, რომ რა ღა ცამ შე იძ ლე ბა აღარ იმუ შა ოს ან წა-
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„ჩემ თ ვის მთა ვა რია 
სწო რი საქ მე ე ბის 
კე თე ბა და ამო სა ვა ლი 
მხო ლოდ ფულ ზე 
ფიქ რი არ უნ და იყოს“.

პროფილი

რუ მა ტებ ლად დას რულ დეს. შა ჰინ მოვ სუ მოვს სჯე რა, რომ ყვე ლა ფერ 
ძველს ახ ლის შექ მ ნის კენ მივ ყა ვართ. 

სწო რედ ახა ლი სტან დარ ტის შექ მ ნის სურ ვი ლით და იწყო „დირსის” 
პრო ექ ტი სა ქარ თ ვე ლო ში. გრძელ ვა დი ან ინ ვეს ტი ცი ას დღემ დე ერ-
თ გუ ლად მარ თავს და დი ვერ სი ფი ცი რე ბის თ ვის ახალ სექ ტო რებ საც 
აქ ტი უ რად ზვე რავს.

Forbes Georgia-ს მკითხ ვე ლი მიმ დი ნა რე და სა მო მავ ლო პრო ექ ტე-
ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ას ამ ინ ტერ ვი უ დან მი ი ღებს.

მო გე სალ მე ბით, ბა ტო ნო შა ჰინ. მო დი, ჩვე ნი სა უ ბა რი სულ თა-

ვი დან და ვიწყოთ. პრო ფე სი ით იურის ტი ხართ. რა ტომ გა დაწყ-

ვი ტეთ ასე?

პირ და პირ გეტყ ვით, მო დას ავ ყე ვი. მა შინ, 90-იან წლებ ში, პრო კუ-
რო რო ბა მო დუ რი იყო. და ვამ თავ რე იური დი უ ლი, საკ მა ოდ დი დი 
ხნის გან მავ ლო ბა ში ვი მუ შა ვე პრო კუ რა ტუ რა ში. 2000 წელს დავ წე რე 
გან ცხა დე ბა და ჩე მი ნე ბით წა მო ვე დი. მივ ხ ვ დი, რომ დრო მო ვი და, 
გა მერ კ ვი ა, სა ით უნ და ამე ღო სა ბო ლო ოდ გე ზი – სა ჯა რო სექ ტორ-
ში დავ რ ჩე ნი ლი ყა ვი თუ კერ ძო სექ ტორ ში გა და მე ნაც ვ ლა. მე ბიზ ნე სი 
ავირ ჩი ე. ჩანს, არ შევ მ ც დარ ვარ.

და მა ინც, რა ტომ ბიზ ნე სი?

90-იანი წლე ბი გარ დამ ტე ხი პე რი ო დი იყო – არა მარ ტო სა ქარ თ-
ვე ლოს თ ვის და აზერ ბა ი ჯა ნის თ ვის, არა მედ მთე ლი რე გი ო ნის თ-
ვის. საბ ჭო თა კავ ში რი და ი შა ლა და ნათ ლად ვხე დავ დი, რომ ყვე ლა 
პოს ტ საბ ჭო თა ქვე ყა ნა – მათ შო რის, სა ქარ თ ვე ლოც და აზერ ბა ი ჯა-
ნიც – კა პი ტა ლიზ მის კენ მი დი ო და. მმარ თ ვე ლო ბის სულ სხვა ფორ მა 
ყა ლიბ დე ბო და და ამ ახალ კონ ფი გუ რა ცი ა ში ზუს ტად ვი ცო დი, რომ 
მო მა ვა ლი იმ ადა მი ა ნებს ეკუთ ვ ნო დათ, რო მელ თაც ბიზ ნე სის წარ-
მო ე ბა შე ეძ ლოთ. მე მქონ და უნა რე ბი, რომ ჩემს საქ მეს ეფექ ტი ა ნად 
გავ ძღო ლო დი. 

სა ი დან და იწყეთ და რამ დე ნად რთუ ლი იყო ბიზ ნე სის მა შინ 

დაწყე ბა?

საბ ჭო თა კავ ში რი და ი შა ლა და ბევ რი შე საძ ლებ ლო ბა გა მოჩ ნ და. 
ჩვენც ნე ბის მი ერ ბიზ ნესს ვებღა უ ჭე ბო დით – მე ტა ლის, ტყა ვის. რთუ-
ლი დრო იყო და თა ვი იმით გა ვი ტა ნეთ, რომ ბევრ ბიზ ნესს მოვ კი დეთ 
ხე ლი: ბარ ტე რი, დი ზე ლის საწ ვა ვი, მე ტა ლის გაც ვ ლა, არ მა ტუ რის 
ირან ში გა ყიდ ვა – ყვე ლა ფე რი ვცა დეთ.

დღეს თქვენ დიდ კორ პო რა ცი ას ფლობთ, ბევ რი კომ პა ნი ით – ეს 

იყო ბიზ ნე სის დაწყე ბის მი ზა ნი? 

ბევ რი ადა მი ა ნი ფიქ რობს, რომ ბიზ ნეს მე ნის მიზ ნე ბი და ზო გა დად, 
ბიზ ნე სი მხო ლოდ ფულს უკავ შირ დე ბა. რე ა ლუ რად კი ქვე ყა ნა ში 
ძა ლი ან ცო ტანი არიან ისეთი ადა მი ა ნე ბი, ვი საც შეგ ვიძ ლია ე.წ. რის-
კ ტე ი კე რე ბი ვუ წო დოთ – ანუ ადა მი ა ნე ბი, რომ ლე ბიც მზად არი ან, 
რის კ ზე წა ვიდ ნენ, ინ ვეს ტი ცი ე ბი გა ნა ხორ ცი ე ლონ და ამით ქვეყ ნის 
ეკო ნო მი კა აამუ შა ონ. ისინი ლი დე რე ბი არი ან. მიგ ვაჩ ნი ა, რომ ნე ბის-

მი ე რი ქვე ყა ნა დგას ბიზ ნეს მე ნებ ზე, რო მელ თაც 
შე უძ ლი ათ ამ გ ვარ რის კებ ზე წას ვ ლა, შე უძ ლი ათ 
სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მ ნა, შე უძ ლი ათ, სა კუ თა-
რი ქვე ყა ნა გა ა ლა მა ზონ და გა ნა ვი თა რონ. 

ჩვენს ჰოლ დინ გ ში დღეს და ახ ლო ე ბით 4000 
ადამიანი მუ შა ობს. მე სულ მქონ და მიზ ნად, 
ნე ბის მი ერ სექ ტორ ში გა მე კე თე ბი ნა ის, რა საც 
საზღ ვარ გა რეთ ვხე დავ დი და მომ წონ და. ძა ლი ან 
ბევრს ვმოგ ზა უ რობ დი: ვცხოვ რობ დი ჩი ნეთ შიც, 
იტა ლი ა შიც. რო ცა რა ი მე სა ინ ტე რე სოს და ინო-
ვა ცი ურს შე ვამ ჩ ნევ დი, ყვე ლა ქვე ყა ნა ში სტუმ-
რო ბი სას თუ ცხოვ რე ბი სას, ერ თა დერთ კითხ ვას 
ვუს ვამ დი სა კუ თარ თავს: „რატომ არ შეგ ვიძ ლია 

ჩვენ ამის გა კე თე ბა? რა ტომ ვერ შევ ძ ლებთ ჩვენ 
მსგავ სის შექ მ ნას?” ეს ინ ტე რე სი და მი ზან ს წ რა-
ფუ ლო ბა საქ მის წარ მა ტე ბის გა რან ტი იყო: ჩვენ 
არ ვი გო ნებთ ვე ლო სი პედს, ჩვენ ვაკ ვირ დე ბით 
ამე რი კის, იტა ლი ის, სხვა ქვეყ ნე ბის მა გა ლი-
თებს და მათ გა მოც დი ლე ბა ზე ვა ფუძ ნებთ ჩვენს 
საქ მეს – მაქ სი მა ლუ რად ვცდი ლობთ, ყვე ლა ფე-
რი გა ვა კე თოთ, რაც ქვე ყა ნას და ჩვენ ერ თად 
გვარ გებს. მერ წ მუ ნეთ, ადა მი ანს სი ცოცხ ლე ში 
ბევ რი რამ არც სჭირ დე ბა. დრო თა გან მავ ლო-
ბა ში ხვდე ბი, რომ მთა ვა რი ა, ისე თი რამ შექ მ ნა, 
რაც მო მა ვალ თა ო ბებს დარ ჩე ბათ, რაც მათ 
წინ ს ვ ლა ში და ეხ მა რე ბათ – სწო რედ ეს წარ მო-
ად გენს ჩემ თ ვის ბიზ ნე სის წარ მო ე ბის უმ თავ რეს 
ფაქ ტორს. არა აქვს მნიშ ვ ნე ლო ბა, სად – აზერ-
ბა ი ჯან ში თუ სა ქარ თ ვე ლო ში, – ჩემ თ ვის მთა-
ვა რია სწო რი საქ მე ე ბის კე თე ბა და ამო სა ვა ლი 
მხო ლოდ ფულ ზე ფიქ რი არ უნ და იყოს.

სა ინ ტე რე სო იქ ნე ბა, კონ კ რე ტუ ლად 

„დირსის” მა გა ლით ზე რომ გან ვა ზო გა დოთ ეს 

ფი ლო სო ფი ა...

თვი თონ პრო ექ ტი „დირსიც” რომ ავი ღოთ, ჩვენ 
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შეგ ვეძ ლო მე ტი სახ ლი აგ ვე შე ნე ბი ნა და მე ტი ფუ ლი გვე შო ვა, მაგ რამ 
ჩვე ნი მთა ვა რი მი ზა ნი სულ სხვა რამ იყო. რო დე საც ამ მი წის გან ვი-
თა რე ბა გა დავ წყ ვი ტეთ, ბევ რი დაგ ვ ცი ნო და იმის გა მო, რომ საბ ჭო თა 
კავ ში რის პე რი ოდ ში აქ სა ნაგ ვე იყო. თუმ ცა, რად გან მსგავ სი რამ 
საზღ ვარ გა რეთ უკ ვე ნა ნა ხი გვქონ და, ვხვდე ბო დით, რომ ეს ად გი ლი 
თბი ლის ში, მტკვრის მახ ლობ ლად, ერ თ -ერ თი სა უ კე თე სო იქ ნე ბო და. 
ჩვენ მაქ სი მა ლუ რად ვცდი ლობთ, აქა ურ მო სახ ლე ო ბას კომ ფორ ტი 
შე ვუქ მ ნათ. სა კუ თა რი სახ ს რე ბით ვა შე ნებთ ბულ ვარს, კორ ტებს. 
გვინ და, ცხოვ რე ბის ახა ლი სტი ლი დავ ნერ გოთ. მე ამ ქვე ყა ნა ში მხო-
ლოდ ფუ ლის სა შოვ ნე ლად არ მოვ სულ ვარ – ეს ტყუ ი ლი ა: მე მინ და, 
სა ქარ თ ვე ლოს გან ვი თა რე ბის ამ ახალ სა ფე ხურ ზე ჩე მი წვლი ლიც 
შე ვი ტა ნო.

„დირსი” ის პრო ექ ტი ა, სა დაც ადა მი ა ნე ბი თავს უსაფ რ თხოდ 
გრძნო ბენ. აქ არის სა ბავ შ ვო ბა ღი, სუ პერ მარ კე ტე ბი, სარ ბე ნი და ვე-
ლო ბი ლი კე ბის 20-კილომეტრიანი ზო ლი. 

ჩვენ გვეს მის, რომ ნე ბის მი ე რი ადა მი ა ნი იღ ვ წის სა კუ თა რი შვი-
ლე ბის თ ვის და ყვე ლა ფერს იზამს იმის თ ვის, რომ ისი ნი კომ ფორ ტუ-
ლად ცხოვ რობ დ ნენ. „დირსი” გე უბ ნე ბათ, რომ თქვენ ყი დუ ლობთ არა 
მხო ლოდ სახლს ან ბი ნას, ან ოთხ კე დელს – არა, სამ ყა რო შე იც ვა ლა: 
თქვენ ყი დუ ლობთ კომ ფორტს, ცხოვ რე ბის სტილს, უსაფ რ თხო ე ბას. 
ეს გა ცი ლე ბით უკე თე სი შე თა ვა ზე ბა ა. მე ძა ლი ან ვწუხ ვარ, რომ დღეს 
უცხო ე ლი მყიდ ვე ლი უფ რო მე ტია – ქარ თ ვე ლე ბი ბო ლომ დე ჯერ 
კი დევ ვერ აღიქ ვა მენ ამ ახალ კონ ცეფ ცი ას, რად გან ამის თ ვის დროა 
სა ჭი რო. ახალ გაზ რ დებ მა უნ და მი ი ღონ გა ნათ ლე ბა, წა ვიდ ნენ საზღ-
ვარ გა რეთ, ნა ხონ იქა უ რი ცხოვ რე ბის სტი ლი, დაბ რუნ დ ნენ და თქვან: 
„დიახ, ეს არის მო მავ ლის პრო ექ ტი”. 

მარ თ ლაც ასე ა, რად გან თქვე ნი და თქვე ნი შვი ლე ბის ცხოვ რე ბის 
ხა რის ხი ჩვენ თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ სუფ თა 
ჰა ერ ზე ხართ, რომ ცენტრს მხო ლოდ 5 წუ თის გზა გა შო რებთ, რომ 
გაქვთ სარ ბე ნი და ვე ლო ბი ლი კე ბი, კორ ტე ბი, მა ღა ზი ე ბი, კა ფე ე ბი, და-
ცუ ლე ბი ხართ და ეს მხო ლოდ და საწყი სი ა: ბულ ვა რი, ჯერ ჯე რო ბით, 
მხო ლოდ 1 კი ლო მეტ რი ა, თუმ ცა მო მა ვალ ში ის 4,5 კი ლო მეტ რამ დე 
გაგ რ ძელ დე ბა. 

პრო ექ ტის გან ვი თა რე ბის თ ვის დროა სა ჭი რო. არც ერ თი ბიზ ნეს-
მე ნი, თუ ის აზ როვ ნებს, რო გორც ბიზ ნეს მე ნი, ასეთ პრო ექ ტ ში არ 
შე დის, რად გან სწრაფ მო გე ბას ვერ ნა ხავს – ეს გრძელ ვა დი ა ნი ინ ვეს-
ტი ცი ა ა. ის კომ პა ნი ე ბი, რომ ლე ბიც ამ გ ვარ პრო ექ ტებს კი დე ბენ ხელს, 
ბუ ნებ რი ვი ა, არ ფიქ რო ბენ მხო ლოდ ფულ ზე. ეს არის მო მა ვა ლი, ეს 
ზუს ტად ისა ა, რა საც ადა მი ა ნე ბი რამ დე ნი მე წლის შემ დეგ და ა ფა სე-
ბენ – „დიახ, ეს კომ პა ნია ქმნი და კე თილ დღე ო ბას, სიმ ყუდ რო ვეს, სა-
უ კე თე სო გა რე მოს”. ამას ერთ დღე ში ვერ მი ვაღ წევთ, ამი ტომ ჩვენ აქ 
დიდ ხანს დარ ჩე ნას ვა პი რებთ. დი ახ, შე საძ ლო ა, ახ ლაც არ სე ბობ დეს 
გარ კ ვე უ ლი სკეპ ტი ციზ მი, მაგ რამ ჩვენ ვი ცით, დროა სა ჭი რო, რომ 
ადა მი ა ნებ მა ნა ბიჯ - ნა ბიჯ გა ი აზ რონ და და ა ფა სონ „დირსის” კონ ცეფ-
ცია და ში ნა არ სი.

ფულს, რო მელ საც აქ ჩავ დებთ, ალ ბათ 10 წლის შემ დეგ ამო ვი ღებთ 
– ეს იქ ნე ბა ჩვე ნი აღი ა რე ბა. მრა ვა ლი ადა მი ა ნი ა, რო მე ლიც მზად 

არის, თუნ დაც მო იტყუ ოს იმის თ ვის, რომ ფუ ლი 
სწრა ფად იშო ვოს. მე ვფიქ რობ, რომ ადა მი ა ნის 
ცხოვ რე ბა ში ყვე ლა ზე მთა ვა რი რე პუ ტა ციაა და 
მჯე რა, რომ ჩვე ნი კომ პა ნი ის რე პუ ტა ცია ჩვენ ზე 
და დე ბი თად იმუ შა ვებს, რამ დე ნი წე ლიც უნ და 
გა ვი დეს.

რა ტომ სა ქარ თ ვე ლო? რა კონ კუ რენ ტუ ლი 

უპი რა ტე სო ბა აღ მო აჩ ნ და ამ ქვე ყა ნას თქვენ-

თ ვის – გრძელ ვა დი ა ნი ინ ვეს ტო რის თ ვის?

რო დე საც პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბა ზე და-
ვიწყეთ ფიქ რი, რამ დე ნი მე ქვე ყა ნას გან ვი ხი-
ლავ დით, მათ შო რის – რუ სეთს. თუმ ცა, რო ცა 
სა ქარ თ ვე ლო ში ჩა მო ვე დი, და ვი ნა ხე, რომ თქვე ნი 
ქვე ყა ნა გან ვი თა რე ბის სწორ გზა ზე იდ გა: ქვე ყა-
ნას ევ რო პის კენ ჰქონ და გე ზი აღე ბუ ლი. და-
საწყი სის თ ვის ჩვე ნი ინ ვეს ტი ცი ე ბის მო ცუ ლო ბა 
გა ცი ლე ბით მცი რე იყო, ვიდ რე დღე სა ა: ქვეყ ნის 
პროგ რეს მა გვი ბიძ გა უფ რო მე ტი ინ ვეს ტი ცი ის 
გან ხორ ცი ე ლე ბის კენ – მე ტიც, ჩვენ გა დავ წყ-
ვი ტეთ, მთე ლი ფუ ლი მხო ლოდ სა ქარ თ ვე ლო ში 
დაგ ვე ბან დე ბი ნა და პრო ექ ტე ბი სხვა ქვეყ ნებ ში 
სა ერ თოდ აღარ წამოგ ვეწყო.

სა ქარ თ ვე ლო ყო ველ თ ვის იყო აზერ ბა ი ჯა ნის 
სტრა ტე გი უ ლი პარ ტ ნი ო რი. ჩვე ნი დღე ვან დე ლი 
პრე ზი დენ ტი ყო ველ თ ვის ამ ბობ და, რომ რე გი-
ონ ში სა ქარ თ ვე ლო აზერ ბა ი ჯა ნის თ ვის ყვე ლა ზე 
კარ გი პარ ტ ნი ო რია და რომ აზერ ბა ი ჯა ნის სა-
ინ ვეს ტი ციო ვექ ტო რე ბი ყო ველ თ ვის სა ქარ თ ვე-
ლოს კენ უნ და იყოს მი მარ თუ ლი.

მო ლო დი ნი გა მარ თ ლ და: სა ქარ თ ვე ლო ში 
ჩვე ნი პრო ექ ტი წარ მა ტე ბით ხორ ცი ელ დე ბა. აღ-
სა ნიშ ნა ვია ყვე ლა ხე ლი სუფ ლე ბის მხარ და ჭე რა 
ამ პრო ექ ტის მი მართ: მო გეხ სე ნე ბათ, პრო ექ ტის 
მიმ დი ნა რე ო ბი სას სა ქარ თ ვე ლო ში ხე ლი სუფ ლე ბა 
შე იც ვა ლა და მო ხა რუ ლი ვარ, რომ ამ ჟა მინ დე ლი 
ხე ლი სუფ ლე ბის მხარ და ჭე რა კი დევ უფ რო დი დი ა, 
ვიდ რე მი სი წი ნა მორ ბე დის. 

დღეს ბიზ ნეს გა რე მო გა ცი ლე ბით უფ რო 
დე მოკ რა ტი უ ლი და გამ ჭ ვირ ვა ლე ა, ვიდ რე ად-
რე იყო. ჩვენ გაგ ვიჩ ნ და მე ტი მო ტი ვა ცი ა, რომ 
სხვა პრო ექ ტე ბიც და ვიწყოთ სა ქარ თ ვე ლო ში და 
ასეც მოხ დე ბა: ვგეგ მავთ პრო ექ ტებს რო გორც 
სამ შე ნებ ლო, ისე სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის დარ გ-
ში. პა რა ლე ლუ რად, ცხა დი ა, „დირსის” პრო ექტს 
ვა ვი თა რებთ. ეს პრო ექ ტი სულ რა ღაც 8 ჰა- ზე 
და ვიწყეთ, ახ ლა კი სა ერ თო ჯამ ში 46 ჰა- ზე 
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ვმუ შა ობთ. პრო ექ ტი 5 ეტა პად გან ხორ ცი ელ-
დე ბა: ეს იქ ნე ბა ქა ლა ქი ქა ლაქ ში, რო მე ლიც 
750 ათა ს კვ/მ საცხოვ რე ბელ ფართს გა ა ერ თი-
ა ნებს. პრო ექ ტი, რო მე ლიც 10 ჰექ ტარ ზე გა-
შე ნე ბულ პარ კ ში 25 ათას მო სახ ლეს მო უყ რის 
თავს, 2028 წლის თ ვის დას რულ დე ბა.

სა მო მავ ლო გეგ მებ ისა და ახალი პრო ექ-

ტებ ის შესახებ მე ტი დე ტა ლი გვა ინ ტე რე-

სებს და ამით და ვას რუ ლოთ ჩვე ნი სა უ ბა რი: 

რო გორც გა ვი გეთ, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის 

დარ გი თაც ინ ტე რეს დე ბით...

აზერ ბა ი ჯან ში ახ ლა ხან გავ ხ სე ნით აგ რო პარ-
კი. 15 ჰექ ტარ მი წა ზე გა ვა შე ნეთ სა სათ ბუ რე 
მე ურ ნე ო ბა. ამით იმის თქმა მინ და, რომ ჩვენ 
გარ კ ვე უ ლი გა მოც დი ლე ბა დაგ ვიგ როვ და სოფ-
ლის მე ურ ნე ო ბის დარ გ ში, ვყი დით პო მი დორს 
და მარწყვს. რო გორც ვი ცი, მარ წყ ვი სა ქარ თ-
ვე ლო შიც შე მო დის გა სა ყი დად, ასე ვე პრო დუქ-
ცი ის უდი დე სი სა ექ ს პორ ტო წი ლი რუ სეთ ზე 
მო დის. ჩვე ნი დი დი სურ ვი ლია და ალ ბათ 
ახ ლო მო მა ვალ ში უკ ვე სის რუ ლე ში მო ვიყ ვანთ 
სათ ბუ რე ბის პრო ექტს სა ქარ თ ვე ლო ში. მო ლა-
პა რა კე ბე ბი უკ ვე მიმ დი ნა რე ობს და ტე რი ტო-
რი ებს ვე ძებთ.

რაც შე ე ხე ბა „დირსის” და სამ შე ნებ-
ლო სექ ტორ ში ჩვენს სხვა გეგ მებს „დირსის” 
კონ ტექ ს ტ ში, ამ ჟა მად მე ო რე ფა ზის გან ხორ-
ცი ე ლე ბის ეტაპ ზე ვართ, რაც 2600 ბი ნის აშე-
ნე ბას გუ ლის ხ მობს. „დირსის” ტე რი ტო რი ა ზე 
აშენ დე ბა ორი 40–სარ თუ ლი ა ნი ცა თამ ბ ჯე ნი. 
შემ დე გი ფა ზა 180 ათა სი კვ/მ საცხოვ რე ბე ლი 
ფარ თის და მა ტე ბას ისა ხავს მიზ ნად. მე ოთხე 
ფა ზა, რომ ლის სა ინ ვეს ტი ციო ღი რე ბუ ლე ბაც 
მი ლი არ დი დო ლა რი იქ ნე ბა – იტა ლი უ რი სტი-
ლის ვი ლე ბის აშე ნე ბას გუ ლის ხ მობს. „დირსის” 
პრო ექ ტით სხვა ინ ვეს ტო რე ბიც ინ ტე რეს დე-
ბი ან და მათ თა ნაც აქ ტი ურ მო ლა პა რა კე ბებს 
ვა წარ მო ებთ. 

სხვა პრო ექ ტე ბის დაწყე ბაც გვინ და, პო-
ტენ ცი ა ლის შეს წავ ლის ეტაპ ზე ვართ, თუმ ცა, 
ცხა დი ა, ეს პრო ექ ტე ბი ისე თი მას შ ტა ბუ რი 
ვერ იქ ნე ბა, რო გო რიც „დირსია”. ჩვენ გვეს მის 
ჩვე ნი მთა ვა რი პრო ექ ტის მნიშ ვ ნე ლო ბა ამ 
ქვეყ ნის თ ვის: ამ გრძელ ვა დი ა ნი ინ ვეს ტი ცი ით 
ჩვენ სა ქარ თ ვე ლო ში ცხოვ რე ბის თა ნა მედ-
რო ვე სტილს ვამ კ ვიდ რებთ – ეს არის ახა ლი 
სტან დარ ტი. 
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100
გა ვლ ენ ია ნი ქა ლი

1

ან გე ლა მე რკ ელი
გე რმ ან იის კა ნც ლე რი

2

ტე რე ზა მეი
ბრ იტ ან ეთ ის პრ ემ იერ-მი ნი სტ რი, 
გა ერ თი ან ებ ული სა მე ფო

3

მე ლი ნდა გე იტ სი
Bill & Melinda Gates Foundation-ის 
თა ნა და მფ უძ ნე ბე ლი, აშშ

4

შე რილ სე ნდ ბე რგი
Facebook-ის მთ ავ არი 
ოპ ერ აც იუ ლი ოფ იც ერი, აშშ

5

მე რი ბა რა
General Motors-ის 
აღ მა სრ ულ ებ ელი 
დი რე ქტ ორი, აშშ

6

სი უზ ან ვო იჩ იც კი
YouTube-ის აღ მა სრ ულ ებ ელი 
დი რე ქტ ორი, აშშ1: ან გე ლა მე რკ ელი
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7

აბ იგ აილ ჯო ნს ონი
Fidelity Investments-ის აღ მა სრ-
ულ ებ ელი დი რე ქტ ორი, აშშ

8

კრ ის ტინ ლა გა რდი
სა ერ თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო ფო-
ნდ ის დი რე ქტ ორი, სა ფრ ან გე თი

9

ანა პა ტრ იც ია ბო ტი ნი
Banco Santander-ის 
თა ვმ ჯდ ომ არე, ეს პა ნე თი

10

ჯი ნი რო მე ტი
IMB-ის აღ მა სრ ულ ებ ელი 

დი რე ქტ ორი, აშშ

11

ინ დრა ნუი
PepsiCo-ს აღ მა სრ ულ ებ ელი 
დი რე ქტ ორი, აშშ

12

მეგ უი ტმ ანი
HP-ის აღ მა სრ ულ ებ ელი 
დი რე ქტ ორი, აშშ

13

ან ჯე ლა არ ენ დტ სი
Apple-ის სა ცა ლო გა ყი დვ ებ ის 
უფ რო სი ვი ცე-პრ ეზ იდ ენ ტი, აშშ

14

ლო რენ პა უელ ჯო ბსი
Emerson Collective-ის
და მფ უძ ნე ბე ლი, აშშ

15

ცაი ინგ-ვე ნი
ტა ივ ან ის პრ ეზ იდ ენ ტი 

16

მი შელ ბა ჩე ლე ტი
ჩი ლეს პრ ეზ იდ ენ ტი

17

ფე დე რი კა მო გე რი ნი
ევ რო კა ვშ ირ ის უმ აღ ლე სი წა რ-
მომ ად გე ნე ლი სა გა რეო პო ლი ტი-
კი სა და უს აფ რთ ხო ებ ის სა კი თ-
ხებ ში, იტ ალ ია

18

სა ფრა კა ტცი
Oracle-ის თა ნა დი რე ქტ ორი, აშშ

ვინ მართავს მსოფლიოს? ჩვენი პლანეტის 100 ყველაზე გავლენიან 

ქალბატონთა 2017 წლის რეიტინგში მოხვდნენ ახალი თაობის კერპები, 

თამამი ინოვატორები, რომელთაც მთლიანად შეცვალეს თამაშის წესები 

და ახალი სიმაღლეები დაიპყრეს. ჩვენი რეიტინგის წლევანდელ, მე-14 

გამოცემაში ნომინირებულ ქალბატონთა ერთი მეოთხედი ახალბედაა. მათ 

შეაბიჯეს პოლიტიკის, ტექნოლოგიების, ბიზნესის, ფილანთროპიისა და 

მედიის სამყაროში, რაც ყველასათვის იმედის მომცემი უნდა იყოს.

4: შე რილ სე ნდ ბე რგი

12: მეგ უი ტმ ანი
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19

ივ ან კა ტრ ამ პი
პრ ეზ იდ ენ ტის მრ ჩე ვე ლი, 
თე თრი სა ხლი, აშშ

20

ად ენა ფრ იდ მა ნი
Nasdaq-ის აღ მა სრ ულ ებ ელი 
დი რე ქტ ორი, აშშ

21

ოპ რა უი ნფ რი
მე დი ამ აგ ნა ტი, აშ შ

22

მე რი ლინ ჰი უს ონი
Lockheed Martin-ის აღ მა სრ უ-
ლებ ელი დი რე ქტ ორი, აშშ

23

იზ აბ ელ კო ჰე რი
Engie-ის აღ მა სრ ულ ებ ელი 
დი რე ქტ ორი, სა ფრ ან გე თი

24

რუთ ბე იდ ერ გი ნს ბუ რგი/ 
ელ ენა კა გა ნი / 
სო ნია სო ტო მე იო რი
აშშ-ის უზ ენ აე სი სა სა მა რთ ლო 

25

რუთ პო რა ტი
კო რპ ორ აც ია Alphabet-ის მთ ა-
ვარი ფი ნა ნს ური ოფ იც ერი, აშშ

26

დე დო ფა ლი ელ ის აბ ედ II
გა ერ თი ან ებ ული სა მე ფო

27

ანა ვი ნტ ური
Condé Nast-ის სა მხ ატ ვრო 
დი რე ქტ ორი, აშშ

28

ჰო ჩი ნგი
სა ხე ლმ წი ფო სა ინ ვე სტ იც იო 
კო მპ ან ია Temasek Holdings-ის 
აღ მა სრ ულ ებ ელი დი რე ქტ ორი, 
სი ნგ აპ ური

29

ემა უო ლმ სლი
ფა რმ აც ევ ტუ ლი კო მპ ან ია 
GlaxoSmithKline-ის აღ მა-
სრულებელი დი რე ქტ ორი, 
გა ერ თი ან ებ ული სა მე ფო

30

შე იხა ჰა სი ნა ვა ჯე დი
ბა ნგ ლა დე შის პრ ემ იერ-მი ნი სტ რი 

31

ბე ატა მა რია ში დლო
პო ლო ნე თის პრ ემ იერ-მი ნი სტ რი

32

ჩა ნდა კო ჩა რი 

ICIC Bank-ის აღ მა სრ ულ ებ ელი

დი რე ქტ ორი, ინ დო ეთი

33

აუნ სა ნსუ ჩი
მი ან მა რის პრ ემ იერ-მი ნი სტ რი 

34

ლუ სი პე ნგი
Ant Financial Service-ის 
ხე ლმ ძღ ვა ნე ლი, ჩი ნე თი

35

პო ლი ანა ჩუ
Kingston Financial Group-ის აღ მა ს -
რულ ებ ელი დი რე ქტ ორი ჰო ნკ ონ გი

36

შე იხა ლუ ბნა ალ ქა სი მი
სა ხე ლმ წი ფო მი ნი სტ რი, არ აბ თა 
გა ერ თი ან ებ ული სა ამ ირ ოე ბი

რეიტინგი

17: ფე დე რი კა მო გე რი ნი

21: ოპ რა უი ნფ რი
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37

ეი მი ჰუ დი
Microsoft-ის მთ ავ არი 
ფი ნა ნს ური ოფ იც ერი, აშშ

38

ჯა კი ნდა არ დე რნი
ახ ალი ზე ლა ნდ იის 
პრ ემ იერ-მი ნი სტ რი 

39

კო ლი ნდა გრ აბ არ-
კი ტა რო ვი ჩი
ხო რვ ატ იის პრ ეზ იდ ენ ტი

40

ჟან ლუ
DidiChuxing-ის პრ ეზ იდ ენ ტი, 
ჩი ნე თი

41

ბო ნი ჰა მე რი
NBCUniversal Cable-ის 
პრ ეზ იდ ენ ტი, აშშ

42

ნი კო ლა სტ არ ჯო ნი
შო ტლ ან დი ის პი რვ ელი მი ნი სტ რი 

43

ნი კი ჰე ილი
გა ერ ოში აშშ-ის ელ ჩი, აშშ

44

რო ზა ლი ნდ ბრ უე რი
Starbucks-ის მთ ავ არი 
ოპ ერ აც იუ ლი ოფ იც ერი, აშშ

45

ჯი ნა რა ინ ჰა რტი
კო მპ ან ია Hancock Prospecting-
ის აღ მა სრ ულ ებ ელი დი რე ქტ ორი, 
ავ სტ რა ლია

46

ერ ნა სო ლბ ერ გი
ნო რვ ეგ იის პრ ემ იერ-მი ნი სტ რი

47

სტ ეი სი სნ აი დე რი
კი ნო სტ უდ ია 20th Century Fox 
Films-ის აღ მა სრ ულ ებ ელი 
დი რე ქტ ორი, აშშ

48

ფე ბე ნო ვა კო ვი ჩი
კო სმ ოს ური და თა ვდ აც ვის მწ არ-
მო ებ ელი კო რპ ორ აც ია General 
Dynamics-ის აღ მა სრ ულ ებ ელი 
დი რე ქტ ორი, აშშ

49

ელ ვი რა ნა ბი ულ ინა
რუ სე თის ცე ნტ რა ლუ რი ბა ნკ ის 
ხე ლმ ძღ ვა ნე ლი– რუ სე თი

50

ბი ონ სე ნო ულ ზი
მო მღ ერ ალი, აშშ

51

პე ნგ ლი უა ნი
ჩი ნე თის პი რვ ელი ლე დი

52

მა რგ არ იტა სი მო ნი ანი
ტე ლე არხ RT-ის დი რე ქტ ორი, 
რუ სე თი

53

მე რი კა ლა ჰან ერ დო უსი
აქ ტი ვე ბის მა რთ ვის კო მპ ან ია 
JPMorgan-ის აღ მა სრ ულ ებ ელი 
დი რე ქტ ორი, აშშ

54

ჟუ კუ ნფ ეი
Lens Technology-ის 
და მფ უძ ნე ბე ლი, ჰო ნკ ონ გი

55

ტი ფუ ნგ ტაო ნგ უე ნი
Sovico Holding-ის თა ნა და მფ უძ-
ნე ბე ლი, ვი ეტ ნა მი

56

ლიზა დევისი
Siemens-ის აღ მა სრ ულ ებ ელი 
დი რე ქტ ორი, აშშ

57

რო შნი ნა დარ მა ლჰ ოტ რა
HCL Technologies-ის აღ მა სრ უ-
ლებ ელი დი რე ქტ ორი, ინ დო ეთი

58

გი ულ ერ სა ბა ჩი
Sabaci Holding-ის პრ ეზ იდ ენ ტი, 
თუ რქ ეთი

59

ლუ ბნა ს. ოლ აი ანი
კო მპ ან ია Olayan Financing-ის 
აღ მა სრ ულ ებ ელი დი რე ქტ ორი, 
სა უდ ის არ აბ ეთი

60

და ნა ვა ლდ ენი
Fox Television Group-ის 
აღ მა სრ ულ ებ ელი 
დი რე ქტ ორი, აშშ

27: ანა ვი ნტ ური

46: ერ ნა სო ლბ ერ გი
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61

კე ტრ ინ ვი ნე რი
გა მო მც ემ ლო ბა Guardian-ის 
დი რე ქტ ორი, გა ერ თი ან ებ ული 
სა მე ფო

62

ფე ნგ ინგ ვა ნგი
Great wall Motor Co.-ის აღ მა სრ-
ულ ებ ელი დი რე ქტ ორი, ჩი ნე თი

63

დო ნა ლე ნგ ლი
კი ნო სტ უდ ია Universal Pictures-
ის პრ ეზ იდ ენ ტი, გა ერ თი ან ებ ული 
სა მე ფო

63

მა რი ან ლე იკი
სა ინ ვე სტ იც იო ბა ნკ JPMorgan 
Chase-ის მთ ავ არი ფი ნა ნსური 
ოფ იც ერი, გა ერ თი ან ებ ული 
სამეფო

65

ჰი ლა რი კლ ინ ტო ნი
დე მო კრ ატ იუ ლი პა რტ იის 
ყო ფი ლი სა პრ ეზ იდ ენ ტო
კა ნდ იდ ატი, აშშ

66

მი ნგ ჟუ დო ნგი
კო მპ ან ია GreeElectric 
Appliances-ის პრ ეზ იდ ენ ტი, 
ჩი ნე თი

67

მე ლა ნი კრ აი სი
გა და მზ იდი კო მპ ან ია Deutsche 
Post-ის მთ ავ არი ფი ნა ნს ური 
ოფ იც ერი, გე რმ ან ია

68

და ლია გრ იბ აუ სკ აი ტე
ლი ტვ ის პრ ეზ იდ ენ ტი

69

პრ ის ცი ლა ჩა ნი

„ცუ კე რბ ერგ-ჩა ნის ინ იც ია ტი ვის” 
– თა ნა და მფ უძ ნე ბე ლი, აშშ

70

გვ ინ ეტ შო ტვ ელი
კო სმ ოს ური ხო მა ლდ ებ ისა და 
რა კე ტე ბის მწ არ მო ებ ელი ამ ერ ი-
კ ული კო მპ ან ია SpaceX-ის მთ ა-
ვარი ოპ ერ აც იუ ლი ოფ იც ერი, აშშ

71

კი რან მა ზუ მდ არ-შოუ
ბი ოფ არ მა ცე ვტ ული კო მპ ან ია 
Biocon-ის და მფ უძ ნე ბე ლი, 
ინ დო ეთი

72

ზე ნი მი ნტ ონ ბე დო უზი
გა მო ცე მა The Economist-ის 
დი რე ქტ ორი – გა ერ თი ან ებ ული 
სა მე ფო

73

მი უჩა პრ ადა
მო დის სა ხლ Prada-ს აღ მა სრ უ-
ლებ ელი დი რე ქტ ორი, იტ ალ ია

74

იზ აბ ელ დოს სა ნტ ოსი
ბი ზნ ეს მა გნ ატი, ან გო ლა

75

სო ლი ნა ჩაუ
ვე ნჩ ურ ული კო მპ ან ია Horizons 
Ventures-ის თა ნა და მფ უძ ნე ბე ლი, 
ჰო ნკ ონ გი

76

ლამ უაი ინ გი
Biel Crystal Manufatory-ის 
პრ ეზ იდ ენ ტი, ჰო ნკ ონ გი

77

კე ტლ ინ კე ნე დი
კი ნო კო მპ ან ია Lucasfilm-ის 
პრ ეზ იდ ენ ტი, აშშ

78

კე რს ტი კა ლი ულ აი დი
ეს ტო ნე თის პრ ეზ იდ ენ ტი 

79

არ ია ნა ჰა ფი ნგ ტო ნი
ამ ერ იკ ული გა მო ცე მა Huffington 
Post-ის და მფ უძ ნე ბე ლი, აშშ

80

ჯუ დი ფო ლკ ნე რი
ჯა ნდ აც ვის პრ ოგ რა მუ ლი უზ რუ-
ნვ ელ ყო ფის კო რპ ორ აც ია Epic 
Systems-ის და მფ უძ ნე ბე ლი, აშშ

81

ფა ბი ოლა ჯან ოტი
ატ ომ ური კვ ლე ვე ბის ევ რო პუ ლი 
ორ გა ნი ზა ცია Cern-ის გე ნე რა-
ლუ რი დი რე ქტ ორი, იტ ალ ია

82

ლინ გუ დი
Duke Energy-ის აღ მა სრ ულ ებ ელი 
დი რე ქტ ორი, აშშ

რეიტინგი

73: მი უჩა პრ ადა

65: ჰი ლა რი კლ ინ ტო ნი
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83

გე იშა უი ლი ამ სი
PG&E-ის აღ მა სრ ულ ებ ელი 

დი რე ქტ ორი, აშშ

84

მე რი მი კე რი
Kleiner Perkins Caufield&Byers-
ის გე ნე რა ლუ რი პა რტ ნი ორი, აშშ

85

ტე ილ ორ სვ იფ ტი
მო მღ ერ ალი, აშშ

86

პა ტრ იც ია ჰა რი სი
Bloomberg Philanthropies-ის აღ-
მა სრ ულ ებ ელი დი რე ქტ ორი, აშშ

87

დრ იუ გი ლპ ინ ფა უს ტი
ჰა რვ არ დის უნ ივ ერ სი ტე ტის 
პრ ეზ იდ ენ ტი, აშშ

88

ჯო ან რო ულ ინ გი
მწ ერ ალი, ჰა რი პო ტე რის თე მა ზე 
შე ქმ ნი ლი წი გნ ებ ის სე რი ის ავ ტო-
რი, გა ერ თი ან ებ ული სა მე ფო

89

ელ იზა მე ნი ნგ ჰემ-ბუ ლე რი
ბი ოს ამ ედ იც ინო კვ ლე ვი-
თი სა ქვ ელ მო ქმ ედო ცე ნტრ 
WellcomeTrust-ის პრ ეზ იდ ენ ტი, 
გა ერ თი ან ებ ული სა მე ფო

90

რა ჯა ეა სა ალ გუ რგი
Easa Saleh Al Gurg Group-ის 
მმ არ თვ ელი პა რტ ნი ორი,

არ აბ თა გა ერ თი ან ებ ული 
სა ამ ირ ოე ბი

91

დე ბრა კა ფა რო
უძ რა ვი ქო ნე ბის სა ინ ვე სტ იც იო 

ფო ნდ Ventas-ის აღ მა სრ ულ ებ ელი 
დი რე ქტ ორი, აშშ

92

შო ბჰ ანა ბჰ არ ტია
HT Media-ს პრ ეზ იდ ენ ტი, 
ინ დო ეთი

93

ლი ბუ-ჯი ნი
სა სტ უმ რო Hotel Shilla-ს 
აღ მა სრ ულ ებ ელი დი რე ქტ ორი, 
სა მხ რე თი კო რეა

94

ჯე ნი ლი
GGV Capital-ის მმ არ თვ ელი 
პა რტ ნი ორი, სი ნგ აპ ური

95

კი რს ტენ გრ ინი
ვე ნჩ ურ ული კო მპ ან ია Forerunner 
Ventures-ის და მფ უძ ნე ბე ლი, აშშ

96

ბე ლი ნდა ჯო ნს ონი
კო მპ ან ია Airbnb-ის მთ ავ არი 
ოპ ერ აც იუ ლი ოფ იც ერი, აშშ

97

პრ ია ნკა ჩო პრა
მს ახ იო ბი, ინ დო ეთი

98

კე ტრ ილ პე ტრ ალ ია
ონ ლა ინ სა ფი ნა ნსო ტე ქნ ოლ ოგ ი-

ების კო რპ ორ აც ია Kabbage-ის 
თა ნა და მფ უძ ნე ბე ლი, აშშ

99

ენ ფი ნუ კა ნე
ამ ერ იკ ის ბა ნკ ის ვი ცე-
პრ ეზ იდ ენ ტი, აშშ

100

ბეტ ბრ უკ-მა რჩ ინ ია კი
გლ ობ ალ ური EY-ის 

ვი ცე-პრ ეზ იდ ენ ტი, აშშ 

81: ფა ბი ოლა ჯან ოტი
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ავ ტო რი: სო ფო ობ ოლ აშ ვი ლი

ფოტო: ირაკლი ბლუიშვილი, დიმიტრი ჩიკვაიძე

ველ თბი ლის ში, ე.წ. „იტალიური 
ეზო ე ბის” კვალ დაკ ვალ ნი ნოშ-
ვი ლის რვა ნო მერ ში ვხვდე ბით, 

სა დაც საბ ჭო თა კავ ში რის დრო ინ დე-
ლი ტექ ს ტი ლის ქარ ხ ნის გან ფა სა დი-
ღა შე მორ ჩა უც ვ ლე ლი. 2016 წელს, 
ძვე ლი „ფაბრიკის” ახა ლი სი ცოცხ ლის 
დაწყე ბას თან ერ თად, მულ ტი ფუნ-
ქ ცი ურ სივ რ ცე ში ბი ნა სხვა დას ხ ვა 
კონ ცეფ ცი ის მა ტა რე ბელ მა კომ პა ნი ამ 
და ი დო, რო მელ თა შო რის ერ თ -ერ თი 
პირ ვე ლი Impact Hub Tbilisi იყო. სა ერ-
თო სა მუ შაო სივ რ ცის სა ერ თა შო რი სო 
ბრენ დი, რო მე ლიც მსოფ ლი ოს ას ზე 
მეტ ქა ლაქს აერ თი ა ნებს, სა ქარ თ ვე-
ლო ში სულ 2 წე ლი ა, რაც გა მოჩ ნ და 
და პოს ტ საბ ჭო თა კედ ლებ ში მუ შა ო ბის 
ისე თი პრაქ ტი კა შე მო ი ტა ნა, რო მე ლიც 
ქვეყ ნის თ ვის აქამ დე უცხო ხი ლი იყო. 

ერ თი ა ნი, ნა თე ლი და კომ ფორ-
ტუ ლი გა რე მო, სა დაც შე გიძ ლი ათ 
იმუ შა ოთ, ცოდ ნა მი ი ღოთ და სა ჭი რო 
კონ ტაქ ტე ბი და ამ ყა როთ – Impact 
Hub Tbilisi 300 კვ/მ-ზე გა და ჭი მულ 
სივ რ ცე ში აერ თი ა ნებს გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი 

ასა კის, სქე სის, კულ ტუ რის, ეროვ ნე ბი-
სა თუ პრო ფე სი ის წარ მო მად გენ ლებს, 
რო მელ თაც სა შუ ა ლე ბა ეძ ლე ვათ, 
იმუ შა ონ ინ დი ვი დუ ა ლუ რად ან გუნ-
დ თან ერ თად, ჩა ერ თონ სა ინ ტე რე სო 
ღო ნის ძი ე ბებ ში, სას წავ ლო პროგ რა-
მებ ში, დის კუ სი ებ სა თუ პრე ზენ ტა ცი-
ებ ში, აქ ტუ ა ლუ რი და პრობ ლე მა ტუ რი 
სა კითხე ბის წინ წა მო სა წე ვად. 

მსგავ სი Co-working სივ რ ცის თბი-
ლის ში გახ ს ნის იდეა კი სა მი ბავ შ ვო-
ბის მე გობ რის კერ ძო სა უბ რის დროს 
და ი ბა და. ქე თი ება ნო ი ძე და ელე ნე 
ჟვა ნი ა, რომ ლე ბიც პა ტა რა ო ბი დან-
ვე ოც ნე ბობ დ ნენ ერ თად მუ შა ო ბა ზე, 
გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი პრო ფე სი ე ბის არ ჩე ვის 
შემ დეგ სხვა დას ხ ვა სფე რო ში მოხ ვ დ-
ნენ. თუმ ცა წლე ბის შემ დეგ ბავ შ ვო ბის 
სურ ვი ლის ახ დე ნა რე ა ლო ბად ექ ცათ, 
რო დე საც Impact Hub-ის მე სა მე თა-
ნა დამ ფუძ ნე ბელ მა, გი ორ გი ახალ კაც-
მა ლონ დონ ში, მის სახ ლ თან ახ ლოს 
არ სე ბულ Impact Hub-ში შე ი ხე და და 
იდეა მე გობ რებს გა უ ზი ა რა. „იმ პე რი-
ოდ ში, ქარ თულ ბა ზარ ზე შე და რე ბით 

ძ
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ახა ლი იყო მსგავ სი ტი პის ად გი ლი, 
სა დაც ადა მი ა ნე ბი, რო მელ თაც არა 
აქვთ რუ ტი ნუ ლად გან საზღ ვ რუ ლი 
სა მუ შაო სა ა თე ბი ოფის ში, მუ შა ო ბენ 
დის ტან ცი უ რად სახ ლი დან, ან თუნ-
დაც კა ფე დან, შეძ ლებ დ ნენ მოს ვ ლას 
სივ რ ცე ში, 24 სა ა თის გან მავ ლო ბა ში 
ნე ბის მი ერ დროს და იმუ შა ვებ დ-
ნენ, მი ი ღებ დ ნენ ცოდ ნას და ამის 
პა რა ლე ლუ რად სა ჭი რო კონ ტაქ ტებს 
და ამ ყა რებ დ ნენ სხვა ადა მი ა ნებ თან”, 
– ამ ბობს ქე თი ება ნო ი ძე, Impact 
Hub Tbilisi-ის თა ნა დამ ფუძ ნე ბე ლი. 

გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი კონ ცეფ ცია და 

არას ტან დარ ტუ ლი გა რე მო კი დევ 
უფ რო სა ინ ტე რე სოს ხდი და პრო-
ექ ტ ზე მუ შა ო ბას, რო მე ლიც მე-
გობ რებ მა რე კორ დულ დრო ში, 7 
თვე ში ჩა ა ტი ეს. სა ჭი რო იყო მხო ლოდ 
და ფი ნან სე ბა და სივ რ ცე, რა თა იდეა 
გა ნე ხორ ცი ე ლე ბი ნათ და სწო რედ ამ 
დროს გა მოჩ ნ და ევ რო პის ფონ დიც, 
რო მე ლიც და ინ ტე რეს და კონ ცეფ ცი-
ით, იდე ის ავ ტო რებს სა ჭი რო რე სურ-
სე ბით ამო უდ გა მხარ ში და Impact 
Hub-ის თა ნა დამ ფუძ ნე ბე ლი გახ და. 

და იწყო უძი ლო ღა მე ე ბი: სა ჭი-
რო იყო სივ რ ცის სწო რად შერ ჩე ვა, 

სა დაც თბი ლი სის ჰა ბი გან თავ ს-
დე ბო და და მე გობ რებ მაც სწო რად 
მა შინ აღ მო ა ჩი ნეს, რომ იხ ს ნე ბო და 
„ფაბრიკა”. „დღეს და ღა მეს ვას წო-
რებ დით იმის თ ვის, რომ, რე მონ ტით 
დაწყე ბუ ლი, წევ რე ბის მო ზიდ ვით 
დამ თავ რე ბუ ლი, ყვე ლა ფე რი მოგ-
ვეს წ რო. ბავ შ ვებ თან ერ თა დაც 
კი მოვ დი ო დით შუ ა ღა მი სას აქ, 
ყვე ლაფ რის გა სა კონ ტ რო ლებ ლად, 
რა თა შეგ ვექ მ ნა ოჯა ხუ რი გა რე მო, 
სა დაც ყვე ლას შე ეძ ლე ბო და მუ შა-
ო ბა. დი დი შრო მა ჩავ დეთ მთელ 
ამ პრო ცეს ში და თან სწორ დროს, 
სწორ ად გი ლას აღ მოვ ჩ ნ დით”, – აღ-
ნიშ ნავს ელე ნე ჟვა ნი ა, Impact Hub 
Tbilisi-ის თა ნა დამ ფუძ ნე ბე ლი.

და მარ თ ლაც, სულ მა ლე იდეა 
რე ა ლო ბად იქ ცა და თბი ლი სის ამ 
ძველ უბან ში გა იხ ს ნა ისე თი სივ რ ცე, 
სა დაც წევ რებს სრუ ლი თვით მ მარ თ-
ვე ლო ბა აქვთ. რად გან იდე ის ავ ტო-
რებს ძა ლი ან თა ვი სუ ფა ლი და უშუ ა-
ლო გა რე მოს შექ მ ნა სურ დათ, სა დაც 
ყვე ლა შეძ ლებ და სა კუ თა რი ად გი ლის 
პოვ ნას, ოფი სიც ოჯა ხურ სტილ ში 
მო აწყ ვეს. უფა სო ჩა ი, ყა ვა, სა ერ თო 
სა სუს ნა ვე ბი, ღია სივ რ ცე, სა მუ შა-
ოს შე სას რუ ლებ ლად კომ ფორ ტუ ლი 
გა რე მო და, რაც მთა ვა რი ა, სი ჩუ მე, 
სხვას რომ არ შე ე შა ლოს ხე ლი. 

ამას თან შექ მ ნეს 24-საათიანი 
სა მუ შაო გრა ფი კი, მოქ ნი ლი და მრა-
ვალ ფე რო ვა ნი სა წევ როს ტი პე ბი, 
რაც სრულ თა ვი სუფ ლე ბას აძ ლევს 
აბო ნე მენ ტის მქო ნე პირს, დღის ნე-
ბის მი ერ მო ნაკ ვეთ ში და უბ რ კო ლებ-
ლად მი ვი დეს რო გორც თბი ლი სის, 
ისე მსოფ ლიო მას შ ტა ბით არ სე-
ბულ ნე ბის მი ერ ჰაბ ში და იმუ შა ოს. 
სა წევ როს გა მო ყე ნე ბა შე უძ ლი ათ 
რო გორც ცალ კე ულ ადა მი ა ნებს, ასე-
ვე მცი რე კომ პა ნი ებს, რომ ლე ბის-
თ ვი საც ოფის ში სხვა დას ხ ვა ზო მის 
ოთა ხია გა მო ყო ფი ლი. ამის პა რა-
ლე ლუ რად, Impact Hub Tbilisi თა ვის 
წევ რებს პე რი ო დუ ლად სთა ვა ზობს 
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ვორ კ შო პებს, ლექ ცი ებს, შეხ ვედ რებს 
მათ თ ვის სა ინ ტე რე სო და აქ ტუ ა ლურ 
თე მებ ზე. 

„საერთო სა მუ შაო სივ რ ცის კონ-
ცეფ ცია მეტ - ნაკ ლე ბად უცხო იყო 
ქარ თ ვე ლე ბის თ ვის, მა გა ლი თად, 
ერ თ -ერ თ მა ჩვენ მა წევ რ მა ერ თხელ 
გვითხ რა – მა მა ჩე მი მე უბ ნე ბა, ვერ 
ვხვდე ბი, დი ლით ად რე მი დი ხარ 
სა მუ შა ოდ, იღ ლე ბი, გვი ან მო დი ხარ 
და ამა ში კი დევ ფულს იხ დი ო? რაც 
არ არის გა საკ ვი რი, რად გან ქარ-
თ ვე ლე ბის თ ვის ჯერ კი დევ უცხოა 
ერ თი ან სივ რ ცე ში მუ შა ო ბა, თუმ ცა 
ეს ყვე ლა ფე რი დრო ის ფაქ ტო რი ა. 
ჩვენს სტა ტის ტი კა საც რომ გა და ხე-
დოთ, ნა ხავთ, რომ თუ კი და საწყის ში 
წევ რ თა უმე ტე სო ბა უცხო ე ლი იყო, 
ახ ლა 60%-მდე ქარ თ ვე ლე ბი ჭარ ბო-
ბენ”, – აღ ნიშ ნავს ქე თი. 

ამა ვე დროს Impact Hub Tbilisi-მა 
წა მო იწყო პრო ექ ტი, Social Impact 
Award-ი, რო მე ლიც ჰა ბის გან და მო უ-
კი დებ ლად ხორ ცი ელ დე ბა. გზა იდე-
ე ბის გე ნე რი რე ბი დან ბიზ ნეს გეგ მამ-
დე – ეს არის ყვე ლა ზე მას შ ტა ბუ რი 
სტუ დენ ტუ რი პროგ რა მა 30 წლამ დე 
ახალ გაზ რ დე ბის თ ვის, სო ცი ა ლუ-
რი მე წარ მე ო ბის მი მარ თუ ლე ბით, 
რო მელ საც 25 ქვე ყა ნა ერ თობ ლი ვად 
ახორ ცი ე ლებს. პროგ რა მა ორი ენ ტი-
რე ბუ ლია სტუ დენ ტე ბის გა ნათ ლე ბა-
ზე სო ცი ა ლუ რი მე წარ მე ო ბის დარ გ ში 
და ახალ გაზ რ დებს სთა ვა ზობს ათ თ-
ვი ან სა გან მა ნათ ლებ ლო კურსს თა-
ვი ან თი იდე ე ბის ხორ ც შე სას ხ მე ლად. 
პროგ რა მა მო ი ცავს ვორ კ შო პებს, 
ფი ნა ლის ტი გუნ დე ბის ორ თ ვი ან ინ-
კუ ბა ცი ა სა და Social Impact Award-ის 
სა ერ თა შო რი სო სა მიტს. 

„გასულ წელს ჩვენ გან ვა ხორ-
ცი ე ლეთ პროგ რა მა Social Impact 
Award-ი, სა დაც გა მოვ ლინ და სა მი 
გა მარ ჯ ვე ბუ ლი გუნ დი – Sign & 
Sound-ი, Braille Reader-ი და Book AR. 
სა მი ვე იდეა იყო ძა ლი ან სა ინ ტე რე სო 
და ეხ მა უ რებ და აქ ტუ ა ლურ სო ცი ა-

ლურ პრობ ლე მებ სა და მა თი გა დაჭ-
რის ინო ვა ცი ურ გზებს. წელს უკ ვე 
გვყავს ძა ლი ან სა ინ ტე რე სო ფი ნა ლის-
ტე ბი. გარ და ამი სა, Impact Hub-მა 
მო ი პო ვა Social Impact Award-ის 
სა ერ თა შო რი სო სა მი ტის ჩა ტა რე ბის 
ლი ცენ ზი ა, რო მელ შიც მო ნა წი ლე ო ბას 
მი ი ღე ბენ 25 ქვეყ ნის გა მარ ჯ ვე ბუ-
ლი გუნ დე ბი, რაც იმას ნიშ ნავს, რომ 
200-მდე ახალ გაზ რ და ინო ვა ტო რი 
მსოფ ლი ოს სხვა დას ხ ვა ქვეყ ნი დან 
ნო ემ ბერ ში სა ქარ თ ვე ლოს ეს ტუმ რე ბა 
სა კუ თა რი გა მოც დი ლე ბის გა სა ზი ა-
რებ ლად”, – აღ ნიშ ნავს ელე ნე. 

„წარმატების ფორ მუ ლა? მარ ტი-
ვი ა! თუ გუნ დი შეკ რუ ლი ა, სა ერ თო 
მიზ ნე ბი და ხედ ვე ბი აკავ ში რებთ და, 
რაც მთა ვა რი ა, ერ თი მე ო რის ენა 
ეს მით, მა შინ ყვე ლა ფე რი შე საძ ლე-
ბე ლი ა”... 

მათ რომ უს მენ, ხვდე ბი, რომ 
Impact Hub-ის ასე თი წარ მა ტე ბა 
არა მარ ტო იმ სწო რად შერ ჩე ულ მა 
იდე ამ, ად გილ მა თუ დრომ გა ნა პი-
რო ბა, არა მედ სწო რად და კომ პ ლექ-
ტე ბულ მა გუნ დ მა, რო მე ლიც ყვე ლა-
ნა ი რი სტე რე ო ტი პის და სან გ რე ვად 
არის მზად. 

ქე თი ებ ან ოი ძე
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2018 წე ლს ტე რმ ინ მა „პე რ-
ს ონ ალ ური ბრ ენ დი”, 

ცო ტა არ იყ ოს, უა რყ ოფ ითი რე პუ-
ტა ცია შე იძ ინა. არ აა გა სა კვ ირი, რომ 
სა კუ თა რი თა ვის გა სა ყიდ პრ ოდ უქ ტად 
ან კო ნც ეფ ცი ად გა რდ აქ მნა სა კუ თა რი 
თა ვის „გა ყი დვ ის” ეპ ით ეტს ჰგ ავს, მაგ-
რ ამ დღ ევ ან დე ლი ცი ფრ ული კუ ლტ უ-
რ ის გა თვ ალ ის წი ნე ბით, გი რჩ ევთ, ამ 
სა კი თხს სხ ვა გვ არ ად შე ხე დოთ, ან სულ 
მც ირე, გა მო იყ ენ ოთ ის ეთი ტე რმ ინი, 
რო მე ლიც უკ ეთ ას ახ ავს მის რე ალ ურ 
მნ იშ ვნ ელ ობ ას. 

რე ალ ობა კი ის გა ხლ ავთ, რომ ჩვ ენ 
ამ ჟა მად ცი ფრ ული ტე ქნ ოლ ოგ იე ბი სა 
და სო ცი ალ ური მე დი ის შე სა ძლ ებ-
ლო ბე ბის უფ სკ რუ ლთ ან ვი მყ ოფ ებ ით. 
სხ ვა გვ არ ად რომ ვთ ქვ ათ: ჩვ ენ გვ გო-
ნია, რომ ამ ყვ ელ აფ რის ეპ იც ენ ტრ ში 
ვა რთ, მა გრ ამ რე ალ ურ ად ჯერ არც 
კი და გვ იწ ყია. მა რკ ეტ ინ გის ექ სპ ერ-
ტი ბი ან კა ბა სი ას ეთ გა ნმ არ ტე ბას 

გვ თა ვა ზო ბს: „თუ კი თქ ვენ ამ ჟა მად 
ფუ ლს გა მო იმ უშ ავ ებთ, ჩა დეთ ეს ფუ ლი 
ის ეთ სა ქმ ეში, რო მე ლიც ეკ ონ ომ იკ ური 
ვა რდ ნის დრ ოს არ და იმ სხ ვრ ევა, ანუ 
ჩა დეთ ინ ვე სტ იც ია სა კუ თარ რე პუ ტა-
ცი აში. თქ ვე ნი პე რს ონ ალ ური ბრ ენ დი 
თქ ვე ნი რე პუ ტა ცი ის ამ სა ხვ ელ ია, რაც 
ყო ვე ლთ ვის მნ იშ ვნ ელ ოვ ან ია. სწ ორ-
ედ ამ მი დგ ომ ის წყ ალ ობ ით აკ ეთ ებ ენ 
წა რმ ატ ებ ული ად ამ ია ნე ბი ფუ ლს, იმ 
გა მო ნა კლ ის ით, რომ ად რე მათ ხე ლი 
არ მი უწ ვდ ებ ოდ ათ თა ნა მე დრ ოვე ტე-
ქნ ოლ ოგ იე ბზე და მხ ოლ ოდ მი თქ მა-მო-
თქ მის იმ ედ ად იყ ვნ ენ. 

მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ პე რს-
ონ ალ ური ბრ ენ დის ცნ ება უხ სო ვა-
რი დრ ოი დან არ სე ბო ბს, ჩვ ენ ახ ლა 
გა ცი ლე ბით უკ ეთ ესი პლ ატ ფო რმ ები 
გვ აქ ვს, რო მლ ებ იც უს ას რუ ლოდ ფარ-
თო წვდ ომ ის სა შუ ალ ებ ას გვ აძ ლე ვს. 
ეს კი იმ ას ნი შნ ავს, რომ არ ას დრ ოს 
ყო ფი ლა სა კუ თა რი თა ვის, ბი ზნ ეს ისა 

თუ პრ ოდ უქ ცი ის სწ ორი პრ ეზ ენ ტა ცია 
ის ეთი მნ იშ ვნ ელ ოვ ანი, რო გო რიც დღ ეს 
არ ის. გთ ავ აზ ობთ რა მდ ენ იმე პრ ინ ცი-
პს, რო მე ლთა მი ხე დვ ით აც მო ქმ ედ ებ ენ 
„კა რგ ად მა რკ ეტ ირ ებ ული” ად ამ ია ნე ბი: 

1
ის ინი ცდ ილ ობ ენ, 
იყ ონ გუ ლწ რფ ელ ნი 
„პე რს ონ ალ ური ბრ ენ დის” კო ნც ეფ ცია 
ჟღ ერს რო გო რც სა კუ თა რი თა ვის კა რ-
გ ად შე რჩ ეუ ლი და და მუ შა ვე ბუ ლი ვერ-
ს ია, რო მე ლიც ყო ვე ლთ ვის ბო ლო მდე 
და მა ჯე რე ბე ლი რო დია. ბე ვრი „კა რგ ად 
მა რკ ეტ ირ ებ ული” ად ამ ია ნი ცდ ილ ობს, 
იყ ოს ავ თე ნტ ური, რა დგ ან კა რგ ად აც ნო-
ბი ერ ებს, რომ სწ ორ ედ გუ ლწ რფ ელ ობა 
და ავ თე ნტ ურ ობა უწ ყო ბს ხე ლს რე ალ ურ 
კა ვშ ირ სა და ჩა რთ ულ ობ ას. არ სე ბო ბს 
კი დევ გა რდ აუ ვა ლი გა მჭ ვი რვ ალ ობ-
ის ელ ემ ენ ტი: ად ამ ია ნე ბი ინ ტუ იც იით 

8 მა რტ ივი რამ, რა საც 
გა ნს ხვ ავ ებ ულ ად აკ ეთ ებ ენ 
ად ამ ია ნე ბი, რო მლებმაც 

მი მზ იდ ვე ლი პე რს ონ ალ ური 
ბრ ენ დე ბის შე ქმ ნა შე ძლ ეს
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გრ ძნ ობ ენ, თუ რა არ ის ნა მდ ვი ლი და 
რა – ყა ლბი. 

2
ის ინი სტ აბ ილ ურ ად თა
ნა მი მდ ევ რუ ლნი არ იან 
არა აქ ვს მნ იშ ვნ ელ ობა იმ ას, თუ რა სი ხ-
შ ირ ით პო სტ ავ ენ, ან ახ ლე ბენ ში ნა არ სს, 
რო გორ დი ზა ინს ირ ჩე ვენ თა ვი ან თი ვე ბ-
გ ვე რდ ებ ის ათ ვის ან რო გორ ფი ლტ რე ბს 
იყ ენ ებ ენ სუ რა თე ბი სა თვ ის, მთ ავ არი ის 
არ ის, რომ „კა რგ ად მა რკ ეტ ირ ებ ული” 
ად ამ ია ნე ბი ყო ვე ლთ ვის თა ნამ იმ დე ვრ-

ულ ები და სტ აბ ილ ურ ები არ იან თა ვი ანთ 
ქმ ედ ებ ებ ში. მა თი ნე ბი სმ იე რი პრ ოფ ილ-
ის და ნა ხვ ის ას უმ ალ მი ხვ დე ბით, რომ ეს 
მათ ეკ უთ ვნ ით. თქ ვენ მა ში ნვე ამ ოი ცნ-
ობთ მათ ფო ტო ებს თქ ვე ნს სი ახ ლე ებ ის 
ზო ნა ში. თა ნა მი მდ ევ რუ ლო ბა არ ის მნიშ-
ვნ ელ ოვ ანი არა მხ ოლ ოდ ცნ ობ ად ობ ის-
თ ვის, არ ამ ედ იმ იტ ომ, რომ ზო გა დად 
ად ამ ია ნე ბს მო სწ ონთ იმ ის თვ ალ ის მი-
დე ვნ ება, რაც ყო ვე ლთ ვის სი ამ ოვ ნე ბას 
ან იჭ ებთ. ეს ის შე მთ ხვ ევ აა, რო დე საც 
„აკ ეთო ის, რაც გი ყვ არს”, აქ ტუ ალ ური 
ხდ ება: შე არ ჩი ეთ დი ზა ინი, ფი ლტ რე ბი 

და ში ნა არ სი, რაც თა ვად მო გწ ონთ და, 
ბუ ნე ბრ ივ ია, მი სი სხ ვე ბის თ ვის გა ზი-
არ ება გს ურთ. თა ნა მი მდ ევ რუ ლო ბის 
გა მო მუ შა ვე ბა გუ ლწ რფ ელი ინ ტე რე სის 
სა ფუ ძვ ელ ზე ხდ ება და არა უბ რა ლოდ 
ნე ბი სყ ოფ ით. 

3
ის ინი გა სა გებ ენ აზე 
ურ თი ერ თო ბენ 
ყვ ელა კა რგი პე რს ონ ალ ური ბრ ენ დის 
მქ ონე ად ამ ია ნს აქ ვს „თე გლ აი ნი”, რო მე-
ლიც მო კლ ედ და მკ აფ იოდ აღ წე რს, თუ 
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ვინ არ ის ის, რას აკ ეთ ებს და რო გორ 
შე იძ ლე ბა მა სთ ან და კა ვშ ირ ება. ეს სა-
კუ თა რი თა ვის შე სა ხებ მო კლე სა რე კლ-
ამო მი მა რთ ვას და სა ვი ზი ტო ბა რა თს 
ჰგ ავს, რო მე ლს აც ხა ლხ ში ავ რც ელ ებთ. 
გა რდა ამ ისა, გა სა გებ ენ აზე კო მუ ნი კა ცია 
ეფ ექ ტი ანი კო მუ ნი კა ცი ის ტო ლფ ას ია. 
ამ იტ ომ ყო ვე ლთ ვის, რო დე საც „კა რგ ად 
მა რკ ეტ ირ ებ ული” ად ამ ია ნე ბი აზ ია რე ბენ 
სა კუ თა რი თა ვის ან სა ქმ ია ნო ბის შე სა ხებ 
ინ ფო რმ აც იას, ის ინი ამ ას შე ძლ ებ ის და-
გვ არ ად პი რდ აპ ირ და გა სა გე ბი ენ ით 
აკ ეთ ებ ენ.

4
ის ინი ყო ვე ლთ ვის 
პა სუ ხო ბენ თა ვი ანთ 
მი მდ ევ რე ბს 
მნ იშ ვნ ელ ოვ ან ია სა კუ თარ მი მდ ევ რე ბს 
მო ეპ ყრ ოთ ისე, რო გო რც ად ამ ია ნე ბს 
ეპ ყრ ობ ით პი რა დი კო ნტ აქ ტი სას, რა დგ ან 
მა ში ნაც კი, რო დე საც თქ ვენ პი რდ აპ-
ირი კო მუ ნი კა ცია არა გა ქვთ, ტვ იტ ერ სა 
და ინ სტ აგ რა მზე მათ მი ერ და ტო ვე ბულ 

კო მე ნტ არ ებ ზე პა სუ ხი თქ ვენ უფ რო ჰუ-
მა ნუ რს, ხო ლო თქ ვე ნს გვ ერ დს უფ რო 
პე რს ონ ალ იზ ებ ულს ხდ ის. ას ეთი მი დგ-
ომ ის შედეგად ად ამ ია ნე ბი გრ ძნ ობ ენ, 
რომ თქ ვენ კო ნკ რე ტუ ლად მათ ეს აუ ბრ-
ებ ით. ალ ბათ შე ამ ჩნ ევ დით, რომ Yelp-ის 
მს გა ვს სა იტ ებ ზე, ბე ვრ კო მპ ან იას ჰყ ავს 
თა ნა მშ რო მლ ები, რო მლ ებ იც პა სუ ხო-
ბენ უა რყ ოფ ით გა მო ხმ აუ რე ბე ბს და მათ 
ავ ტო რე ბს და მა ტე ბით ინ ფო რმ აც იას 
სთ ხო ვენ, რაც კო მპ ან იას თა ვი სი სა ქმ-
ია ნო ბის ან მო მს ახ ურ ებ ის გა უმ ჯო ბე სე-
ბა ში და ეხ მა რე ბა. ამ სა ხის პრ ოა ქტ იუ რი 
რე აგ ირ ება თქ ვენ სა შუ ალ ებ ას მო გც ემთ, 
თა ვად აკ ონ ტრ ოლ ოთ მი მდ ევ არ თა მი ერ 
გა მო ქვ ეყ ნე ბუ ლი ნა რა ტი ვი. 

5
ის ინი აქ ცე ნტს სა ზო გა
დო ებ აზე და ამ სა ზო
გა დო ებ ის წე ვრ ებ თან 
კა ვშ ირ ის და მყ არ ებ აზე 
აკ ეთ ებ ენ
ძლ იე რი ად ამ ია ნე ბი სა კუ თა რი სა ქმ ია-

ნო ბის გა რშ ემო ახ ერ ხე ბენ სა ზო გა დოე-
ბ ის შე კრ ებ ას. სწ ორ ედ ასე ახ ერ ხე ბენ 
მუ სი კო სე ბი თა ვი ან თი ფა ნე ბის, ხო ლო 
ფი ნა ნს ური გუ რუ ები მი მდ ევ რე ბის 
მა სო ბრ ივ შე კრ ებ ას. ის ინი სუ ლაც არ 
ცდ ილ ობ ენ, მო გყ იდ ონ თა ვი ან თი პრ ო-
დუქ ტი, არ ამ ედ ძა ლი სხ მე ვას არ იშ ურ ე-
ბ ენ, რომ და გა კა ვშ ირ ონ თქ ვე ნი „ტო მის" 
სხ ვა წა რმ ომ ად გე ნლ ებ თან. რო დე საც 
სხ ვი სი სა ქმ ია ნო ბა სა კუ თა რი იდ ენ ტო-
ბის ნა წი ლი ხდ ება (რო გო რც ამ ას ბე ვრი 
ფა ნი აკ ეთ ებს და სა კუ თარ თა ვს კე რპ ის 
მე ტს ახ ელ ით მო იხ სე ნი ებს), ეს უკ ვე რა-
დი კა ლუ რი მა რკ ეტ ინ გის ინ იც ია ტი ვად 
იქ ცე ვა. თქ ვენ ამ ას ბუ ნე ბრ ივ ად ყი დით, 
რა დგ ან გუ ლწ რფ ელ ად გწ ამთ მი სი. 

6
ის ინი გე გმ ის მი ხე დვ ით 
აქ ვე ყნ ებ ენ პო სტ ებს 
არ არ ეა ლუ რია იმ ის ფი ქრი, რომ შე ძ ლ-
ებთ თქ ვე ნი ყო ვე ლდ ღი ური ვა ლდე-
ბ ულ ებ ებ ის პა რა ლე ლუ რად, ყო ველ 
დი ლას და ნა შუ ად ღე ვს ერ თსა და იმ ავე 

კარიერა
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დრ ოს გა იხ სე ნოთ ტვ იტ ერ ზე პო ს ტის 
გა მო ქვ ეყ ნე ბის მი ზა ნშ ეწ ონ ილ ობა. 
სპ ონ ტა ნუ რი, „რო ცა მო გე ხე რხ ება” 
პო სტ ებ ის და წე რას, სჯ ობს, ერ თი დღე 
და უთ მოთ იმ ას, რომ წი ნა სწ არ და გე გ-
მ ოთ მთ ელი კვ ირ ის ან თვ ის პო სტ ები. 
არ სე ბო ბს ბე ვრი აპ ლი კა ცია და პლ ატ-
ფო რმა, რო მლ ებ იც სა შუ ალ ებ ას გა ძ-
ლ ევთ, ერ თდ რო ულ ად სხ ვა და სხ ვა რამ 
და გე გმ ოთ. რო გო რც სხ ვა და ნა რჩ ენ 
შე მთ ხვ ევ ებ ში, აქ აც მნ იშ ვნ ელ ოვ ან ია, 
რომ თქ ვე ნს კო მუ ნი კა ცი ას თქ ვე ნი ხმა 
და ერ თოს, რა თა რო ბო ტის შთ აბ ეჭ დი-
ლე ბა არ შე იქ მნ ას. 

7
ის ინი ჩა რთ ულ ობ ის ხე
ლშ ემ წყ ობ სხ ვა და სხ ვა 
შე სა ძლ ებ ლო ბას ქმ ნი ან
ეც ად ეთ, სო ცი ალ ური მე დი ის თქ ვე ნს 
ყვ ელა გვ ერ დზე იყ ოს ლი ნკი, რო მე-
ლიც თქ ვე ნთ ან სხ ვა და სხ ვა ფო რმ ით 
კო ნტ აქ ტის სა შუ ალ ებ ას იძ ლე ვა. მი-
უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ ბე ვრი ად ამ ია ნი 

პი რა დი ელ ექ ტრ ონ ული მი სა მა რთის 
ონლაინ განთავსებას თავს არიდებს, 
თქ ვენ შე გი ძლ იათ სა კუ თარ ვე ბგ ვე-
რდ ზე შე ქმ ნათ სა კო ნტ აქ ტო ფო რმა, 
ან, სულ მც ირე, მი უთ ით ოთ თქ ვე ნს 
მი მდ ევ რე ბს, რომ თქ ვე ნი სა ქმ ია ნო ბა 
ყო ვე ლთ ვის და კა ვშ ირ ებ ულ ია სო ცი ა-
ლ ური მე დი ის ან გა რი შე ბთ ან, სა დაც ეს 
ყვ ელ აფ ერ ია ჩა მო თვ ლი ლი. ას ევე შე-
გი ძლ იათ თქ ვე ნს გვ ერ დზე და ამ ა ტოთ 
„გა წე ვრ ია ნე ბის” ოფ ცია, რო მე ლიც 
ად ამ ია ნე ბს სა ფო სტო სი აში გა წე ვრ ია-
ნე ბის სა შუ ალ ებ ას მი სც ემს. იმ ის ათ ვის, 
რომ უბ რა ლო მნ ახ ვე ლი გა ხდ ეს თქ ვე ნი 
მი მდ ევ არი, ხო ლო მი მდ ევ არი თქ ვე ნს 
თა ყვ ან ის მც ემ ელ თა კლ უბს შე უე რთ-
დეს, აუ ცი ლე ბე ლია, მი სც ეთ მას სა შუ-
ალ ება, თვ ალი ად ევ ნოს, გა აზ ია როს და 
მი იღ ოს ინ ფო რმ აც ია თქ ვე ნი სა ქმ ია ნო-
ბის შე სა ხებ. 

8
მათ არ ეშ ინ იათ 
გა მო ჩე ნის 

მი ზე ზი, რის გა მოც ად ამ ია ნე ბი ხშ ი-
რ ად თა ვს არ იდ ებ ენ პე რს ონ ალ ური 
ბრ ენ დის შე ქმ ნას არ ის ის, რომ მათ 
„გა მო ჩე ნა” არ სუ რთ. ამ აში ახ ალი 
არ აფ ერ ია და თუ კი თქ ვენ ამ გვ არ 
მო წყ ვლ ად ობ ას მი ჩვ ეუ ლი არ ხა რთ, 
ეს ნა მდ ვი ლად ში შის მო მგ ვრ ელი 
გა მო ცდ ილ ებ აა. „კა რგ ად მა რკ ეტ ი-
რ ებ ულ მა” ად ამ ია ნე ბმა იც იან, რომ 
სა კუ თა რი თა ვი სა და სა ქმ ია ნო ბის 
შე სა ხებ ინ ფო რმ აც იის გა ზი არ ებ ას 
მხ ოლ ოდ სა რგ ებ ელი მო აქ ვს, მა ში ნაც 
კი, რო დე საც თა ვად პრ ოც ესს ზო გი-
ერ თი უს ია მო ვნო მო მე ნტი ახლავს 
თან. თქ ვე ნი ოც ნე ბე ბი სა და მი ზნ ებ ის 
მი ღწ ევ ის თ ვის აუ ცი ლე ბე ლია სა კუ თა-
რი თა ვის წა რმ ოჩ ენა. თქ ვე ნი თა ვდა-
ჯ ერ ებ ულ ობა მა ტუ ლო ბს, რო დე საც 
ხე და ვთ, თუ რა მდ ენი მი მდ ევ არი და 
მხ არ და მჭ ერი გყ ავთ და ამ ავ დრ-
ოუ ლად ახ შო ბს იმ გა მა ღი ზი ან ებ ელ 
ხმ ას, რო მე ლიც ცდ ილ ობს და გა რწ-
მუ ნოთ, რომ უმ ჯო ბე სია, ნა კლ ებ ად 
ამ ბი ცი ური იყ ოთ. 
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თქ ვენ უკ ვე ყვ ელ აფ ერი 
იც ით, რი სი ცო დნ აც 
გჭ ირ დე ბათ, ამ იტ ომ 

სა ქმ ეს შე უდ ექ ით!

კარიერა

სწ ავ ლა სა და მო მზ ად ებ ის რე ჟი მში ყო ფნ აზე ზო გი ერ თი ჩვ ენ გა ნი ძა ლი ან 

დიდ დრ ოს ხა რჯ ავს. დრ ოა უკ ვე, სა ქმ ეს შე უდ გეთ!

ავ ტო რი: ტა მი ფო რმ ანი
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ცოტა ხნის წინ Breaking Into 
Startups Podcast-ის პლატ ფორ-
მი სათ ვის ინ ტერ ვიუ ჩავ წე რე, 

ხო ლო ეპი ზო დის ბო ლოს მთხო ვეს, 
რჩე ვა მი მე ცა დე დე ბი სათ ვის, რომ ლე ბიც 
კა რი ე რის ხე ლახ ლა დაწყე ბას გეგ მა ვენ. 
მე მათ ვუთხა რი: „თქვენ უკ ვე ყვე ლა-
ფე რი იცით, რი სი ცოდ ნაც გჭირ დე ბათ, 
ამი ტომ უბ რა ლოდ საქ მეს შე უ დე ქით!”

ჩე მი რჩე ვა ეფუძ ნე ბო და ბო ლო ორი 
წლის მან ძილ ზე იმ ქალ ბა ტო ნებ ზე დაკ-
ვირ ვე ბას, რომ ლე ბიც დეკ რე ტუ ლი შვე-
ბუ ლე ბის შემ დეგ ყოყ მა ნობ დ ნენ კა რი ე-
რის გაგ რ ძე ლე ბას. ერ თი მხრივ, მი ზე ზი 
არის ის, რომ მათ სამ სა ხურ ში დაბ რუ ნე-
ბის პერ ს პექ ტი ვა აში ნებთ, ხო ლო მე ო რე 
მხრივ, მათ აქვთ ბუნ დო ვა ნი შეგ რ ძ ნე ბა 
იმი სა, თით ქოს „ჯერ ამი სათ ვის მზად 
არ არი ან”. ეს „მზადყოფნა” ყო ველ თ ვის 
ოჯახ თან და კავ ში რე ბუ ლი რო დია – მე 
იმ ქალ ბა ტო ნებ თა ნაც მი სა უბ რი ა, ვინც 
წლე ბია უკ ვე, მზად არის სამ სა ხურ ში 
და საბ რუ ნებ ლად. ხშირ შემ თხ ვე ვა ში მათ 
აქვთ შეგ რ ძ ნე ბა, რომ კა რი ე რის გა საგ რ-
ძე ლებ ლად „რაღაც” სჭირ დე ბათ – ახა ლი 
უნარ - ჩ ვე ვე ბი, ამ უნარ - ჩ ვე ვე ბის წარ მო-
ჩე ნა და ამ ჟა მინ დე ლი სა მუ შაო ბაზ რის 
უკე თე სი ცოდ ნა. 

პრობ ლე მა ის გახ ლავთ, რომ 
ბევრ „ანალიზს” შე იძ ლე ბა მოჰ ყ ვეს 
„პარალიზი”, ამ დროს თქვენ ექ ცე ვით 
სწავ ლის, ფიქ რი სა და და გეგ მ ვის მარ-
ყუჟ ში და რე ა ლუ რად არა ფერს მო ი მოქ-
მე დებთ. მე მომ ს წ რე ვარ ბევ რი ამ გ ვა რი 
კა რი ე რის ხე ლახ ლა დაწყე ბი სა და მინ და 
აღ ვ ნიშ ნო, რომ ზუს ტად იმა ვეს გა ნიც-
დი ან ქა ლე ბი ნე ბის მი ე რი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
ნა ბი ჯის გა დად გ მი სას. ჩა ტა რე ბულ მა 
კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ მა მა კა ცე ბი ხში რად 
იჩე ნენ ახა ლი სამ სა ხუ რის ან და წი ნა უ რე-
ბის ინი ცი ა ტი ვას და ვა რა უ დო ბენ, რომ 
საქ მის პრო ცეს ში გა ი გე ბენ ყვე ლა ფერს, 
რი სი ცოდ ნაც სჭირ დე ბათ. ქა ლე ბი 
კი პი რი ქით, ელო დე ბი ან იმ მო მენტს, 
რო დე საც ასე თი ნა ბი ჯი სათ ვის ბო ლომ-
დე მომ ზა დე ბუ ლად იგ რ ძ ნო ბენ თავს. 
არა აქვს მნიშ ვ ნე ლო ბა, ქა ლი ხართ თუ 
მა მა კა ცი, თუ კი თქვენ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 

ნა ბი ჯის გა და სად გ მე ლად ელო დე ბით, 
„საკმარისი ცოდ ნა” რო დის გექ ნე ბათ, 
გთა ვა ზობთ სამ რჩე ვას, რომ ლე ბიც ამ 
ნა ბი ჯის უფ რო ად ვი ლად გა დად გ მა ში 
და გეხ მა რე ბათ.

გე ყოთ კომ პი უ ტე რის უკან ამო ფა-
რე ბა. ინ ტერ ნე ტი სამ სა ხუ რის მა ძი ებ-
ლე ბი სათ ვის ნამ დ ვი ლი ღვთის სა ჩუ ქა-
რი ა, გან სა კუთ რე ბით იმ დე დე ბი სათ ვის, 
რომ ლე ბიც მცი რეწ ლო ვა ნი შვი ლე ბის 
გა მო სახლს არი ან მი ჯაჭ ვუ ლი. მაგ რამ 
ონ ლა ინ ხან გ რ ძ ლი ვი დრო ის გა ტა რე ბით 
თქვენ შე იძ ლე ბა დი დი დრო და ხარ ჯოთ 
მომ ზა დე ბა ში და რე ა ლუ რად არა ფე რი 
მო ი მოქ მე დოთ. ის, რა საც თქვენ ონ ლა-
ინ რე ჟიმ ში მო ი მოქ მე დებთ, ყო ველ თ ვის 
ეფექ ტი ა ნი რო დი ა, მა გა ლი თად, – და საქ-
მე ბის სა იტ ზე გან ცხა დე ბის გან თავ სე ბა. 
ნაც ვ ლად ამი სა, შე ე ცა დეთ, სტრა ტე გი უ-
ლად გა მო ი ყე ნოთ ონ ლა ინ და ხარ ჯუ ლი 
დრო და იპო ვოთ რა ი მე ხერ ხი, რო მე ლიც 
სახ ლი დან გაღ წე ვა ში და გეხ მა რე ბათ. 
მო ი ძი ეთ ისე თი ღო ნის ძი ე ბე ბი, სა დაც 
„ნეტვორკინგის”, ანუ სხვა პრო ფე სი ო ნა-
ლებ თან ურ თი ერ თო ბის შე საძ ლებ ლო ბა 
გექ ნე ბათ და ასე ვე ჩა ე წე რეთ კურ სებ ზე, 
სა დაც არა ინ ტერ ნე ტით, არა მედ ფი ზი-
კუ რად მო გი წევთ სი ა რუ ლი (რაც სწავ ლის 
პა რა ლე ლუ რად „ნეტვორკინგის” და მა ტე-
ბით სა შუ ა ლე ბას მოგ ცემთ). ამ ჟა მინ დელ 
და ყო ფილ კო ლე გებ თან სა დი ლის და სა-
გეგ მად გა მო ი ყე ნეთ თქვე ნი ელექ ტ რო ნუ-
ლი ფოს ტა და LinkedIn-ის პლატ ფორ მა. 

ის წავ ლეთ, რო გორ გა არ ჩი ოთ ერ-
თ მა ნე თი სა გან კე თილ მო სურ ნე თა და 
არა კე თილ მო სურ ნე თა რჩე ვე ბი. ძა ლი ან 
კარ გია ხალ ხ თან ურ თი ერ თო ბა და მა თი 
რჩე ვე ბის მოს მე ნა, მაგ რამ ასეთ დროს 
აუცი ლებ ლად გა ით ვა ლის წი ნეთ რამ დე-
ნი მე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მო მენ ტი. პირ ველ 
რიგ ში, ჩა მო ყა ლიბ დით, რი სი მი ღე ბა 
გსურთ ამ ურ თი ერ თო ბი სა გან. რო დე-
საც თქვენ მკა ფიო წარ მოდ გე ნა გაქვთ 
იმის შე სა ხებ, თუ რა და გეხ მა რე ბათ ამ 
კა რი ე რუ ლი ნა ბი ჯის გა დად გ მა ში და 
ამავ დ რო უ ლად იღ ბ ლი ა ნი შან სის თ ვი-
საც იტო ვებთ ად გილს, თქვე ნი თა-
ნა მო სა უბ რე უფ რო ფო კუ სი რე ბუ ლია 

თქვენ თ ვის სა სარ გებ ლო ინ ფორ მა ცი ა-
ზე და ნაკ ლე ბად გი ზი ა რებთ გაც ვე თილ 
კლი შე ებ სა და ზო გად ინ ფორ მა ცი ას. 
სწო რედ ასე ვიქ ცე ვით ჩვენ ხში რად, 
რო დე საც არ ვი ცით ზუს ტად, რო გორ 
და ვეხ მა როთ სხვა ადა მი ანს. გა აზ რე-
ბუ ლად და სიფ რ თხი ლით შე არ ჩი ეთ ის 
რჩე ვე ბი, რო მელ თა გათ ვა ლის წი ნე ბა-
საც აპი რებთ. რო დე საც ერ თი ადა მი ა ნი 
გე უბ ნე ბათ, რომ შე უძ ლე ბე ლია კონ კ რე-
ტუ ლი უნარ - ჩ ვე ვე ბის გა რე შე სა მუ შა ოს 
პოვ ნა, მი უ დე ქით ამას ცო ტა თი სკეპ-
ტი კუ რად, ხო ლო თუ კი ხუ თი ადა მი ა ნი 
მოგ ცემთ იმა ვე რჩე ვას, მა შინ ეს რჩე ვა 
გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი ა. 

ფიქ რ სა თუ და გეგ მ ვა ზე და ხარ ჯულ 
ყო ველ ერთ სა ათ ზე, გა მო ყა ვით ერ თი 
სა ა თი რე ა ლუ რი საქ მის კე თე ბი სათ ვის. 
დი დი ნა ბი ჯის გა დად გ მა ნამ დ ვი ლად სა-
ჭი რო ებს ფიქ რ სა და და გეგ მ ვას, მაგ რამ 
ამავ დ რო უ ლად აუცი ლე ბე ლია ბა ლან სის 
პოვ ნა ფიქ რ სა და საქ მის კე თე ბას შო-
რის. შე ხე დეთ ამას, რო გორც „ფიდბეკს” 
(მომხმარებლის გა მოხ მა უ რე ბას) – იფიქ-
რეთ და და გეგ მეთ. შე ე ცა დეთ, მი ი ღოთ 
მე ტი ინ ფორ მა ცი ა, რაც და გეგ მ ვა ში 
და გეხ მა რე ბათ. ეცა დეთ, რომ თქვე ნი 
ძი რი თა დი საქ მი ა ნო ბე ბი და ყოთ ამო ცა-
ნე ბად: „გააზრების” ნა წი ლი (კურსებზე 
სი ა რუ ლი, კვლე ვის წარ მო ე ბა) და „საქმის 
კე თე ბის” ნა წი ლი (ღონისძიებებზე დას წ-
რე ბა, გა სა უბ რე ბებ ზე სი ა რუ ლი, თქვენს 
მე ნე ჯერ თან ან მენ ტორ თან კა რი ე რუ-
ლი ბი ლი კე ბის გან ხილ ვა). რო გორ უნ და 
გა არ ჩი ოთ ერ თ მა ნე თი სა გენ ფიქ რი და 
რე ა ლუ რად საქ მის კე თე ბა? ზო გა დად 
ნე ბის მი ე რი დი დი ნა ბი ჯის გა დად გ მის 
შე სა ხებ ფიქ რი სას თქვენ კომ ფორ ტულ 
ზო ნა ში რჩე ბით, ხო ლო რო დე საც რე-
ა ლუ რად მო ი მოქ მე დებთ რა მეს, უკ ვე 
იძუ ლე ბუ ლი ხდე ბით, გა მოხ ვი დეთ ამ 
კომ ფორ ტის ზო ნი დან. თუ კი თქვენ თავს 
არა კომ ფორ ტუ ლად არ გრძნობთ, ესე 
იგი „ფიქრის” რე ჟიმ ში ხართ გა ჩე რე ბუ-
ლი. უბ რა ლოდ იმოქ მე დეთ, გა დად გით 
ნა ბი ჯი და შე საძ ლო ა, თა ვა დაც გაკ ვირ-
ვე ბუ ლი დარ ჩეთ იმით, რა საც ის წავ ლით 
და სა დაც აღ მოჩ ნ დე ბით. S
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წა რმ ატ ებ ას თან 
და კა ვშ ირ ებ ული 

11 
შემაფერხებელი 

წა რმ ოდ გე ნა

კარიერა

ავ ტო რი: ბრ ია ნა ვი სტი

წა რმ ატ ებ ას თან და კა ვშ ირ ებ ით  არ აე რთი ფა რთ ოდ 
გა ვრ ცე ლე ბუ ლი მოსაზრ ება არ სე ბო ბს, რაც კა რგ 

ან ალ იზ სა და შე ფა სე ბას სა ჭი რო ებს.

ა მრ ავი ად ამ ია ნის მა მო ძრ-
ავ ებ ელ ძა ლას ყო ვე ლდ ღე იმ 
სა ქმ ის კე თე ბა წა რმ ოა დგ ენს, 

„რო მე ლიც მათ უყ ვა რთ” და ამ ას ობ აში 
ის ინი ვე რც კი ხვ დე ბი ან, თუ რა მხ ელა 
ძა ლი სხ მე ვას მო ით ხო ვს ეს სა ქმე მი უხ-
ედ ავ ად მა თი ამ სა ქმ ის ად მი და მო კი დე-
ბუ ლე ბი სა. ზო გი ერ თი მხ ოლ ოდ ფა რთო 
ხე დით უყ ურ ებს სა ბო ლოო სუ რა თს და 
ნა კლ ებ ად ფი ქრ ობს მი ზნ ის მი სა ღწ ევ ად 
სა ჭი რო ეტ აპ ებ ზე, ან სუ ლაც მი აჩ ნია, 
რომ რაც უფ რო შე მდ გა რია ად ამ ია ნი, 
მით უფ რო მო სწ ონთ ის სხ ვე ბს. 

ფა ქტ ია, რომ ჩვ ენ უა მრ ავი ქვ ეც-
ნო ბი ერი მო ლო დი ნი გვ აქ ვს წა რმ ატ-
ებ ას თან და კა ვშ ირ ებ ით და რაც უფ რო 
სწ რა ფად გა ვთ ავ ის უფ ლდ ებ ით მისგან, 

მით უფ რო ნა კლ ები შე მა ფე რხ ებ ელი 
ფა ქტ ორი შე გვ ხვ დე ბა წი ნს ვლ ის დრ ოს. 
გთ ავ აზ ობთ იმ ძი რი თად ქვ ეც ნო ბი ერ 
მო ლო დი ნთა ჩა მო ნა თვ ალს, რო მლ ებ იც 
აფ ერ ხე ბს თქ ვე ნს წი ნს ვლ ას და ხე ლს 
გი შლ ით წა რმ ატ ებ ის მი ღწ ევ აში: 

 

1. 
თქ ვენ ფი ქრ ობთ, რომ 
თქ ვე ნი წა რმ ატ ებ უ
ლ ობა ავ ტო მა ტუ რად 
გა მო იწ ვე ვს გა რშ ემ
ომ ყო ფე ბის მხ რი დან 
თქ ვე ნდ ამი სი მპ ათ იას.
რე ალ ობა, რო მე ლს აც წა რმ ატ ებ ის 
გა რკ ვე ული ხა რი სხ ის მი ღწ ევ ის ას აწ ყდ-
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ებ ით, არ ის ის, რომ თქ ვე ნი წა რმ ატ ე-
ბ ის გა მო სხ ვე ბს სი მპ ათ იის ნა ცვ ლად 
სრ ულ იად სა პი რი სპ ირო გრ ძნ ობ ები 
უჩ ნდ ება თქ ვენ მი მა რთ. ად ამ ია ნე ბი 
ყო ვე ლთ ვის ცდ ილ ობ ენ ნა კლ ის პო ვნ-
ას მა თში, ვი ნც წა რმ ატ ებ ას მი აღ წია. 
მი უხ ედ ავ ად სა ყო ვე ლთ აოდ გა ვრ ცე-
ლე ბუ ლი მო სა ზრ ებ ისა, წა რმ ატ ებ ის 
მი ღწ ევა სუ ლაც არ ნი შნ ავს ხა ლხ ის 
კე თი ლგ ან წყ ობ ის მო პო ვე ბას.  ერ თა-
დე რთი, რა საც წა რმ ატ ება გა რა ნტ-
ირ ებ ულ ად მო გი ტა ნთ, არ ის ის, რომ 
თა ვს უფ რო ბე დნ იე რად იგ რძ ნო ბთ და 
ნა კლ ებ ად და ინ ტე რე სდ ებ ით სხ ვე ბის 
აზ რით.

2. 
თქ ვენ ფი ქრ ობთ, 
რომ „იმ ის კე თე ბა, 
რაც გი ყვ ართ” 
იგ ივ ეა, რაც 
„გი ყვ არ დეთ, 
რა საც აკ ეთ ებთ” 
ყო ვე ლდ ღი ურ ად. 
ერ თი მნ იშ ვნ ელ ოვ ანი ფა ქტ ორი არ ის 
გა მო რჩ ენ ილი ფა რთ ოდ გა ვრ ცე ლე-
ბულ შე ხე დუ ლე ბა ში, რომ უნ და „მი ჰყ ვე 
შე ნს ჭე შმ არ იტ გა ტა ცე ბას”: გა ტა ცე-
ბას, რო გო რც წე სი, წა რმ ატ ება არ მო-
აქ ვს. წა რმ ატ ება მო აქ ვს პრ ინ ცი პე ბსა 
და ჩვ ევ ებს. ის ინ იც კი, ვი ნც სა ყვ არ ელ 
სა ქმ ეს აკ ეთ ებს, ხშ ირ ად გა და ღლ ილი 
და ძა ლა გა მო ცლ ილ ია. სი ნა მდ ვი ლე ში, 
ხშ ირ ად იმ ის აგ ან უფ რო იღ ლე ბით, რა-
შიც დიდ ემ ოც იურ ინ ვე სტ იც იას დე ბთ. 

სა ყვ არ ელი სა ქმ ის კე თე ბა სუ ლაც არ 
არ ის იო ლი ცხ ოვ რე ბის გა სა ღე ბი, უბ-
რა ლოდ ამ დრ ოს თა ვს უფ რო რე ალ იზ-
ებ ულ ად გრ ძნ ობთ.  

3. 
რო დე საც აქ ცე ნტს 
მი ღწ ეუ ლის 
აღ ია რე ბა ზე 
აკ ეთ ებთ და 
არა შე დე გზე.
ად ამ ია ნთა უმ ეტ ეს ობ ას მი აჩ ნია, 
რომ წა რმ ატ ება არ ის ჯი ლდო და არა 
მი ღწ ეუ ლი შე დე გი ანუ, სხ ვა სი ტყ ვე-
ბით რომ ვთ ქვ ათ, ის ინი ძი რი თა დად 
ყუ რა დღ ებ ას აქ ცე ვენ დი დი ჯი ლდ ოს 
მო პო ვე ბას და მე დი ის ან კი დევ რა იმე 
სხ ვა სა ხის აღ ია რე ბას. სი ნა მდ ვი ლე ში 
კი მთ ავ არი – თქ ვე ნი ყო ვე ლდ ღი ური 
მი ღწ ევ ებ ის ხა რი სხი და ზო მაა. აღ ია-
რე ბა და ქე ბა-დი დე ბა ამ ის თა ნა მდ ევ-
ია, მა გრ ამ ეს თქ ვე ნს ცხ ოვ რე ბას არ 
შე ცვ ლის. 

4. 
თქ ვენ მი გა ჩნ იათ, 
რომ ყვ ელ აფ ერ ზე, 
რაც გა წუ ხე ბთ, 
რე აგ ირ ება უნ და 
მო ახ დი ნოთ. 
სუ ლაც არ გჭ ირ დე ბათ სა კუ თა რი თა-
ვის და ცვა ყვ ელ ას თან, ვი ნც თქ ვე ნს 
აზ რს არ იზ ია რე ბს. არ არ ის აუ ცი ლე-
ბე ლი, რა იმე მო იმ ოქ მე დოთ ყო ვე-

სუ ლაც არ გჭ ირ დე ბათ სა კუ თა რი თა ვის 
და ცვა ყვ ელ ას თან, ვი ნც თქ ვე ნს აზ რს არ 
იზ ია რე ბს. არ არ ის აუ ცი ლე ბე ლი, რა იმე 
მო იმ ოქ მე დოთ ყო ვე ლთ ვის, რო დე საც 
არ ას ას ია მო ვნო გრ ძნ ობა გე უფ ლე ბათ.
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ლთ ვის, რო დე საც არ ას ას ია მო ვნო 
გრ ძნ ობა გე უფ ლე ბათ. ას ეთ დრ ოს თქ-
ვენ პი რვ ელ რი გში უნ და გა ით ვა ლი სწ-
ინ ოთ, თუ რას მო იგ ებთ ან, პი რი ქით, 
წა აგ ებთ რე აგ ირ ებ ის შე მთ ხვ ევ აში. 
ეც ად ეთ, ამ სა კი თხს ასე მი უდ გეთ: 
გა არ კვ იეთ, რი სი და ცვ აა თქ ვე ნთ ვის 
პრ იო რი ტე ტუ ლი სუ ლი ერი სი მშ ვი-
დის შე სა ნა რჩ უნ ებ ლად. დი დი დო ზით 
ის ეთ ად ამ ია ნე ბთ ან ურ თი ერ თო ბა, 
რო მე ლთ აც მხ ოლ ოდ თქ ვე ნი კრ იტ იკა 
სუ რთ, არ აფ რის მო მტ ანი იქ ნე ბა. 

5. 
წი ნს ვლ აზე მე ტად 
თქ ვენ სრ ულ ყო ფი ლე
ბი სა კენ ის წრ აფ ვით  
ნა ცვ ლად იმ ისა, რომ შე აფ ას ოთ, თუ 
რას მი აღ წი ეთ ყო ველ კო ნკ რე ტულ 
დღ ეს, ეც ად ეთ, მე ტი ყუ რა დღ ება მი აქ-
ცი ოთ იმ ას, თუ ზო გა დად რა მი მა რთ-
ულ ებ ებ ით გა ქვთ წი ნს ვლა. ამ გვ არი 
მი დგ ომა სა შუ ალ ებ ას მო გც ემთ, სა თა-
ნა დოდ და აფ ას ოთ სა კუ თა რი მი ღწ ევ-
ები და ამ ავ დრ ოუ ლად და სვ ენ ებ აზე, 
სა კუ თარ ჯა ნმ რთ ელ ობ ასა და კე თი-
ლდ ღე ობ აზე და ხა რჯ ული დრო ფუ ჭად 
არ მო გე ჩვ ენ ოთ, რა დგ ან ეს ეც თქ ვე ნი 
წა რმ ატ ებ ის გა ნუ ყო ფე ლი ნა წი ლია. 

6. 
დიდ მნ იშ ვნ ელ ობ ას 
ან იჭ ებთ ვა დე ბს, 
რო მე ლთ აც თა ვად 
უწ ეს ებთ სა კუ თარ 
თა ვს.
გა მო თქ მა იმ ის შე სა ხებ, რომ მა რც ხს 
მა შინ გა ნი ცდ ით, რო დე საც ფარ-ხმ-
ალს ყრ ით და წი ნს ვლ ას აღ არ ცდ ილ-
ობთ, სრ ული ჭე შმ არ იტ ებ აა. ად ამ ია-
ნე ბის უმ ეტ ეს ობა ვერ ახ ერ ხე ბს ამ ის 
პრ აქ ტი კა ში გა ნხ ორ ცი ელ ებ ას, რა დგ ან 
სა კუ თა რი მი ზნ ებ ის შე სრ ულ ებ ის-
ათ ვის არ არ ეა ლურ ვა დე ბს აწ ეს ებს. 

რა თქ მა უნ და, შე გი ძლ იათ, აი ღოთ 
ვა ლდ ებ ულ ება, რომ რა ღა ცას მი აღ-
წე ვთ დრ ოის გა რკ ვე ულ მო ნა კვ ეთ ში, 
მა გრ ამ მთ ავ არ ია, თქ ვენ ამ და სა ხუ ლი 
მი ზნ ის ერ თგ ული და რჩ ეთ მი უხ ედ ავ-
ად იმ ისა, თუ რა მდ ენი დრო და გჭ ირ-
დე ბათ მის მი სა ღწ ევ ად.  

7. 
თქ ვენ დღ ევ ან დე ლი 
დღ ით ცხ ოვ რო ბთ და 
ნა კლ ებ ად ფი ქ რობთ 
შე დე გე ბზე. 
„მო ცე მუ ლი მო მე ნტ ით” ცხ ოვ რე ბა, ანუ 
პი რდ აპ ირი მნ იშ ვნ ელ ობ ით ნე ბი სმ-
იერ დრ ოს იმ ის კე თე ბა, რა საც გუ ლი 
გკ არ ნა ხო ბთ, ძა ლზე არ აჯ ან სა ღი 
ცხ ოვ რე ბის სტ ილს უყ რის სა ფუ ძვ ელს. 
ნა ცვ ლად იმ ისა, რომ დღ ევ ან დე ლი 
დღ ით იც ხო ვრ ოთ, შე ეც ად ეთ იფ იქ-

როთ იმ აზე, რო გორ გს ურთ სხ ვე ბს 
და ამ ახ სო ვრ ოთ თა ვი. ეს თქ ვენ არა 
მხ ოლ ოდ იმ ის გა ნს აზ ღვ რა ში და გე-
ხმ არ ებ ათ, თუ რა არ ის თქ ვე ნთ ვის 
კა რგი დღ ეს, არ ამ ედ რა იქ ნე ბა კა რგი 
სა მო მა ვლ ოდ აც. 

8. 
თქ ვენ ეყ რდ ნობით 
სა კუ თარ 
ნე ბი სყ ოფ ას. 

ყო ვე ლდ ღე თქ ვენ შე ზღ უდ ული რა ოდ-
ენ ობ ის ენ ერ გია და ამ ავე რა ოდ ენ ობ ის 
დრო გა ქვთ. ალ ბათ უკ ვე გა აც ნო ბი ერ-
ეთ, რომ ულ ევი ნე ბი სყ ოფ ის გა მო მუ-
შა ვე ბა სრ ულ იად ფუ ჭი მც დე ლო ბაა. 
ამ იტ ომ უმ ჯო ბე სი იქ ნე ბა, თუ კი გა ით-
ავ ის ებთ, რომ ყო ვე ლდ ღე გა ნს აზ ღვ-
რუ ლი რა ოდ ენ ობ ის დრო და გო ნე-
ბრ ივი შე სა ძლ ებ ლო ბე ბი გა ქვთ და 
შე სა ბა მი სად გა და ან აწ ილ ებთ თქ ვე ნს 
პრ იო რი ტე ტე ბს.  

9. 
თქ ვენ ფი ქრ ობთ, 
რომ წა რმ ატ ება 
შე გც ვლ ით. 
თუ კი ფი ქრ ობთ, რომ დი დი წა რმ ატ ება 
ძი რე ულ ად შეგცვლით პიროვნულად, 
ძა ლი ან ცდ ებ ით. წა რმ ატ ება მხ ოლ ოდ 
ფა რდ ას ახ დის თქ ვე ნს ნა მდ ვილ "მეს" 

და არც ერთ შე მთ ხვ ევ აში არ შე ქმ ნის 
თქ ვე ნს პი რო ვნ ებ ას. ახ ლა ვე და იწ ყეთ 
მუ შა ობა სა კუ თარ თა ვზე იმ ის ათ ვის, 
რომ წა რმ ატ ებ ის მი ღწ ევ ის მო მე ნტ-
ის ათ ვის იყ ოთ სწ ორ ედ ის პი რო ვნ-
ება, ვი ნც სი ნა მდ ვი ლე ში გს ურთ, რომ 
იყ ოთ.

  

10. 
მი გა ჩნ იათ, 
რომ თქ ვე ნი 

თუკი ფიქრობთ, რომ დიდი წარმატება 
ძირეულად შეგცვლით პიროვნულად, 
ძალიან ცდებით. წარმატება მხოლოდ 
ფარდას ახდის თქვენს ნამდვილ „მეს“ 
და არც ერთ შემთხვევაში არ შექმნის 
თქვენს პიროვნებას. 
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გრ ძნ ობ ები ნა თლ
ად გა დმ ოს ცე მს თქ
ვე ნს წა რმ ატ ებ ებ სა 
თუ 
წა რუ მა ტე ბლ ო ბებს. 
ზო გჯ ერ თა ვს ყვ ელ აზე არ აკ ომ-
ფო რტ ულ ად სწ ორ ედ მა შინ ვგ რძ-
ნო ბთ, რო დე საც დი დი ცვ ლი ლე-
ბე ბის ზღ ვა რზე ვა რთ. ზო გჯ ერ 
სა კუ თა რი კო მფ ორ ტის ზო ნი დან 
გა მო სვ ლი სას ის ეთი გრ ძნ ობა 
გვ ეუ ფლ ება, თი თქ ოს ეს ყვ ელ აზე 
სა ში ნე ლი რა მაა, რაც შე იძ ლე ბა 
და გვ ემ არ თოს, მი უხ ედ ავ ად იმ-
ისა, რომ ამ ნა ბი ჯის წყ ალ ობ ით 
ჩვ ენ წი ნა შე უა მრ ავი პო ტე ნც იუ-
რი შე სა ძლ ებ ლო ბა იხ სნ ება. სა კუ-
თა რი თა ვის რწ მე ნა ზო გჯ ერ ნი-
შნ ავს იმ ას, რომ ის, რა საც თქ ვენ 
მო სა ლო დნ ელი ცვ ლი ლე ბე ბის 
გა აზ რე ბის დრ ოს გა ნი ცდ ით, გა-
ნგ აშ ისა და შე შფ ოთ ებ ის მი ზე ზი 
სუ ლაც არ აა. არ მი სც ეთ ნე ბა ამ 
ემ ოც იე ბს, მა რთ ონ თქ ვე ნი ქმ ედ-
ებ ები, ვი დრე მათ სა თა ნა დოდ არ 
გა და ამ ოწ მე ბთ. 

11. 
ცდ ილ ობთ, ბე დს 
მი ენ დოთ. 
არ ცთუ იშ ვი ათ ად, ნა ცვ ლად იმ ისა, 
რომ იმ ოქ მე დოთ და ნა ხოთ, თა ვად 
რი სი გა კე თე ბა შე გი ძლ იათ, თქ ვენ 
უმ ოქ მე დო ბის  რე ჟი მზე გა და დი ხა-
რთ და მო ვლ ენ ებ ის გა ნვ ით არ ებ ას 
პა სი ურ ად ელ ოდ ებ ით. ეგ ზი სტ ენ-
ცი ალ ური დი სკ უს ია იქ ით იყ ოს და 
იმ ის მო ლო დი ნში ყო ფნა, თუ რო-
დის გა იგ ებთ „რა მი სი ით მო ევ ლი-
ნეთ ამ სა მყ არ ოს” არ ის კო მფ ორ-
ტუ ლი ილ უზ ია, რო მე ლიც, ცხ ად ია, 
რე ალ ობ ის გან შო რს აა. არ სე ბო ბს 
მხ ოლ ოდ ის, რა საც თქ ვენ გა და-
წყვ ეტთ, რომ აკ ეთ ოთ და რა საც 
აღ მო აჩ ენთ სა კუ თა რი თა ვის შე სა-
ხებ ამ პრ ოც ეს ში. 
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ე კო რა ტი უ ლი კოს მე ტი კის კომ-
პა ნი ის, Anastasia Beverly Hills-
ის დამ ფუძ ნე ბელ მა ანას ტა სია 

სო არ მა კა რი ე რა უძ ვე ლე სი ბერ ძ ნე ბი სა 
და ლე ო ნარ დო და ვინ ჩის „ოქროს კვე თის” 
გა მო ყე ნე ბით შეიქ მ ნა. ამ სი ლა მა ზის ფორ-
მუ ლის წყა ლო ბით, რო მელ საც ანას ტა სია 
თა ვი სი კლი ენ ტე ბის წარ ბე ბის გა ლა მა-
ზე ბი სას იყე ნებს, ის ამე რი კის ერ თ -ერთ 
ყვე ლა ზე მდი დარ სელ ფ - მე იდ ბიზ ნეს ქალ-
ბა ტო ნად იქ ცა. 

Anastasia Beverly Hills-ი დი დი ხა ნი ა, 
რაც ცნო ბი ლი ადა მი ა ნე ბის ფა ვო რი ტი და 

ერ თ -ერ თი პირ ვე ლი კომ პა ნიაა სი ლა მა ზის 
ინ დუს ტ რი ა ში, რო მელ მაც სო ცი ა ლუ რი მე-
დია სა კუ თა რი ბრენ დის სტრა ტე გი ად გა-
მო ი ყე ნა. ჟურ ნალ WWD-ის მო ნა ცე მე ბით, 
კომ პა ნი ის წლი უ რი შე მო სა ვა ლი და ახ ლო-
ე ბით $340 მი ლი ო ნი ა, ხო ლო Pitchbook-ის 
მო ნა ცე მე ბით  Anastasia Beverly Hills-ის 
და უ ბეგ რა ვი სა ო პე რა ციო შე მო სა ვა ლი 
$200 მი ლი ონს შე ად გენს. 

Anastasia Beverly Hills-ის პო პუ ლა-
რო ბამ სი ლა მა ზის ინ დუს ტ რი ის რო გორც 
მსხვი ლი კომ პა ნი ე ბის, ასე ვე კერ ძო სა ინ-
ვეს ტი ციო ფირ მე ბის დი დი ინ ტე რე სი გა მო-

იწ ვი ა, რომ ლებ მაც სო ა რის სრულ ყო ფი ლი 
წარ ბე ბის სა ი დუმ ლოს გა ზი ა რე ბა მო ინ დო-
მეს. თე ბერ ვალ ში ხმა გა ვარ და, რომ ანას-
ტა სია სო ა რი მო ლა პა რა კე ბებს აწარ მო ებს 
თა ვი სი ბიზ ნე სის ნა წი ლის ან მთლი ა ნად 
ბიზ ნე სის გა ყიდ ვას თან და კავ ში რე ბით. 
ოთხ შა ბათს კი გავ რ ცელ და ინ ფორ მა ცი ა, 
რომ TPG Capital-მა თით ქ მის მი აღ წია შე-
თან ხ მე ბას კომ პა ნი ის ნა წი ლის ყიდ ვას თან 
და კავ ში რე ბით. აღ ნიშ ნუ ლი ინ ფორ მა ცია 
ჟურ ნალ Forbes-ს ერ თ -ერ თ მა წყა რო მაც 
და უ დას ტუ რა, მაგ რამ TPG Capital-ი ინ ვეს-
ტი ცი ის ღი რე ბუ ლე ბას თან და კავ ში რე ბით 

ამერიკის ახალი „სილამაზის 
ინდუსტრიის“ მილიარდერი, 

რომელმაც ქალების წარბებზე 
ორიენტირებული იმპერია შექმნა

კარიერა

ავ ტო რი: მა დე ლინ ბე რგი

დ
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კო მენ ტარს ჯერ ჯე რო ბით არ აკე თებს. 
CNBC-ის მი ერ გავ რ ცე ლე ბუ ლი ინ ფორ-
მა ცი ით, TPG-ი, კოს მე ტი კურ კომ პა ნი ას, 
სა ვა რა უ დოდ, $3 მი ლი არ დად აფა სებს.  

ახ ლა ძა ლი ან ხელ საყ რე ლი დროა 
სი ლა მა ზის ინ დუს ტ რი ა ში სა მოღ ვა წე ოდ. 
მცი რე სი ლა მა ზის ბრენ დე ბის შე მო სა ვა-
ლი მი ლი არ დი ან ნიშ ნულს აღ წევს. 2016 
წელს L’Oréal-მა რვა წლის გან მავ ლო ბა ში 
თა ვი სი ყვე ლა ზე მსხვი ლი შე ნა ძე ნი გა-
ნა ხორ ცი ე ლა და $1.2 მი ლი არ დად იყი და 
კოს მე ტი კის კომ პა ნია IT, რაც 6.6-ჯერ 
აღე მა ტე ბო და კომ პა ნი ის გა ყიდ ვებს. ამ 
გა რი გე ბის წყა ლო ბით, IT-ის დამ ფუძ ნებ-
ლის, ჯე ი მი კერნ ლი მას ქო ნე ბა, რო მე-
ლიც კომ პა ნი ის აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ-
ტო რის თა ნამ დე ბო ბა ზე დარ ჩა, ამ ჟა მად 
$410 მი ლი ო ნად არის შე ფა სე ბუ ლი. 
იმა ვე წელს ცნო ბილ მა ბრენ დ მა Estée 
Lauder-მა და ახ ლო ე ბით $1.45 მი ლი არ დი 
გა და ი ხა და დე კო რა ტი უ ლი კოს მე ტი კის 
ბრენ დის, Too Faced-ის შე სა ძე ნად მა შინ, 
რო დე საც ეს თან ხა კომ პა ნი ის გა ყიდ ვებ-
ზე 5.5-ჯერ ნაკ ლე ბი იყო.    

„დიდი ხნის დამ კ ვიდ რე ბუ ლი ბრენ-
დე ბის ორ გა ნუ ლი ზრდა ასე თა ვი სით 
არ ხდე ბა”, – გა ნაცხა და შარ შან ჟურ ნალ 
Forbes-თან ინ ტერ ვი უ ში გლო ბა ლუ-
რი სა კონ სულ ტა ციო კომ პა ნი ის, A.T. 
Kearney-ის პარ ტ ნი ორ მა. მი სი ვე თქმით, 
„სილამაზის ინ დუს ტ რი ის კონ გ ლო მე-
რა ტე ბი ვერ დარ ჩე ბი ან ამ ‘შეძენების’ 
თა მაშს გა რეთ, თუ კი მათ წარ მა ტე ბის 
მიღ წე ვა სურთ”.

მა შინ რო დე საც კერ ძო სი ლა მა ზის 
კომ პა ნი ებ ში მათ შე მო სა ვალ ზე ექ ვ ს ჯერ 
მეტ თან ხას იხ დი ან, სწრა ფად მზარ-
დი კომ პა ნი ის, Anastasia Beverly Hills-ის 
ღი რე ბუ ლე ბა სულ ცო ტა $1.5 მი ლი არდს 
შე ად გენს. არც პო ტენ ცი უ რი ინ ვეს ტო რი 
და არც თა ვად კომ პა ნია Anastasia Beverly 
Hills-ი არ აკე თებს კო მენ ტარს კომ პა ნი ის 
გა ყიდ ვას თან ან მის ღი რე ბუ ლე ბას თან 
და კავ ში რე ბით. რაც შე ე ხე ბა კომ პა ნი-
ის მფლო ბელს, 2016 წელს გა მარ თულ 
კონ ფე რენ ცი ა ზე, ანას ტა სია სო არ მა გა-
ნაცხა და, რომ იგი თა ვი სი და ფუძ ნე ბუ ლი 

კომ პა ნი ის 100%-იანი მფლო ბე ლი ა.
რუ მი ნეთ ში და ბა დე ბუ ლი სო ა რი 1989 

წელს საცხოვ რებ ლად ლოს -ან ჯე ლეს ში 
გა და ვი და. 32 წლის მარ ტო ხე ლა დე-
დამ, რო მე ლიც არ ფლობ და ინ გ ლი სურს 
და ბან კ ში საკ რე დი ტო ბა რათ საც ვერ 
იღებ და, ხო ლო გა ნათ ლე ბა ხე ლოვ ნე ბა სა 
და არ ქი ტექ ტუ რა ში ჰქონ და მი ღე ბუ ლი,  
სი ლა მა ზის სა ლონ ში და იწყო მუ შა ო ბა. 
მან ად რე ვე შე ამ ჩ ნი ა, რომ ამე რი კე ლი 
ქა ლე ბი დიდ ყუ რადღე ბას არ აქ ცევ დ ნენ 
თა ვი ანთ წარ ბებს. 

მან სი ლა მა ზის სა ლო ნის კლი ენ-
ტებს წარ ბე ბი თა ვი სი „ოქროს კვე თის” 
ფორ მუ ლით გა უ ლა მა ზა. „ოქროს კვე თის” 
მე თოდს, რო მე ლიც სო არ მა და ა პა ტენ-
ტა, სა ფუძ ვ ლად უდევს მა თე მა ტი კუ რი 
შე ფარ დე ბა: 1.618 – 1.0-ზე, რაც წარ ბის 
„სრულყოფილ ტე ხილს” ქმნის და უზ რუნ-
ველ ყოფს სა ხის ნაკ ვ თე ბის სი მეტ რი ა სა 
და პრო პორ ცი ას – ყო ველ შემ თხ ვე ვა ში, 
ასე წე რია კომ პა ნი ის ვებ გ ვერ დ ზე.  

სულ რამ დე ნი მე წე ლი წად ში ანას ტა-
სია სო ა რის მიმ დე ვარ თა შო რის ისე თი 
სუ პერ მო დე ლე ბი იყ ვ ნენ, რო გო რი ცაა 
სინ დი კრო უ ფორ დი, ნა ო მი კემ პ ბე ლი და 
სტე ფა ნი სე ი მუ რი. 1992 წელს სო არ მა 
ბე ვერ ლი- ჰილ ზ ში პა ტა რა ფარ თი იქი რა-
ვა, სა დაც კლი ენ ტებს წარ ბე ბის კო რექ-
ცი ას, ბი ო ე პი ლა ცი ა სა და სა ხის წმენ დის 
სერ ვი სებს სთა ვა ზობ და. ხუ თი წლის 
შემ დეგ მი სი „წარბების იმ პე რი ა” იმ დე-
ნად გა ი ზარ და, რომ მან თა ვი სი პირ ვე-
ლი სა ლო ნი გახ ს ნა ბე ვერ ლი- ჰილ ზ ში. 
2000 წელს ანას ტა სია სო არ მა გა მო უშ ვა 
თა ვი სი პრო დუქ ცი ის პირ ვე ლი ხა ზი, 
რო მე ლიც მთლი ა ნად წარ ბე ბის მოვ ლა ზე 
იყო ორი ენ ტი რე ბუ ლი. და საწყის ში სო არს 
დი დი ძა ლის ხ მე ვა დას ჭირ და იმი სათ ვის, 
რომ მა ღა ზი ებს მი სი წარ ბის ფი ლე რე ბი 
და ფუნ ჯე ბი გა ე ყი დათ; მი სი პრო დუქ ცი-
ის შე ძე ნა თავ და პირ ვე ლად Nordstrom-ის 
მხო ლოდ ოც მა ღა ზი ა ში იყო შე საძ ლე-
ბე ლი, მაგ რამ მიმ დე ვარ თა რა ო დე ნო ბის 
ზრდას თან ერ თად, სო ა რის ბრენ დიც 
თან და თა ნო ბით გა ფარ თოვ და. 

ნამ დ ვილ წარ მა ტე ბას ბრენ დ მა აქ ტი-

უ რი სო ცი ა ლუ რი მე დი ა მარ კე ტინ გის სა-
შუ ა ლე ბით მი აღ წი ა. თა ვი სი ქა ლიშ ვი ლი-
სა და კომ პა ნი ის პრე ზი დენ ტის, კლა უ დია 
სო ა რის და ჟი ნე ბუ ლი რჩე ვით, ანას ტა სია 
სო არ მა 2013 წელს,  Instagram-ის პლატ-
ფორ მის გა მო ყე ნე ბით, თა ვი სი ბრენ დის 
მარ კე ტინ გუ ლი კამ პა ნია და იწყო. ისე ვე, 
რო გორც თა ვის დრო ზე მო დე ლე ბი 
და ეხ მარ ნენ სო არს პირ ვე ლი სა ლო ნის 
გახ ს ნა ში, ამ ჯე რა დაც Instagram-ის მო-
დე ლებ მა და მი სა ბაძ მა სა ხე ებ მა, მათ შო-
რის სო ცი ა ლუ რი მე დი ის ყვე ლა ზე დიდ მა 
ვარ ს კ ვ ლავ მა – კიმ კარ და ში ან მა, დი დი 
წვლი ლი შე ი ტა ნეს ანას ტა სია სო ა რის 
პრო დუქ ცი ის რეკ ლა მი რე ბა ში.

 „Instagram-ის მიმ დევ რებს შო რის 
დი დი მო წო ნე ბა და იმ სა ხუ რა ჩვენ მა 
ვი დე ო გაკ ვე თი ლებ მა და ჩვენც დე კო-
რა ტი უ ლი კოს მე ტი კის ახა ლი ხა ზის 
გა მოშ ვე ბა გა დავ წყ ვი ტეთ, რომ ლის 
სა რეკ ლა მო კამ პა ნია ასე ვე Instagram-ის 
პლატ ფორ მა ზე და ვიწყეთ, – გა ნაცხა და 
ანას ტა სია სო არ მა ჟურ ნალ The Cut-თან 
სა უ ბარ ში. – ამ მარ კე ტინ გულ მა სტრა ტე-
გი ამ გა ა მარ თ ლა და ჩვე ნი პრო დუქ ცია 
უკ ვე ყველ გან იყი დე ბო და, მათ შო რის 
Sephora-ს მა ღა ზი ა თა ქსელ ში”. კლა უ დია 
სო ა რი კვლავ სა თა ვე ში უდ გას კომ პა-
ნი ის მარ კე ტინ გულ საქ მი ა ნო ბას, ხო ლო 
Instagram-ის მიმ დე ვარ თა რიცხ ვი უკ ვე 
16 მი ლი ონს აჭარ ბებს. პა რა ლე ლუ რად 
ვი თარ დე ბა პრო დუქ ცი აც. 

ანას ტა სია სო ა რის კომ პა ნია 485 
სა ხე ო ბის პრო დუქ ცი ას აწარ მო ებს — ეს 
არის ხა ზი, რო მე ლიც სცილ დე ბა წარ ბის 
მოვ ლის სა შუ ა ლე ბებს. მი სი პრო დუქ ცი-
ის შე ძე ნა მსოფ ლი ოს 2,000 მა ღა ზი ა სა 
და ასე ვე ონ ლა ინ არის შე საძ ლე ბე ლი. 
ბრენ დის ყვე ლა ზე გა ყიდ ვად პრო დუქ ცი-
ას შო რის არის: ფხვი ე რი ჰა ი ლა ი თე რი, 
თვა ლის ჩრდი ლე ბი, თხე ვა დი ტუჩ საცხი 
და, რა თქმა უნ და, წარ ბის გე ლი, რო მე-
ლიც ვი ზუ ა ლუ რად გა მოკ ვეთს და ავ სებს 
წარ ბებს. 

სი ლა მა ზის პრო დუქ ცი ის გა ყიდ ვე ბის 
ზრდის პა რა ლე ლუ რად, მი სი აქ ცი ე ბის ღი-
რე ბუ ლე ბა მაც საგ რ ძ ნობ ლად იმა ტა. 
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ვენ ყვე ლას გვსურს ამ ბა ლან სის 
დაც ვა, მაგ რამ სი ნამ დ ვი ლე-
ში არა ვინ იცის, ზუს ტად რას 

ნიშ ნავს ეს. ზო გი ერ თი სათ ვის დრო ის 
მე ნეჯ მენ ტი და კარ გი და გეგ მ ვა საკ მა რი-
სია ამ ბა ლან სის მი საღ წე ვად, სხვე ბი-
სათ ვის კი ბა ლან სი სა მუ შა ო სა და პი რად 
ცხოვ რე ბას შო რის უფ რო ცვა ლე ბა დია 
– ხან ერ თი ხდე ბა პრი ო რი ტე ტუ ლი და 

ხა ნაც მე ო რე. ამ სტა ტი ი სათ ვის გა დავ-
წყ ვი ტე, კრე ა ტი ულ ან ტ რეპ რე ნი ო რებ-
თან ინ ტერ ვი უ ებ ში ად რე გაჟ ღე რე ბუ ლი 
ათი ყვე ლა ზე სა ინ ტე რე სო ცი ტა ტის თ-
ვის მო მე ყა რა თა ვი. თი თო ე ულ მათ განს 
თა ვი სე ბუ რი, ინ დი ვი დუ ა ლუ რი მიდ გო მა 
აქვს ამ სა კითხი სად მი. „არსებობს მცდა-
რი შე ხე დუ ლე ბა იმას თან და კავ ში რე ბით, 
რომ ქა ლებს გან სა კუთ რე ბით ესა ჭი რო-

ე ბათ კა რი ე რა სა და პი რად ცხოვ რე ბას 
შო რის ბა ლან სის პოვ ნა. არ ვფიქ რობ, 
რომ ეს აუცი ლებ ლო ბა იმ ინ ტერ პ რე ტა-
ცი ით უნ და გა ვი გოთ, რო მელ საც ჩვენ 
ხში რად ვის მენთ. მი მაჩ ნი ა, რომ ჩვენ 
ისე თი გა ტა ცე ბით უნ და მი ვუდ გეთ ჩვენს 
სა მუ შა ოს, რომ ის ჩვენ თ ვის უფ რო მე ტი 
გახ დეს, ვიდ რე უბ რა ლოდ სამ სა ხუ რი. 
ასე ვე უნ და შეგ ვ წევ დეს უნა რი, სწო რად 

ჩ

ათი კრე ა ტი უ ლი ან ტ რეპ რე ნი ო რის 
რჩე ვა, თუ რო გორ და ვიც ვათ 

ბა ლან სი კა რი ე რა სა და პი რად 
ცხოვ რე ბას შო რის

კარიერა

ავ ტო რი: ჯე ინ კლერ ჰერ ვეი 

ლო რენ ეში
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გა და ვა ნა წი ლოთ საქ მე ე ბი. ეს არის ერთ-
ერ თი გაკ ვე თი ლი, რო მე ლიც მე ბო ლო 
წლე ბის გან მავ ლო ბა ში ვის წავ ლე”, – ამ-
ბობს Kohana Coffee-ის დამ ფუძ ნე ბე ლი 
და აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი ვიქ ტო-
რია ლინ დე ნი. 

„შესაძლოა, ცო ტა უც ნა უ რად მო-
გეჩ ვე ნოთ, მაგ რამ ჩე მი აზ რით სა კუ თარ 
თავ ზე ზრუნ ვა 24-საათიანი სა მუ შაო 
უნ და იყოს. სამ წუ ხა როდ, დღის გან-
მავ ლო ბა ში ძლივს ვა ხერ ხებთ სა კუ თარ 
თავ ზე ზრუნ ვი სათ ვის დრო ის გა მო ნახ-
ვას. გან სა კუთ რე ბით მა შინ, რო დე საც 
ჩემ სა ვით ყუ რადღე ბის დე ფი ცი ტის სინ-
დ რო მი გაქვთ და თავს გი ჟად გრძნობთ, 
რად გან მუდ მი ვად აფო რი ა ქე ბუ ლი ხართ 
ამ დე ნი საქ მის გან. მაგ რამ არ სე ბობს 
მე ო რე ვა რი ან ტიც, რო დე საც ახერ ხებთ, 
ცხოვ რე ბა სა კუ თარ თავ სა და ფი ზი კურ 
შე საძ ლებ ლო ბებს მო არ გოთ. მე სწო რედ 
ასე მო ვი ქე ცი და შევ ქ მე ნი საზღ ვ რე ბი, 
რად გან საზღ ვ რე ბი ჩემ თ ვის ყვე ლა ზე 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა. რო დე საც საზღ ვ რე-

ბი გა მიჯ ნუ ლი გაქვს, მა შინ შე გიძ ლია 
სხვებს აუხ ს ნა, ზუს ტად რა გჭირ დე ბა. 
საზღ ვ რე ბის არ სე ბო ბის მი ზა ნია სა კუ-
თა რი თა ვის დაც ვა და სა კუ თარ თავ ზე 
ზრუნ ვა. სა ჭი რო ე ბის შემ თხ ვე ვა ში, ჩვენ 
ასე ვე უნ და შეგ ვეძ ლოს, მი ვუ თი თოთ 
გარ შე მომ ყო ფებს, რომ მა თი საქ ცი ე ლი 
ჩვენ თ ვის მი უ ღე ბე ლი ა. ჩვენ გვაქვს უფ-
ლე ბა, მო ვუფ რ თხილ დეთ და და ვიც ვათ 
სა კუ თა რი თა ვი და ასე ვე ავი ღოთ პა სუ-
ხის მ გებ ლო ბა იმა ზე, თუ რო გორ გვეპყ-
რო ბი ან სხვე ბი. რო დე საც რა ღაც არ მსი-
ა მოვ ნებს ან თავს უხერ ხუ ლად ვგრძნობ, 
მე ამის შე სა ხებ ხმა მაღ ლა ვაცხა დებ. 
რო დე საც ჩემ თ ვის პი როვ ნუ ლად რა ღაც 
მი უ ღე ბე ლია ან სცილ დე ბა ჩემს შე საძ-
ლებ ლო ბებს, მე ყო ველ თ ვის ვამ ბობ ამის 
შე სა ხებ”, – ამ ბობს Folie Apothecary-ის 
დამ ფუძ ნე ბე ლი და Urban Bush Babes-ის 
თა ნა დამ ფუძ ნე ბე ლი ნი კი შა ბრუნ სო ნი. 

„შესაძლოა, ცო ტა არ იყოს, ზედ მე-
ტად მო გეჩ ვე ნოთ, მაგ რამ უპირ ვე ლეს 
ყოვ ლი სა უნ და იზ რუ ნოთ სა კუ თარ 
კე თილ დღე ო ბა ზე. ჩე მი ერ თ -ერ თი უსაყ-
ვარ ლე სი სა სა უბ რო თე მა არის ინ ტუ ი-
ცი ა. გა მოც დი ლე ბამ მაჩ ვე ნა, რომ რაც 
უფ რო ახ ლოს ვარ სა კუ თარ თავ თან, 
მით უფ რო გახ ს ნი ლია ჩე მი გო ნე ბა 
კრე ა ტი უ ლი და ინო ვა ცი უ რი იდე ე ბი სათ-
ვის. რო დე საც თავს ყვე ლა ზე კარ გად 
ვგრძნობ და სა კუ თარ თავ ზე ვზრუ ნავ, 
სწო რედ მა შინ ვიწყებ ოც ნე ბას და სა-
კუ თა რი ბრენ დის შექ მ ნას თან და კავ-
ში რე ბით ახა ლი იდე ე ბი მიჩ ნ დე ბა. ამ 
დროს სხვე ბი ხე და ვენ სიზ მ რებს ჩემ ზე. 
არ გე გო ნოთ, რომ ვხუმ რობ – ხში რად 
მი მი ღია ასეთ დროს წე რი ლი შემ დე გი 
ტექ ს ტით „გამარჯობა, ლო რენ, სიზ მა რი 
ვნა ხე შენს ბიზ ნეს თან და კავ ში რე ბით”. 
ეს მა შინ ხდე ბო და ხოლ მე, რო დე საც 

„შესაძლოა, ცო ტა უც ნა უ რად მო გეჩ-

ვენოთ, მაგ რამ ჩე მი აზ რით სა კუ თარ 

თავ ზე ზრუნ ვა 24-საათიანი სა მუ შაო 

უნ და იყოს“. 

ვიქ ტო რია ლინ დე ნი

ნი კი შა ბრუნ სო ნი
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ყვე ლა ზე კარ გად ვგრძნობ დი თავს. ასე ვე 
ჩე მი რჩე ვა იქ ნე ბო და: ზოგ ჯერ დაბ რ-
კო ლე ბას შე ხე დეთ იმ კუთხით, რომ ის 
სი ნამ დ ვი ლე ში თქვენ გი ცავთ რა ღა ცი სა-
გან. ენ დეთ თქვე ნი კა რი ე რის ღვთა ებ რივ 
დროს, რად გან იყო ისე თი რა ღა ცე ბი, 
რაც მე გო ნა, რომ მსურ და და მჭირ დე-
ბო და კა რი ე რის პირ ვე ლი ვე წელს, ხო ლო 
დღე ვან დე ლი გა და სა ხე დი დან მად ლი ე-
რი ვარ, რომ ეს მა შინ არ მოხ და და ვერ 
მი ვი ღე. იმ დროს მე ამი სათ ვის ჯერ 
კი დევ არ ვი ყა ვი მზად. არის კი დევ სხვა 
რა ღა ცე ბი, მა გა ლი თად კონ ფ ლიქ ტე ბი და 
ბიზ ნე სი დან გა მო ყო ფა, რაც აუცი ლებ-
ლად უნ და მომ ხ და რი ყო იმ პე რი ოდ ში. ამ 
გა მოც დი ლე ბამ მე მომ ცა მე ტი სივ რ ცე 
იმი სათ ვის, რომ მე სარ გებ ლა ახა ლი, უფ-
რო დი დი შე საძ ლებ ლო ბე ბით”, – ამ ბობს 
იოგას ინ ს ტ რუქ ტო რი და Black Girl In 
Om-ის დამ ფუძ ნე ბე ლი ლო რენ ეში. 

„არის ხოლ მე ჩემს ცხოვ რე ბა ში დღე-
ე ბი, რო დე საც ძა ლი ან მოშ ვე ბუ ლი, მო-
დუ ნე ბუ ლი ვარ და ისე თი გრძნო ბა მაქვს, 
თით ქოს უფ რო მეტს უნ და ვა კე თებ დე. 
მაგ რამ სწო რედ ამ დროს ვარ ყვე ლა ზე 
თა ვი სუ ფა ლი. მქონ და რამ დე ნი მე შე მო-
თა ვა ზე ბა კრე ა ტი უ ლი სა ა გენ ტო ე ბი დან, 
მაგ რამ სა მუ შა ო ზე უარი ვთქვი. სახ ლ ში 
თავს ძა ლი ან კომ ფორ ტუ ლად ვგრძნობ 
და შე მიძ ლია მთე ლი დღე Netflix-ის არ-
ხებს ვუ ყუ რო. ასეთ დროს სუ ლაც არ 
ვგრძნობ თავს დამ ნა შა ვედ და სწო რედ 
ამი ტომ ვარ ის, ვინც ვარ და სწო რედ 
ამი ტომ არის ჩე მი შე მოქ მე დე ბა ისე თი, 
რო გო რიც არის”, – ამ ბობს მხატ ვა რი და 
დი ზა ი ნე რი ელის სვოფ სი. 

„ჩემი ყვე ლა ზე კარ გი თვი სე ბა ა, რომ 
პე რი ო დუ ლად შე მიძ ლია შე უ ჩე რებ ლად 
მუ შა ო ბა, ვიდ რე საქ მე ებს ბო ლომ დე არ 
მი ვიყ ვან. და, რა თქმა უნ და, ჯან სა ღი 
ძი ლი. თუ ღა მე კარ გად არ გა მო ი ძი ნე, 
შე უძ ლე ბე ლი ა, ნა ყო ფი ე რად იმუ შა ო”, – 
ამ ბობს Know Your Company-ის აღ მას რუ-
ლე ბე ლი დი რექ ტო რი კლერ ლი უ. 

„სიმართლე გითხ რათ, გა სულ წელს 
იმ დენ საქ მეს ვი ყა ვი ერ თ დ რო უ ლად შე-
ჭი დე ბუ ლი, რომ ძა ლი ან გა მი ჭირ და ამ 
ბა ლან სის დაც ვა. სო ცი ა ლუ რი ცხოვ-

რე ბი სათ ვის დრო თით ქ მის არ მქონ და. 
ამავ დ რო უ ლად, ჩემ გარ შე მო ისეთ გუნდს 
მო ვუ ყა რე თა ვი, რომ ისი ნი ჩე მი ოჯა-
ხის წევ რე ბი გახ დ ნენ. მი უ ხე და ვად იმი სა, 
რომ შე უ ჩე რებ ლად ვმუ შა ობ დი, ისე თი 
გრძნო ბა მქონ და, თით ქოს სა უ კე თე სო 
მე გობ რებ თან ერ თად დროს ვა ტა რებ დი 
და ვა კე თებ დი იმას, რაც ყვე ლა ზე მე ტად 
მიყ ვარს და არა სა მუ შა ოს. ვფიქ რობ, რომ 
ყვე ლა ფე რი იც ვ ლე ბა, რო დე საც გვერ-
დით ისე თი ადა მი ა ნე ბის გუნ დი ა, რო მელ-
თა ნაც ურ თი ერ თო ბა გსი ა მოვ ნებს. იმე დი 
მაქვს, რომ წელს მო ვა ხერ ხებ ცო ტა თი 
ტემ პის შე ნე ლე ბას და სა კუ თარ თავ ზე 
ზრუნ ვი სა და ახა ლი აღ მო ჩე ნე ბი სათ ვის 
დრო ის გა მო ნახ ვას. ვფიქ რობ, რომ შე-
მოქ მედ თა უმე ტე სო ბი სათ ვის გან სა კუთ-
რე ბით რთუ ლია სამ სა ხურ სა და პი რად 
ცხოვ რე ბას შო რის საზღ ვ რის გავ ლე ბა, 

რად გან ჩვე ნი ცხოვ რე ბა ხში რად სწო რედ 
იქ არის, სა ი და ნაც ხე ლოვ ნე ბა მო ე დი-
ნე ბა. გულ წ რ ფე ლად უნ და გინ დო დეს, 
რომ ხე ლოვ ნე ბამ მთე ლი შე ნი ცხოვ რე ბა 
მო იც ვას. ჰენ რი მი ლერს აქვს ერ თი შე-
სა ნიშ ნა ვი გა მო ნათ ქ ვა მი: „მიზნად უნ და 
და ი სა ხო, რომ შე ნი ცხოვ რე ბა აქ ციო 
ხე ლოვ ნე ბად’. მე სრუ ლე ბით ვე თან ხ მე ბი 
ამას“, – ამ ბობს კონ ცეპ ტუ ა ლუ რი ფო-
ტოგ რა ფი დრი ლი შვარ ცი. 

„ვფიქრობ, რომ მოწყ ვ ლა დო ბა ჯან სა-
ღი დო ზით აუცი ლე ბე ლიც კი არის. რაც 
დრო გა დის, მით უფ რო ვაც ნო ბი ე რებ 
ამას. ადა მი ა ნებს უნ და შეს წევ დეთ უნა-
რი, რომ კარ გიც და ცუ დიც მი ი ღონ. არ 
არის აუცი ლე ბე ლი, ყვე ლა ფე რი ყო ველ-
თ ვის თა ვად გა ა კე თო, ზოგ ჯერ შე იძ ლე-
ბა სხვებ საც სთხო ვო რჩე ვა. კა რი ე რულ 
წნეხ თან გამ კ ლა ვე ბა ში ძა ლი ან მეხ მა რე ბა 

„არის ხოლ მე ჩემს ცხოვ რე ბა ში დღე ე ბი, 
რო დე საც ძა ლი ან მოშ ვე ბუ ლი, მო დუ-
ნე ბუ ლი ვარ და ისე თი გრძნო ბა მაქვს, 
თით ქოს უფ რო მეტს უნ და ვა კე თებ დე. 
მაგ რამ სწო რედ ამ დროს ვარ ყვე ლა ზე 
თა ვი სუ ფა ლი“. 

კარიერა

ელის სვოფ სი
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ის, რომ მე არ ვცდი ლობ, მუდ მი ვად დავ-
მა ლო ჩე მი სი სუს ტე და მოწყ ვ ლა დო ბა. 
რო დე საც ხელ მ ძღ ვა ნე ლი პო ზი ცია გი კა-
ვი ა, შე საძ ლოა ფიქ რობ, რომ რა ღა ცის 
არ ცოდ ნის გა მო ხალ ხი შენს გან ს ჯას 
და იწყებს. მე ასე არ ვფიქ რობ, რად გან 
ადა მი ა ნებს აქვთ თან და ყო ლი ლი სურ ვი-
ლი, და ეხ მა რონ სხვებს და თუ თქვენ მათ 
ამის სა შუ ა ლე ბას მის ცემთ, ისი ნი უფ რო 
მეტ წვლილს შე ი ტა ნენ თქვენს წარ მა ტე-
ბა ში”, — ამ ბობს SWIM Social-ის დამ ფუძ-
ნე ბე ლი და აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი 
ელე ნა ჰან სე ნი. 

„გულწრფელად რომ გითხ რათ, ჯერ 
კი დევ ბო ლომ დე ვერ და ვე უფ ლე სა კუ-
თარ თავ ზე ზრუნ ვის ხე ლოვ ნე ბას. მე 
მუდ მი ვად მოძ რა ო ბა ში ვარ გარ შე მომ-
ყო ფებ საც ვა ვალ დე ბუ ლებ, ჩემ სა ვით 
მო იქ ც ნენ. სა მა გი ე როდ, დი დი წინ ს ვ ლა 
მაქვს იმ კუთხით, რომ უკ ვე შე მიძ ლია 
დახ მა რე ბა ვთხო ვო სხვებს, რო დე საც 
ეს მჭირ დე ბა. იმი სათ ვის, რომ სა კუ-
თარ თავ ზე იზ რუ ნოთ, აუცი ლე ბე ლი ა, 
~პასუხისმგებლობის გა და ნა წი ლე ბა 
სხვებ ზე გა და ნა წი ლე ბა ის წავ ლოთ. 
უნ და აც ნო ბი ე რებ დეთ, რომ რო დე საც 
ყვე ლა ფერს სა კუ თარ თავ ზე არ იღებთ 
და სხვებ საც უნა წი ლებთ პა სუ ხის-
მ გებ ლო ბას, ეს სუ ლაც არ ნიშ ნავს, 
რომ თქვენ ზარ მა ცი ან სუს ტი ხართ. 

პო ზი ტი უ რი ცვლი ლე ბის მიღ წე ვა გუნ-
დუ რი მუ შა ო ბით არის შე საძ ლე ბე ლი. 
ჩე მი ორ გა ნი ზა ცია EKF არ იქ ნე ბო და 
ისე თი წარ მა ტე ბუ ლი, რომ არა სკო ლის 
ად მი ნის ტ რა ცი ა, პე და გო გე ბი, მშო ბელ-
თა კო მი ტე ტი და ჩე მი უსაყ ვარ ლე სი 
ადა მი ა ნე ბი, რომ ლე ბიც დახ მა რე ბის 
ხელს მიწ ვ დი ან, რო დე საც მე ეს ასე ძა-
ლი ან მჭირ დე ბა. მე ასე ვე მჯე რა, რომ 
აუცი ლე ბე ლია მცი რე დი წარ მა ტე ბი სა 
თუ გა მარ ჯ ვე ბის ზე ი მით აღ ნიშ ვ ნა. პი-
ლა ტე სის ვარ ჯი შე ბი მეხ მა რე ბა აზ რე ბის 
თავ მოყ რა ში, უპი რა ტე სო ბას ვა ნი ჭებ 
ჯან საღ კვე ბას, უქ მე ებ ზე მივ დი ვარ 
ქა ლაქ გა რეთ, ვუ ყუ რებ გა სარ თობ პროგ-
რა მებს Netflix-ის არ ხ ზე, მე გობ რებ თან 
და ოჯა ხის წევ რებ თან Snapchat-ით 
ვურ თი ერ თობ. სწო რედ ამ ყვე ლაფ რის 
ერ თობ ლი ო ბა მაძ ლევს სა შუ ა ლე ბას, 
ვიზ რუ ნო სა კუ თარ თავ ზე. ვი ცი, რომ 
ტი პუ რი მი ლე ნი ა ლი – თა ო ბა Y-ის კლა-
სი კუ რი წარ მო მად გე ნე ლი ვარ”, – ამ ბობს 
Every Kid Fed-ის დამ ფუძ ნე ბე ლი შა ნეი 
ტომ პ სო ნი. 

„მომწონს, რომ შე მიძ ლია თავს 

მივ ცე უფ ლე ბა, მივ წ ვე, და ვის ვე ნო ან 
უბ რა ლოდ ჩე მი ლეპ ტო პით სუფ თა ჰა-
ერ ზე დავ ჯ დე, რო ცა ამის სა ჭი რო ე ბას 
ვგრძნობ. ად რე ვერც კი წარ მო ვიდ-
გენ დი, თუ რა ო დენ და სა ფა სე ბე ლია ის 
თვი სე ბა ადა მი ან ში, რო დე საც სა კუ თა-
რი პრო დუქ ტი უ ლო ბის ასა მაღ ლებ ლად 
შე გიძ ლია თა ვად შე იქ მ ნა ხელ საყ რე ლი 
გა რე მო”, – ამ ბობს FlexJobs-ის დამ ფუძ-
ნე ბე ლი სა რა სა ტონ ფე ლი. 

„ყველანაირად ვცდი ლობ, რომ 
ხში რად ვი ა რო ორ თ ქ ლის ოთა ხებ სა 
და სა უ ნებ ში. იქ შე მიძ ლია და ვი ვიწყო 
პრობ ლე მე ბი და და ვა ლა გო აზ რე ბი. ძა-
ლი ან სე რი ო ზუ ლად ვუდ გე ბი სიზ მ რებს 
იმის და მი უ ხე და ვად, თუ რას შე იძ ლე ბა 
მი ვა წე როთ ეს სიზ მ რე ბი: ტვინ ში დაგ რო-
ვი ლი ინ ფორ მა ცი ის სა ნაგ ვე ურ ნას თუ 
ქვეც ნო ბი ე რის ნა კარ ნა ხევს. სიზ მ რე ბი 
სა შუ ა ლე ბას მაძ ლევს, უკეთ და ვი ნა ხო და 
გა ვერ კ ვე იმა ში, თუ რა იწ ვევს ჩემს დაბ-
ნე უ ლო ბა სა და მღელ ვა რე ბას ამა თუ იმ 
მო მენ ტ ში”, – ამ ბობს სა ხალ ხო არ ტის ტი 
და ურ ბა ნუ ლი და გეგ მა რე ბის სპე ცი ა ლის-
ტი კენ დი ჩან გი. 

დრი ლი შვარ ცი

კლერ ლი უ
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ქვენ გძულთ ეს მა ი სუ რი და 
ვერც კი იხ სე ნებთ, ბო ლოს 

რო დის გეც ვათ, მაგ რამ რად გან მა ი სუ რი 
კარგ მდგო მა რე ო ბა ში ა, ის კვლავ თქვენს 
კა რა და ში იქ ნე ბა ჩა მო კი დე ბუ ლი. 

დამ შ ვიდ დით, თქვენ მარ ტო არ ხართ: 
ლიტ ვე ლი მე წარ მე მილ და მიტ კუ ტეც 
ოდეს ღაც ამ პრობ ლე მის წი ნა შე იდ გა. 

„მიუხედავად იმი სა, რომ ჩე მი გარ-
დე რო ბი ყო ველ თ ვის გა დავ სე ბუ ლი იყო 
ტან საც მ ლით, მე სულ მა წუ ხებ და იმის 
გან ც და, რომ ტა ნი სა მო სი არ მქონ-
და,” – უყ ვე ბა მილ და მიტ კუ ტე ჟურ ნალ 
Forbes-ს.

„ზოგიერთ ჩემს ბლუ ზას ჯერ კი დევ 
იარ ლი ყი ეკ რა ზედ, რად გან ფას დაკ ლე-
ბის დროს გა ნურ ჩევ ლად ყვე ლა ფერს ვყი-
დუ ლობ დი – ერთ კვი რა ში ჩე მი ხელ ფა სის 
80%-ს ვხარ ჯავ დი ტან საც მელ ში, რად გან 
მინ დო და, ყო ველ დღე გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი 
ვყო ფი ლი ყა ვი”.

რო დე საც მი სი ოჯა ხის კუთ ვ ნი ლი 
დი დი ბი ნი დან სტუ დენ ტუ რი სა ერ თო 
საცხოვ რებ ლის პა ტა რა ოთახ ში გა და ვი-
და, მიტ კუ ტე მიხ ვ და, რომ ასე თი ტემ პით 
შო პინ გის გაგ რ ძე ლე ბა შე უძ ლე ბე ლი იყო – 
მის ოთახ ში უბ რა ლოდ არ იყო საკ მა რი სი 
სივ რ ცე, რომ ამ დე ნი უც მე ლი ტა ნი სა მო სი 
და ტე უ ლი ყო. 
ასე და ა არ სა მილ და მიტ კუ ტემ 2008 
წელს სა ი ტი Vinted-ი, რო მე ლიც ამ ჟა მად 
მსოფ ლი ო ში ყვე ლა ზე მსხვი ლი მე ო რე უ ლი 
მო დუ რი ტა ნი სა მო სის ონ ლა ინ მა ღა ზი ა ა.

რო გორ შენ დე ბო და 
VINTED
დღეს 4 მი ლი ო ნი ქალ ბა ტო ნი ყო ველ-
თ ვი უ რად აქ ტი უ რად არის და კა ვე ბუ ლი 
Vinted-ის სა ი ტი დან ნივ თე ბის შე ძე ნა/ გა-
ყიდ ვი თა და გაც ვ ლით. 

„ეს არის პლატ ფორ მა, რო მე ლიც 
მსოფ ლი ოს ყვე ლა კა რა დას ხელ მი საწ ვ-

დომს ხდის,” – ამ ბობს მიტ კუ ტე. 
სა ი ტის ფა ნე ბი – იგი ვე „ვინტიზ”, 

რო გორც მათ მო ფე რე ბით მო იხ სე ნი ე ბენ 
– უბ რა ლოდ სა იტ ზე გა ნა თავ სე ბენ გა სა ყი-
დი ნივ თე ბის ფო ტო ებს. 

თქვენ თ ვის სა სურ ვე ლი ნივ თის მო-
ძებ ნა შე გიძ ლი ათ გამ ყიდ ვე ლის, ბრენ დის, 
ზო მის ან ფე რის მი ხედ ვით – იქ ნე ბა ეს 
წი თე ლი კოქ ტე ი ლის კა ბა თუ ფეხ საც მე-
ლი ლე ო პარ დის პრინ ტით.

 „ჩვენი წევ რე ბი ამ ბო ბენ, რომ Vinted-
ზე შო პინ გი გან ძ ზე ნა დი რო ბას ჰგავს”, – 
აღ ნიშ ნავს მიტ კუ ტე. 

თუ თქვენ ფიქ რობთ, რომ ეს ცო ტა თი 
eBay-ს წა ა გავს, თქვენ არ ცდე ბით. მაგ-
რამ გან ს ხ ვა ვე ბა ისა ა, რომ Vinted-ი უფ რო 
მე ტად არის ფო კუ სი რე ბუ ლი სო ცი უმ ზე, 
რის წყა ლო ბი თაც სა იტს ბევ რი ერ თ გუ ლი 
მომ ხ მა რე ბე ლი ჰყავს.

„ჩვენი გო გო ნე ბი არ ყი დი ან ავ ტო მო-
ბი ლებს ან სა რეცხ მან ქა ნებს, ჩვენ მხო-

VINTED
შე აბ იჯ ეთ 
მე ორ ეუ ლი 
მო დუ რი 
სა ქო ნლ ის 
მს ოფ ლი ოს 
უმ სხ ვი ლეს 
ბა ზა რზე

ავ ტო რი: კი ტი ნო ლსი 

თ

სტარტაპი



ლოდ მო და და სტი ლი გვა ინ ტე რე სებს, 
– გან მარ ტავს მიტ კუ ტე. 

რაც იმას ნიშ ნავს, რომ ჩვე ნი სა ი ტი 
უფ რო მჭიდ როდ შეკ რუ ლი გუნ დის სო-
ცი ა ლუ რი ქსე ლი ა, ვიდ რე ელექ ტ რო ნუ ლი 
ვაჭ რო ბის სხვა სა ი ტი”.

ბიზ ნე სის აყ ვა ვე ბა
დღეს დღე ო ბით სა ი ტი Vinted-ი ცხრა 
ქვე ყა ნა ში ოპე რი რებს (მათ შო რი საა აშშ, 
დი დი ბრი ტა ნე თი, ეს პა ნე თი, ჩე ხე თის 
რეს პუბ ლი კა, ავ ს ტ რი ა, პო ლო ნე თი და 
ლიტ ვა), ხო ლო ყვე ლა ზე მსხვი ლი ბა ზა რი 
გერ მა ნი ა სა და საფ რან გეთ ში ა. 

და არ სე ბის პირ ვე ლი ვე წლებ ში Vinted-
მა ჯამ ში €55 მი ლი ო ნის (დაახლოებით 
$68 მი ლი ო ნი) ოდე ნო ბის ინ ვეს ტი ცია 
მი ი ღო, მაგ რამ 2016 წელს კომ პა ნი-
ამ მო გე ბის გაზ რ დის მიზ ნით თა ვი სი 
სტრა ტე გია შეც ვა ლა. ტო მას პლან ტენ გას 
რჩე ვით (რომელიც იმ პე რი ოდ ში კომ პა ნი-
ის სტრა ტე გი უ ლი მრჩე ვე ლი იყო, ხო ლო 
ამ ჟა მად აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი ა), 

Vinted-ის პლატ ფორ მა შე იც ვა ლა და გა ყი-
დულ სა ქო ნელ ზე სა ვალ დე ბუ ლო სა კო-
მი სიო გა და სა ხა დის ნაც ვ ლად, და წეს და 
უფა სო პრო დუქ ცი ის პრინ ცი პი, ხო ლო 
და მა ტე ბით მომ სა ხუ რე ბებ ზე სა ი ტის მომ-
ხ მა რე ბე ლი გარ კ ვე ულ გა და სა ხადს იხ დის 
(დამატებითი მომ სა ხუ რე ბე ბის ერ თ -ერ თი 
სა ხე ო ბა სა კუ თა რი გარ დე რო ბის რეკ ლა-
მი რე ბა გახ ლავთ). 

ის გა რე მო ე ბა, რომ Vinted-ი ამ ჟა მად 
სრუ ლი ად უფა სოა და გა ყი დულ სა ქო ნელ-
ზე გა და სა ხა დი არა აქვს და წე სე ბუ ლი, 
კი დევ უფ რო გა ნას ხ ვა ვებს მას eBays-სა 
და მსოფ ლი ოს სხვა მსგავ სი სა ი ტე ბის გან.

ბიზ ნეს მო დე ლის შეც ვ ლის დღი დან, 
კომ პა ნი ის ყო ველ თ ვი უ რი გა ყიდ ვე ბი 
230%-ით გა ი ზარ და და გა სულ წელს 
პირ ვე ლად ნუ ლო ვა ნი მო გე ბის წერ ტილს 
მი აღ წი ა. 2017 წლის იან ვ რი დან დე კემ-
ბ რამ დე სა იტ ზე $360 მი ლი ო ნის ღი რე-
ბუ ლე ბის სა ქო ნე ლი გა ი ყი და, კომ პა ნი ის 
შე მო სა ვა ლი 5-ჯერ გა ი ზარ და და $14 
მი ლი ონს მი უ ახ ლოვ და. 

წელს გა ყიდ ვე ბი კი დევ უფ რო გა-
ი ზარ და, ხო ლო იან ვ რის მო ნა ცე მებ ზე 
დაყ რ დ ნო ბით მიტ კუ ტე ვა რა უ დობს, რომ 
2018 წელს გა ყიდ ვე ბი $500,000,000-ს 
მი უ ახ ლოვ დე ბა. 

 „პლატფორმა, რო მე ლიც მომ ხ მა-
რე ბელს ნაკ ლებს ახ დე ვი ნებს, ხო ლო 
პრო დუქ ცი ის ღი რე ბუ ლე ბას ზრდის, აუცი-
ლებ ლად გა ი მარ ჯ ვებს, – ამ ბობს ტო მას 
პლან ტენ გა ჟურ ნალ Forbes-თან სა უბ რი-
სას. – იმი სათ ვის, რომ გლო ბა ლუ რი დო-
ნის წამ ყ ვა ნი მო თა მა შე გახ დე, აუცი ლე-
ბე ლია გქონ დეს და შე ი ნარ ჩუ ნო ყვე ლა ზე 
ეფექ ტი ა ნი პლატ ფორ მა. სწო რედ ეს არის 
ჩვე ნი ყვე ლა ზე დი დი გა მოწ ვე ვა”. 

რა ელის VINTEDს 
მო მა ვალ ში?
მიტ კუ ტე იმე დოვ ნებს, რომ პირ და პირ 
პო დი უ მე ბი დან გად მო ღე ბუ ლი მო დუ რი 
სა ქონ ლი სად მი მომ ხ მა რებ ლის მზარ დი 
ნე გა ტი უ რი და მო კი დე ბუ ლე ბა კი დევ უფ რო 
შე უწყობს ხელს კომ პა ნი ის წარ მა ტე ბას. 

 „ჩვენს კა რა და ში და კი დე ბულ ტან-
საც მელს თა ვი სი ის ტო რია აქვს, რაც 
Vinted-ზე ვაჭ რო ბას უფ რო მეტ ში ნა არსს 
მა ტებს” – აღ ნიშ ნავს მიტ კუ ტე.

იგი ასე ვე იმე დოვ ნებს, რომ გაზ რ-
დის მა მა კაც მომ ხ მა რე ბელ თა რიცხვს და 
ძა ლის ხ მე ვას არ იშუ რებს, რომ Vinted-მა 
გა ნა ვი თა როს უნი სექ სი აპ ლი კა ცი ე ბი და 
მარ კე ტინ გი. 

„ბუნებრივია, რომ მა მა კა ცე ბის ტა ნი-
სა მო სის მო და ქა ლე ბის მო დის პა რა ლე-
ლუ რად ვი თარ დე ბა, უბ რა ლოდ კა ცე-
ბის შემ თხ ვე ვა ში ტემ პი უფ რო ნე ლი ა, 
– გან მარ ტავს მიტ კუ ტე. – ჩვენ ვი ცით, 
რომ მა მა კა ცე ბი ყი დუ ლო ბენ და ატა რე-
ბენ მო დურ ტა ნი სა მოს სა და აქ სე სუ რებს, 
ამი ტო მაც დი დია ალ ბა თო ბა იმის, რომ 
მა მა კა ცე ბიც მო ი სურ ვე ბენ მე ო რე უ ლი 
ნივ თე ბის შე ძე ნას”.

მიტ კუ ტემ სა კუ თარ თავ ზე აიღო მი სი ა, 
რომ „მთელი მსოფ ლი ოს მას შ ტა ბით მე ო-
რე უ ლი გა ხა დოს ყვე ლა ზე მოთხოვ ნა დი”.

მგო ნი დრო ა, თქვე ნი კა რა დაც გა მო ა-
სუფ თა ოთ. 
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nstagram-ის ეპო ქა ში გავ ლე ნი ა ნი და 
მი სა ბა ძი ადა მი ა ნე ბი თით ქოს ყველ-
გან არი ან, მაგ რამ თუ კი ვინ მეს ეჭ ვი 

ეპა რე ბა მათ გავ ლე ნა ში, მა შინ შე ხე დეთ 
რე ი ჩელ პარ სელს – ბლოგ Pink Peonies-
ისა და მი სი ვე სეხ ნია ტან საც მ ლის 
ბრენ დის 26 წლის დამ ფუძ ნე ბელს. 2014 
წლის სა შო ბაო სე ზო ნის პე რი ოდ ში რე ი-
ჩელ პარ სელ მა Nordstrom-ის სა იტ ზე $1 
მი ლი ო ნის ღი რე ბუ ლე ბის პრო დუქ ცია 
გა ყი და, რა საც ემა ტე ბა იმ აურაცხელ 
ადა მი ან თა სი ა, ვინც პირ და პირ მა ღა ზი-
ას მი ა შუ რა მი სი პრო დუქ ცი ის შე სა ძე-
ნად. ცნო ბი ლი ჟურ ნა ლის, Vanity Fair-ის 
მი ხედ ვით, კომ პა ნია RewardStyle-ის 
ყვე ლა ზე მა ღა ლა ნაზღა უ რე ბუ ლი ბლო-
გე რე ბის გან მი ღე ბულ მა წმინ და მო გე ბამ 
2014 წელს $960,000 შე ად გი ნა. შე გახ-
სე ნებთ, რომ კომ პა ნია RewardStyle-ი 
ყვე ლა ზე მოთხოვ ნილ ბლო გე რებს 
სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს, გა ყი დონ თა ვი ან-
თი ბლო გე ბის ე.წ. კონ ტენ ტი (შინაარსი) 

სხვა და კავ ში რე ბუ ლი ლინ კე ბის მეშ ვე-
ო ბით. ეს კი ჯერ მა ნამ დე იყო, ვიდ რე 
RewardStyle-მა თა ვი სი ახა ლი სერ ვი სი 
LIKEtoKNOW.it-ი შექ მ ნა, რო მე ლიც პარ-
სე ლის მსგავს ბლო გე რებს სა შუ ა ლე ბას 
აძ ლევს, თა ვი ან თი Instagram-ის პოს-
ტე ბი გა ყი დონ. ცნო ბილ მა ბრენ დებ მა 
კარ გად იცი ან, რამ ხე ლა მო გე ბას მი ი-
ღე ბენ ყვე ლა ზე გავ ლე ნი ან ბლო გე რებ ში 
და ბან დე ბუ ლი ინ ვეს ტი ცი ი დან და მზად 
არი ან, ათა სო ბით დო ლა რით და ას პონ-
სო რონ მა თი ბლო გე ბი, პოს ტე ბი სო ცი ა-
ლურ მე დი ა ში და სა ჯა რო გა მოს ვ ლე ბი.

„რეიჩელ პარ სე ლი უძღ ვე ბა წარ-
მა ტე ბულ მი ლი ონ დო ლა რი ან მო დის 
ბიზ ნესს და ამავ დ რო უ ლად არის ყვე ლა-
ზე თავ მ და ბა ლი ადა მი ა ნი, რო მელ თან 
მუ შა ო ბის პა ტი ვიც მე ოდეს მე მქო ნი ა, – 
ამ ბობს სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი ერ თო-
ბის სა ა გენ ტო Be Social-ის ხელ მ ძღ ვა ნე-
ლი ალექს ნე ი ლი, რო მე ლიც მჭიდ როდ 
თა ნამ შ რომ ლობს პარ სელ თან. – გარ და 

იმი სა, რომ რე ი ჩე ლი წარ მა ტე ბუ ლი ბიზ-
ნეს ლი დე რი და მთე ლი მსოფ ლი ოს ან ტ-
რეპ რე ნი ო რი ქა ლე ბი სათ ვის სა ნი მუ შო 
მა გა ლი თი ა, მან ასე ვე და ამ ტ კი ცა, რომ 
თავ და უ ზო გა ვი შრო მი თა და საქ მი სად მი 
დი დი სიყ ვა რუ ლით ყვე ლა ფე რი შე საძ-
ლე ბე ლი ა”. მე ვე სა უბ რე რე ი ჩელ პარ-
სელს და შე ვე ცა დე გა მე გო, თუ რო გორ 
აქ ცია მან თა ვი სი ბლო გი წარ მა ტე ბულ 
ბიზ ნე სად. 

ელა ნა ლინ გრო სი: რამ შთა გა გო ნათ 

Pink Peonies-ის შექ მ ნა?

რე ი ჩელ პარ სე ლი: თავ და პირ ვე ლად 
ბლო გის მი ზა ნი იყო ჩე მი ცხოვ რე ბის 
დუ კუ მენ ტი რე ბა ახალ და ქორ წი ნე ბუ ლის 
ამ პ ლუ ა ში. ჩე მი ბლო გი უფ რო დღი ურს 
ჰგავ და, რო მე ლიც ოჯა ხის წევ რე ბი სა 
და მე გობ რე ბი სათ ვის იყო გან კუთ ვ ნი-
ლი. ბლო გის დაწყე ბი დან მა ლე ვე, ჩვე ნი 
ქორ წი ლის სუ რა თი Utah Valley Brides 
Magazine-ის ყდა ზე და ი ბეჭ და და სწო-

როგორ აქცია 
26 წლის 

დამფუძნებელმა
თავისი ბლოგი
PINK PEONIES 
მილიონდოლარიან  

ბიზნესად
ავ ტო რი: ელ ანა ლინ გრ ოსი 

I

სტარტაპი
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რედ ამის შემ დეგ ჩემს პა ტა რა ინ ტერ-
ნეტ სივ რ ცე ში შე მომ ს ვ ლელ თა რიცხ ვ მა 
იმა ტა. ჩე მი ქორ წი ლის სუ რა თებს გა-
მუდ მე ბით „პინავდნენ” და მთე ლი ქვეყ-
ნის მას შ ტა ბით ქა ლე ბი მიგ ზავ ნიდ ნენ 
მო დას თან და კავ ში რე ბულ სხვა დას ხ ვა 
კითხ ვას. მათ ის უფ რო აინ ტე რე სებ დათ, 
თუ რა ბლუ ზა მეც ვა ან რა ფე რის ტუჩ-
საცხი მეს ვა, ვიდ რე ის, თუ რო გორ გა-
ვა ტა რეთ მე და ჩემ მა მე უღ ლემ უქ მე ე ბი. 
სწო რედ აქე დან გა მომ დი ნა რე გა მიჩ ნ და 
იდე ა, შე მეც ვა ლა ჩე მი ბლო გის თე მა ტი კა 
და Pink Peonies-ი უფ რო მე ტად მო და ზე 
ორი ენ ტი რე ბულ ბლო გად მექ ცი ა.

თქვენ თ ვის, რო გორც ბლო გე რის თ ვის, 

რა იყო ყვე ლა ზე დი დი გა მოწ ვე ვა და 

ასე ვე ყვე ლა ზე დი დი ჯილ დო? 

ყვე ლა ზე დი დი გა მოწ ვე ვა ალ ბათ სამ სა-
ხურ სა და პი რად ცხოვ რე ბას შო რის ბა-
ლან სის პოვ ნა ა. მე ვარ მე უღ ლე და მყავს 
ორი მცი რეწ ლო ვა ნი შვი ლი (ორი წლის და 

ერ თი წლის), და ამავ დ რო უ ლად ვუძღ ვე ბი 
ორ ბიზ ნესს – ჩემს ტა ნი სა მო სის ხაზს – 
Rachel Parcell, Inc.-ს და ჩემს ბლოგს – Pink 
Peonies-ს. მე არ მაქვს ტი პუ რი სა მუ შაო 
გრა ფი კი 9-დან 5-მდე და ამი ტომ ჩე მი 
სა მუ შა ო, გან სა კუთ რე ბით ბლო გი, ჩე მი 
ყო ველ დღი უ რი ცხოვ რე ბა ა. რთუ ლია 
სა მუ შაო რე ჟი მის გა თიშ ვა მა ში ნაც კი, 
რო დე საც და სას ვე ნებ ლად მივ დი ვარ ან 
უბ რა ლოდ ოჯახ თან ერ თად სახ ლ ში ვარ, 
რად გან ჩე მი ცხოვ რე ბის დიდ ნა წილს ჩე მი 
ბლო გის მკითხ ვე ლებს ონ ლა ინ ვუ ზი ა რებ. 
მუ დამ ვცდი ლობ ახა ლი იდე ე ბის გე ნე რი-
რე ბას და ჩე მი აუდი ტო რი ი სათ ვის ახა ლი 
კონ ტენ ტის შექ მ ნას. მე მიყ ვარს ეს საქ მე 
და ამას დი დი გა ტა ცე ბით ვა კე თებ, სწო-
რედ ამი ტომ არის ხოლ მე ჩემ თ ვის რთუ ლი 
სა მუ შაო რე ჟი მის გა თიშ ვა. რაც შე ე ხე ბა 
ჯილ დოს, ჩემ თ ვის, ბლო გე რი სა და ტან-
საც მ ლის დი ზა ი ნე რი სათ ვის, ყვე ლა ზე დი-
დი ჯილ დო ჩე მი მიმ დევ რე ბი და მომ ხ მა-
რებ ლე ბი არი ან. მე გა ო ცე ბუ ლი ვარ იმით, 
რომ ამ დე ნი მშვე ნი ე რი ქალ ბა ტო ნი მთე ლი 
მსოფ ლი ო დან ხდე ბა ჩე მი მიმ დე ვა რი და 
ყო ველ დღი უ რად ადევ ნებს თვალს ჩემს 
ცხოვ რე ბას, საქ მი ა ნო ბას და ჩაც მუ ლო ბას. 
არა ფე რია იმა ზე ამა ღელ ვე ბე ლი და სა სი-
ა მოვ ნო, რო დე საც ჩე მი ბლო გის მკითხ ვე-
ლი ჩე მი დი ზა ი ნით შექ მ ნილ ტა ნი სა მოსს 
ატა რებს. ჩემ თ ვის დი დი პა ტი ვია მათ თ ვის 
შთა გო ნე ბის მი ცე მა, სა მა გი ე როდ, მე მათ-
გან ვი ღებ შთა გო ნე ბას. 

შე გიძ ლი ათ, აღ მი წე როთ, რო გო რია 

თქვე ნი სა მუ შაო დღე? 

მე შე ვი მუ შა ვე გრა ფი კი, სა დაც ყვე-
ლა ჩე მი სა მუ შაო პრო ექ ტი, შეხ ვედ რა 
და ფო ტო გა და ღე ბა ერ თ სა და იმა ვე 
დღე ებ შია გა წე რი ლი. ამ გ ვა რი მიდ გო-
მა სა შუ ა ლე ბას მაძ ლევს იმ დღე ებ ში, 
რო დე საც სახ ლ ში ვარ, მთე ლი ჩე მი 
ყუ რადღე ბა ბავ შ ვებ ზე გა და ვი ტა ნო და 
აღარ ვი ფიქ რო ერ თ დ რო უ ლად რამ დე-
ნი მე საქ მის მოგ ვა რე ბა ზე. მივ ხ ვ დი, რომ 
გა ცი ლე ბით ნაკ ლე ბად პრო დუქ ტი უ ლი 
ვი ყა ვი, რო დე საც ერ თ დ რო უ ლად ბავ შ-
ვებს ბოთ ლებ ში საჭ მელს ვუს ხამ დი და 

თან ელექ ტ რო ნუ ლი ფოს ტით მო სულ 
წე რი ლებს ვკითხუ ლობ დი. სწო რედ 
ამი ტომ სა მუ შა ოს თ ვის მაქვს მკაც რად 
გა მო ყო ფი ლი დრო და რო დე საც საქ მეს 
ვას რუ ლებ, მე უკ ვე შე მიძ ლი ა, ჩე მი ყუ-
რადღე ბის 100% ჩემს შვი ლებს და ვუთ-
მო. ყო ველ დი ლას ვიწყებ ჩემს მე ზო ბელ 
გო გო ნებ თან ერ თად ვარ ჯი შით, შემ დეგ 
მოვ დი ვარ სახ ლ ში, ვაღ ვი ძებ ბავ შ ვებს 
და ვუმ ზა დებ სა უზ მეს. შემ დეგ უკ ვე 
ვიწყებ მზა დე ბას ფო ტო გა და ღე ბის თ-
ვის ჩე მი ბლო გის თ ვის ან ტა ნი სა მო სის 
ხა ზის თ ვის. მოგ ვი ა ნე ბით მაქვს შეხ ვედ-
რე ბი (კიდევ შეხ ვედ რე ბი), სა კონ ფე რენ-
ციო ზა რე ბი, სა მო მავ ლო პრო ექ ტე ბის 
და გეგ მ ვა და ჩემს გუნ დ თან ერ თობ ლი ვი 
მუ შა ო ბა. ყო ველ დღე ხდე ბა რა ღაც ახა-
ლი და გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი, თუმ ცა გრა ფი კი 
მუ დამ გა დატ ვირ თუ ლი მაქვს. თუ სახ ლ-
ში ვარ, ბავ შ ვებ თან ერ თად უკა ნა ეზო ში 
ვთა მა შობთ, სა სე ირ ნოდ დავ დი ვართ, 
სა წოლ ში დის ნე ის მულ ტ ფილ მებს ვუ ყუ-
რებთ ან ჩემს დას თან, რო მე ლიც ქუ ჩის 
მო პირ და პი რედ ცხოვ რობს, გა დავ დი-
ვართ სტუმ რად.

ბლო გე ბის ბიზ ნეს თან და კავ ში რე-

ბით უამ რა ვი მცდა რი შე ხე დუ ლე ბა 

არ სე ბობს. შე გიძ ლი ათ გვითხ რათ, რა 

პა სუ ხის მ გებ ლო ბა და ვალ დე ბუ ლე ბა 

აკის რია Pink Peonies ბლო გი სა და სა-

კუ თა რი ტან საც მ ლის ხა ზის დამ ფუძ-

ნე ბელ რე ი ჩელ პარ სელს, ანუ თქვენ? 

ყო ველ თ ვის მინ დო და სა კუ თა რი ტან-
საც მ ლის ხა ზის შექ მ ნა – ეს ოც ნე ბა 
პა ტა რა ო ბი დან მქონ და. რო დე საც ჩე მი 
ბლო გი შევ ქ მე ნი, ვერც კი წარ მო ვიდ-
გენ დი, რომ ის ასე სწრა ფად გახ დე ბო-
და პო პუ ლა რუ ლი, მაგ რამ ყვე ლა ფე რი 
სწო რედ ასე მოხ და. მა შინ მივ ხ ვ დი, 
რომ ეს ბლო გი იქ ნე ბო და სა უ კე თე სო 
პლატ ფორ მა ჩე მი ბავ შ ვო ბის ოც ნე ბის 
ასახ დე ნად. მე უკ ვე მყავ და პო ტენ ცი უ რი 
მომ ხ მა რე ბე ლი ჩე მი ბლო გის მიმ დევ რე-
ბის სა ხით. თავ და პირ ვე ლად ხუ თი კა ბის 
ეს კი ზი შევ ქ მე ნი, რო მელ თა შე კერ ვაც 
მსურ და და შემ დეგ უკ ვე და ვიწყე სა უ-
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კე თე სო კომ პა ნი ის ძი ე ბა. ჩე მი ტან საც მ-
ლის ხა ზის წარ მო ე ბა 2016 წლის მა ის ში 
და ვიწყე. ეს იყო გა სა ო ცა რი გრძნო ბა, 
რო მელ შიც უამ რა ვი შრო მა ჩა ი დო. მე, 
რო გორც დამ ფუძ ნე ბელს, მყავს ახალ-
გაზ რ და ქალ ბა ტონ თა გუნ დი, რო მე-
ლიც ყვე ლა ფერს შე საძ ლე ბელს ქმნის. 
მე ვქმნი დი ზა ინს, მაქვს ურ თი ერ თო ბა 
მწარ მო ებ ლებ თან, ვი ღებ აღ მას რუ ლე-
ბელ გა დაწყ ვე ტი ლე ბებს პრო დუქ ცი-
ას თან და ფა სებ თან და კავ ში რე ბით და 
ასე ვე ვმუ შა ობ სტრა ტე გი ა ზე, თუ რო გორ 
წარ მო ვა ჩი ნო ჩვე ნი პრო დუქ ცი ა.

რაც შე ე ხე ბა ჩემს ბლოგს, მას ზე 
უმე ტეს წი ლად მხო ლოდ მე ვმუ შა ობ. მე 
მყავს ერ თი თა ნა შემ წე, რო მე ლიც მეხ-
მა რე ბა, ვი ყო ორ გა ნი ზე ბუ ლი, უძღ ვე ბა 
ჩემს კა ლენ დარს, და გეგ მილ ვი ზი ტებ სა 
და ა.შ. ჩე მი მო ვა ლე ო ბა ა, მო ვი ფიქ რო 
პოს ტის ში ნა არ სი, დავ წე რო ტექ ს ტი, 
და ვა კავ ში რო ჩე მი პოს ტი და გა ვა ზი ა რო 
სო ცი ა ლუ რი მე დი ის სა შუ ა ლე ბით. ასე ვე 
მი წევს ახა ლი იდე ე ბის გე ნე რი რე ბა იმას-
თან და კავ ში რე ბით, თუ რო გორ შე იძ ლე ბა 
გა ვა ფარ თო ვო ჩე მი ბლო გის აუდი ტო რი ა. 
შე მიძ ლია ჩე მი ბლო გის გარ შე მო მთე ლი 
გუნ დი შე მო ვიკ რი ბო, მაგ რამ ასეთ შემ-
თხ ვე ვა ში დავ კარ გავ იმ პი რად, ერ თი- 
-ერ თ ზე შე ხე ბას, რო მე ლიც ჩემ სა და ჩემს 
მკითხ ველს შო რის ჩა მო ყა ლიბ და. 

ყვე ლა ზე დი დი მცდა რი შე ხე დუ ლე ბა 
ბლო გე რე ბის შე სა ხებ არის ის, რომ ისი-
ნი ზედ მე ტად მა ტე რი ა ლის ტე ბი არი ან 
და მათ მსოფ ლი ო ში ყვე ლა ზე იოლი სა-
მუ შაო აქვთ. ბლო გე რი კვი რა ში 7 დღე 24 
სა ა თი მუ შა ობს. ეს არის ძა ლი ან რთუ ლი 
სა მუ შა ო, რო მე ლიც იმა ზე მეტ შრო მის-
მოყ ვა რე ო ბა სა და საქ მი სად მი ერ თ-
გუ ლე ბას მო ითხოვს, ვიდ რე ეს ვინ მეს 
წარ მო უდ გე ნი ა. 

ბლო გერს, გან სა კუთ რე ბით კი დამ-
წყებს, უამ რა ვი ქუ დის მორ გე ბა უხ დე ბა: 
შე მოქ მე დე ბი თი დი რექ ტო რის, სტი ლის-
ტის, ფო ტოგ რა ფის, მო დე ლის, მწერ ლის, 
რე დაქ ტო რის, მარ კე ტინ გის სპე ცი ა ლის-
ტი სა და ასე შემ დეგ, სია საკ მა ოდ გრძე-
ლი ა. ქა ლე ბი, რო მელ თაც მო ა ხერ ხეს ინ-

ტერ ნეტ ში თა ვი ან თი სივ რ ცის ბიზ ნე სად 
ქცე ვა, არი ან უნი ჭი ე რე სი, შრო მის მოყ ვა-
რე საქ მი ა ნი ქალ ბა ტო ნე ბი, რო მელ თაც 
სა თა ნა დოდ არ აფა სე ბენ. 

თი თო ე უ ლი პოს ტის თ ვის დი დი შრო მა 

არის გა წე უ ლი. შე გიძ ლი ათ, დე ტა-

ლუ რად აღ მი წე როთ ბლო გის შექ მ ნის 

მთე ლი პრო ცე სი? 

ადა მი ან თა უმე ტე სო ბა ფიქ რობს, რომ 
ბლო გე რო ბა ნიშ ნავს გა მოპ რან ჭ ვას და 
კა მე რის წინ პო ზი რე ბას. სი ნამ დ ვი ლე ში 
კი ეს ამა ზე გა ცი ლე ბით მე ტი ა. თავ და-
პირ ვე ლად ქმნით ე.წ. “კონტენტ კა ლენ-
დარს”, შემ დეგ იწყებთ მუ შა ო ბას თქვენს 
სა ა გენ ტოს თან (თუკი ასე თი გყავთ), 
რა თა მო ი ძი ოთ სპონ სო რუ ლი პოს ტე ბი 
და ამავ დ რო უ ლად შე ე ცა დოთ, თქვენს 
ბლოგს ორ გა ნუ ლი და სა ავ ტო რო კონ-
ტენ ტი შე უ ნარ ჩუ ნოთ. ვიდ რე სპონ სო-
რულ პოს ტებს და თან ხ მ დე ბით, აუცი ლე-
ბე ლად იყა ვით შერ ჩე ვი თი და ძა ლი ან 

პრე ტენ ზი უ ლი, გა მოს ცა დეთ პრო დუქ-
ცი ა, იპო ვეთ ბრენ დე ბი, რომ ლე ბიც გიყ-
ვართ და ფიქ რობთ, რომ თქვენს მკითხ-
ველ საც შე უყ ვარ დე ბა. მე არ მინ და, რომ 
ჩე მი მკითხ ვე ლის ნდო ბა დავ კარ გო და 
არა მგო ნი ა, ხალხს ეს მო დეს, რა ო დენ 
ხში რად უწევთ ბლო გე რებს უარის თქმა, 
რა თა ეს ნდო ბა შე ი ნარ ჩუ ნონ. 

რა არის ის ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა-

ნი თვი სე ბე ბი, რომ ლე ბიც წარ მა ტე-

ბულ მო დის ბლო გერ სა და დი ზა ი ნერს 

სჭირ დე ბა? 

 იყა ვით კრე ა ტი უ ლი, შრო მის მოყ ვა რე, 
პო ზი ტი უ რი, არა სო დეს და ყა როთ ფარ - ხ-
მა ლი და გა რის კეთ! 

თქვე ნი ბლო გის მიმ დევ რე ბის რიცხ ვი 

სტა ბი ლუ რად იზ რ დე ბო და დრო თა გან-

მავ ლო ბა ში. თუ იყო ისე თი გარ და ტე-

ხის მო მენ ტი, რო დე საც უეცა რი ზრდა 

მოხ და? 

სტარტაპი



ForbesWoman | 69

ბო ლო ხუ თი წლის გან მავ ლო ბა ში ჩე მი 
ბლო გის მკითხ ველ თა რიცხ ვი სტა ბი ლუ-
რად იზ რ დე ბა. მე და ახ ლო ე ბით ერ თი 
მი ლი ო ნი მიმ დე ვა რი მყავს ინ ს ტაგ რამ ზე 
და ჯერ კი დევ კარ გად მახ სოვს ის დრო, 
რო დე საც მხო ლოდ 100 მიმ დე ვა რი მყავ-
და. ისე თი აჟი ტი რე ბუ ლი და გა ხა რე ბუ ლი 
ვი ყა ვი, რომ 100 ქალ ბა ტონს აინ ტე-
რე სებ და ჩე მი პოს ტე ბი! გა სა ო ცა რი 
იყო იმის თვა ლის დევ ნე ბა, თუ რო გორ 
იზ რ დე ბო და ეს როცხ ვი დრო თა გან მავ-
ლო ბა ში, მაგ რამ ამი სათ ვის მე ბევ რი 
შრო მაც გავ წი ე.
 
რა რჩე ვას მის ცემ დით ბლო გე რებს, 

რო მელ თაც თა ვი ან თი ბლო გი დან ფი-

ნან სუ რი სარ გე ბე ლის მი ღე ბა სურთ? 

რე ი ჩელ პარ სე ლი:

1. ჩა მო ყა ლიბ დით, თუ რა სა ხის ში ნა-
არ სის ან პრო დუქ ტის შექ მ ნა გსურთ და 
დარ ჩით ამ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის ერ თ გუ ლი. 
იყა ვით თქვენს საქ მე ში თავ და ჯე რე ბუ ლი 
და ენ თუ ზი აზ მით აღ სავ სე. 
2. ნუ ადა რებთ სა კუ თარ თავს სხვებს. 
3. ნუ დაყ რით ფარ - ხ მალს, რო დე საც გა-
მოწ ვე ვე ბის წი ნა შე აღ მოჩ ნ დე ბით. 

ბლო გე ბის სამ ყა რო საკ მა ოდ კონ-

კუ რენ ტუ ლია და დარ წ მუ ნე ბუ ლი 

ვარ, რომ უამ რავ კრი ტი კას და 

კონ კუ რენ ცი ას აწყ დე ბით რო გორც 

მკითხ ვე ლის მხრი დან, ასე ვე სხვა 

ბლო გე რე ბი სა გან. რო გორ ახერ-

ხებთ კრი ტი კას თან გამ კ ლა ვე ბას და 

თქვენს საქ მე ზე ყუ რადღე ბის ფო კუ-

სი რე ბას? 

ყო ველ თ ვის მო ი ძებ ნე ბი ან ადა მი ა ნე ბი, 
რო მელ თაც გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი აზ რი აქვთ, 
არ მოს წონ ხართ და აქ ცუ დი არა ფე-
რი ა. წლე ბის გან მავ ლო ბა ში ნე გა ტივ მა 
და კონ კუ რენ ცი ამ საგ რ ძ ნობ ლად იმა ტა. 
მი უ ხე და ვად ამი სა, მე მა ინც ვცდი ლობ, 
მთე ლი ყუ რადღე ბა ცხოვ რე ბის პო ზი-
ტი ურ ას პექ ტებ ზე გა და ვი ტა ნო და არ 
ვაძ ლევ კრი ტი კას უფ ლე ბას, რომ ჩემ ზე 
იმოქ მე დოს. მე ბევ რად უფ რო ბედ ნი ე-
რად ვგრძნობ თავს, რო დე საც კრი ტი კას 

ვა იგ ნო რებ. 
თქვენ ასო ბით ათა სი მიმ დე ვა რი და 

ბლო გის მკითხ ვე ლი გყავთ სო ცი ა ლურ 

მე დი ა ში. რო გორ იღებთ გა დაწყ ვე ტი-

ლე ბას, თუ რი სი გა ზი ა რე ბა შე იძ ლე ბა 

და რა უნ და დარ ჩეს გა მო უქ ვეყ ნე ბე-

ლი? არის თქვენს ცხოვ რე ბა ში ისე თი 

ას პექ ტე ბი, რო მელ თაც არა სო დეს 

აზი ა რებთ სო ცი ა ლურ ქსელ ში? 

ამა ზე ძა ლი ან დიდ ხანს ვფიქ რობ დი. მი-
მაჩ ნი ა, რომ ჩე მი და ჩე მი ოჯა ხის ცხოვ-
რე ბა არის პი რა დუ ლი და ინ ტი მუ რი. 
მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ მე მსი ა მოვ ნებს 
ჩე მი ცხოვ რე ბის გარ კ ვე უ ლი ას პექ ტე-
ბის ჩე მი მკითხ ვე ლის თ ვის გა ზი ა რე ბა და 
ეს მას ეხ მა რე ბა, უფ რო მე ტი სი ახ ლო ვე 
იგ რ ძ ნოს ჩემ თან, რო გორც რე ა ლურ ადა-
მი ან თან, მა ინც არის ისე თი დე ტა ლე ბი, 
რო მელ თა გა ზი ა რე ბა აუცი ლე ბე ლი არ 
არის. რო დე საც არ ვარ დარ წ მუ ნე ბუ ლი, 
უნ და გა ვა ზი ა რო თუ არა გარ კ ვე უ ლი 
ინ ფორ მა ცია ჩე მი ბლო გის ან სო ცი ა ლუ-
რი მე დი ის სა შუ ა ლე ბით, მე ყო ველ თ ვის 
მივ დი ვარ ჩემს მე უღ ლეს თან და ჩე მი 
ოჯა ხის წევ რებ თან და პირ ველ რიგ ში 
მათ რჩე ვა სა და მო საზ რე ბას ვის მენ. 

რა არის ყვე ლა ზე დი დი გაკ ვე თი ლი, 

რაც ბლო გე რო ბის პე რი ოდ ში 

ის წავ ლეთ? 

ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი, რაც ბლო გე-
რო ბამ მას წავ ლა არის ის, თუ რო გორ 
ვიგ რ ძ ნო თა ვი კომ ფორ ტუ ლად. სი ნამ-
დ ვი ლე ში მე საკ მა ოდ მორ ცხ ვი ადა მი ა-
ნი ვარ. სა კუ თა რი თა ვის, ცხოვ რე ბი სა 
და ჩაც მუ ლო ბის შე სა ხებ ყო ველ დღე 
პოს ტე ბის და დე ბა ნამ დ ვი ლად არ არის 
ის, რა საც მე ჩვე უ ლებ რივ გა ვა კე თებ დი. 
მაგ რამ ამ პლატ ფორ მის წყა ლო ბით მე 
ვი პო ვე ჩემ ში ძა ლა და შევ ძე ლი სხვე-
ბი სათ ვის მო მე ყო ლა სა კუ თა რი თა ვის 
შე სა ხებ. არ სე ბობს უამ რა ვი კრი ტი კო სი, 
რომ ლე ბიც არ ერი დე ბი ან ჩე მი ყო ვე ლი 
ნა ბი ჯის გაკ რი ტი კე ბას, მაგ რამ მე ვის-
წავ ლე, რო გორ ვი ყო ბედ ნი ე რი სა კუ თარ 
თავ თან და არ ვი ნერ ვი უ ლო იმა ზე, თუ 
რას ფიქ რო ბენ ჩემ ზე სხვე ბი. 

რის ცოდ ნას ისურ ვებ დით მა შინ, 

რო დე საც კა რი ე რას იწყებ დით? 

ვი სურ ვებ დი, რომ მა შინ სა კუ თა რი თა-
ვი სა და შე საძ ლებ ლო ბე ბის მე ტი რწმე ნა 
მქო ნო და და ასე ვე მქო ნო და რწმე ნა, რომ 
შევ ძ ლებ დი სა კუ თა რი ბიზ ნე სის დაწყე-
ბას და მის აყ ვა ვე ბას. თავ და პირ ვე ლად 
სულ ეჭ ვი მე პა რე ბო და სა კუ თარ თავ სა 
და შე საძ ლებ ლო ბებ ში და რა ღაც პე რი-
ო დის გან მავ ლო ბა ში სულ არ ვთვლი დი 
სა კუ თარ თავს ბიზ ნეს ქალ ბა ტო ნად. 
უბ რა ლოდ ვფიქ რობ დი, რომ მი მარ თ-
ლებ და. რაც უფ რო მე მა ტე ბა ასა კი და 
მუ შა ო ბის სტა ჟი – უკ ვე ექ ვ სი წე ლია ამ 
საქ მეს ვე წე ვი – მით უფ რო ვხვდე ბი, რომ 
ეს ყვე ლა ფე რი ცი დან რო დი ჩა მო ვარ-
და, მე ამას ჩე მი შრო მის მოყ ვა რე ო ბით, 
და ჟი ნე ბი თა და საქ მი სად მი თავ და დე ბით 
მი ვაღ წი ე. 

რო მე ლი იყო სა უ კე თე სო რჩე ვა, 

რო მე ლიც თქვენ ოდეს მე მი გი ღი ათ?

შე იძ ლე ბა ეს, ცო ტა არ იყოს, კლი შედ 
ჟღერ დეს, მაგ რამ სა უ კე თე სო რჩე ვა, რო-
მე ლიც ოდეს მე მი მი ღი ა, გახ ლ დათ “იყავი 
ის, ვინც ხარ”. ამ კონ კუ რენ ტულ სამ ყა-
რო ში აუცი ლე ბე ლი ა, ნაკ ლე ბად შე ვა და-
როთ სა კუ თა რი თა ვი სხვებს და ვი ყოთ 
კმა ყო ფი ლი ჩვე ნი თა ვით და ცხოვ რე ბით. 
რო დე საც წა ვი კითხე წიგ ნი “შენ ხარ 
არაჩ ვე უ ლებ რი ვი: რო გორ გა და ვეჩ ვი ოთ 
სა კუ თარ თავ ში ეჭ ვის შე ტა ნას და და-
ვიწყოთ ცხოვ რე ბა”, ამ წიგ ნ მა მთლი ა ნად 
შეც ვა ლა ჩე მი ცხოვ რე ბა. 

რა ბიზ ნეს რ ჩე ვას მის ცემ დით 

ახალ გაზ რ და პრო ფე სი ო ნალ 

ქალ ბა ტო ნებს? 

გჯე რო დეთ სა კუ თა რი თა ვის. ნუ შე-
გე შინ დე ბათ რის კ ზე წას ვ ლის, ენ დეთ 
სა კუ თარ ინ ტუ ი ცი ას და ეცა დეთ, თქვენს 
წარ მო სახ ვა ში და ი ნა ხოთ სა კუ თა რი 
წარ მა ტე ბა. გჯე რო დეთ, რომ სამ ყა რო 
აუცი ლებ ლად მი გიყ ვანთ იმ წარ მა ტე-
ბამ დე, რო მე ლიც სა კუ თარ წარ მო სახ ვა-
ში შექ მე ნით. ჩვენ თა ვად ვქმნით ჩვენს 
რე ა ლო ბას. 
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სა ნა პი რო

ვიდრე ქვეყანა ქარიშხალ „ემასა” და ციმბირული „მხეცივით” მოვარდნილი ყინვების 

შემდეგ თანდათანობით გონს მოდის, ჩვენ თბილ დღეებზე ვოცნებობთ და ვარჩევთ 

საუკეთესო სანაპიროებს ესპანეთში, პურტუგალიაში, იტალიაში, საფრანგეთში, 

საბერძნეთსა და ხორვატიაში.

მოგზაურობა
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პო რტ უგ ალ ია
ტრო ი ა გა ლე (TRÓIA 
GALÉ), ლი სა ბო ნის 
მახ ლობ ლად 
სა ნა პი როს ტი პი: ქვი ში ა ნი

მაშ ვე ლე ბი: დი ახ

კა ფე/ კი ოს კი: დი ახ

ტრო ი ას ნა ხე ვარ კუნ ძუ ლი, თა ვი სი 1.600 
კი ლო მეტ რის სიგ რ ძის თეთ რ ქ ვი ში ა ნი 
სა ნა პი რო თი, ლი სა ბო ნის სამ ხ რე თით 
და ახ ლო ე ბით ერ თი სა ა თის სა ვალ ზე 
მდე ბა რე ობს. აქ მო სახ ვედ რად ყვე ლა-
ზე მარ ტი ვი გზა ქა ლაქ სე ტუ ბა ლი დან 
ბორ ნით მგზავ რო ბა ა, რომ ლის დრო საც 
შე იძ ლე ბა დელ ფი ნებ საც მოჰ კ რათ თვა-
ლი. ასე ვე შე საძ ლე ბე ლია კომ პორ ტას 
კუ რორ ტის გავ ლით მან ქა ნით მგზავ რო-
ბა, რაც ერთ სა ათ ზე ცო ტა თი მეტ დროს 
წა გარ თ მევთ. ტრო ი ა- გა ლეს სა ნა პი რო 
გა მო ირ ჩე ვა თა ვი სი სიმ შ ვი დით, არაჩ-

ვე უ ლებ რი ვი ად გილ მ დე ბა რე ო ბით და 
არა ბი დას მთე ბის თვალ წარ მ ტა ცი ხე-
დით. ტრო ი ას ყუ რე ში ატ ლან ტის ოკე ა ნე 
სხვა ად გი ლებ თან შე და რე ბით უფ რო 
მშვი დია და სა ცუ რა ოდ შე სა ფე რი. ოკე-
ა ნის მახ ლობ ლად მდე ბა რე ობს îTróia 

Residence-ი, სა დაც ივ ნის ში აპარ ტა-
მენ ტე ბის ფა სი €107-დან იწყე ბა. 

სა მო კე ირა 
(SAMOQUEIRA), ალ ენ ტე ჟუ
სა ნა პი როს ტი პი: ქვ იშ ია ნი

მა შვ ელ ები: არა

კა ფე/კი ოს კი: არა

ეს პა ტა რა პლ აჟი ალ ენ ტე ჟუს სა მხ რეთ 
სა ნა პი რო ზე გა და თე თრ ებ ული სო ფელ 
პო რტო-კო ვოს ჩრ დი ლო ეთ ით, კლ დო ვან 
ყუ რე ში მდ ებ არ ეო ბს. ზო გი ერ თი ამ ად-
გი ლს ფრ ია ლო კლ დის გრ ძე ლი ბი ლი კის 

გა მო თა ვს არ იდ ებს, მა გრ ამ სწ ორ ედ ამ ი-
ტ ომ აა, რომ აქ გა ცი ლე ბით მე ტი სი მშ ვი-
დეა, ვი დრე სო ფლ ის მთ ავ არ სა ნა პი რო ზე. 
რო დე საც ტა ლღ ები და ბა ლია, ლა გუ ნე ბში 
გუ ბე ები ჩნ დე ბა, სა დაც ბა ვშ ვე ბი სი ამ ოვ-
ნე ბით წუ წა ობ ენ. ზღ ვი დან 500 მე ტრ ის 
და შო რე ბით სა კუ თა რი სა ცუ რაო აუ ზის 
მქ ონე îCamping Porto Covo მდ ებ არ-
ეო ბს, სა დაც ორ კა ცი ანი კა რვ ის ად გი ლი 
ღა მე ში €12-დან იწ ყე ბა, ხო ლო ბუ ნგ ალ ოე-
ბის ფა სი – €50-დან.

კუ ლა ტრა (CULATRA), 
ალ გა რვე 
სა ნა პი როს ტი პი: ქვ იშ ია ნი

მა შვ ელ ები: დი ახ

კა ფე/კი ოს კი: სა ნა პი რო კა ფე/ბა რი 

MarAmais 
კუ ლა ტრა ალ გა რვ ეს აღ მო სა ვლ ეთ ით 
მდ ებ არე ერთ-ერ თი ოქ რო სფ ერ ქვ იშ ია ნი 
სა ნა პი როა, რო მე ლიც მე ტწ ილ ად მე თევ-
ზ ეე ბით არ ის და სა ხლ ებ ული. კუ ლა ტრა-
ში მო ხვ ედ რა შე სა ძლ ებ ელ ია ბო რნ ით 

ფ
ო

ტ
ო

: S
H

U
TT

E
R

ST
O

C
K



72 | ForbesWoman

ოლ ჰა ოდ ან ან ფა რო დან. მის ჩრ დი-
ლო ეთ ლა გუ ნა ზე უა მრ ავი თე ვზ სა ჭე რი 
კა ტა რღა და სა ხლ ია, მა გრ ამ ოკ ეა ნის 
მხ არ ეს ულ ამ აზ ეს სა ნა პი რო ზე მა ინც 
შე სა ძლ ებ ელ ია ბე ვრი მყ უდ რო ად გი ლის 
პო ვნა. ოლ ჰა ოს ძვ ელ ქა ლა ქში, ად გი-
ლო ბრ ივ ბა ზა რთ ან და სა ნა პი რო სთ ან 
ახ ლოს მდ ებ არ ეო ბს სა სტ უმ რო îO 

Convento (ორ ად გი ლი ანი ნო მრ ის ფა სი 
სა უზ მის ჩა თვ ლით ივ ნი სში €125-დან იწ-
ყე ბა). სა სტ უმ რო ში ცხ რა დი დი, თე თრ ად 
შე ღე ბი ლი ოთ ახ ია. სა სტ უმ როს ში და 
ეზ ოში ქვ ის კლ აკ ნი ლი კი ბეა, რო მე ლიც 
სა ხუ რა ვზე მდ ებ არე აუ ზთ ან მი გი ყვ ანთ. 
აქ ედ ან შე გი ძლ იათ ლა გუ ნა ზე მზ ის ჩა სვ-
ლის და ტკ ბეთ. 

ფი გე ირადაფო ში 
(FIGUEIRA DA FOZ), 
ცე ნტ რო 

სა ნა პი როს ტი პი: ქვ იშ ია ნი

მა შვ ელ ები: დი ახ

კა ფე/კი ოს კი: სა ნა პი რო ბა რი 

Din’s Bar 
ეს ყვ ელ აზე დი დი სა ნა პი როა პო რტუ-
გ ალ ია ში. ზღ ვა ზე მი სა სვ ლე ლად ხის 
სა ფე ხმ ავ ლო გრ ძელ ბი ლი კზე მო გი წე ვთ 
წა ვა რჯ იშ ება. ქა ლაქ კო იმ ბრ ას და სა-
ვლ ეთ ით და ახ ლო ებ ით 40 კი ლო მე ტრ ში 
მდ ებ არე ფი გე ირა-და-ფო ში ქვ ეყ ნის 
ერთ-ერ თი უძ ვე ლე სი სა ნა პი როა, სა დაც 
მა რი ლის ორ მო ები და მა რი ლის მუ ზე-
უმ ია. სა ნა პი როს მა ხლ ობ ლად სე რა-და-
ბოა-ვი აჯ ემ ის ქე დი მდ ებ არ ეო ბს, სა დაც 
ბე ვრი კა რგი ად გი ლია პი კნ იკ ის ათ ვის. 
ქა ლა ქის ცე ნტ რში, სა ნა პი რო სთ ან და კა-
ზი ნო სთ ან ახ ლოს დგ ას პა ტა რა სა ოჯ ახო 
სა სტ უმ რო îCentral Guest House-ი, 
აქ ივ ნი სში ორ ად გი ლი ანი ნო მრ ის ფა სი 
სა უზ მის ჩა თვ ლით €40-დან იწ ყე ბა. 

მოგზაურობა

პლ აიადეკა რნ ოტა 
(PLAYA DE CARNOTA), 
გა ლი სია
სა ნა პი როს ტი პი: ქვ იშ ია ნი

მა შვ ელ ები: არა

კა ფე/კი ოს კი: სა ნა პი რო კა ფე A Morosa

ნა ხე ვა რმ თვ არ ის ფო რმ ის ეს 7-კი ლო მე-
ტრ ია ნი პლ აჟი გა ლი სი ის მხ არ ეში ყვ ელ-
აზე გრ ძელ სა ნა პი როდ არ ის მი ჩნ ეუ ლი. 
ურ ბა ნუ ლი და სა ხლ ებ იდ ან მო შო რე ბით 
მდ ებ არე პლ აია-დე-კა რნ ოტ აზე მო ხვ ედ-
რილ და მს ვე ნე ბე ლს თო ვლ ივ ით ქა თქ ათა 
ქვ იშ ითა და მთ ებ ის ხე დით და ტკ ბო ბის 
სა შუ ალ ება აქ ვს. სა ნა პი რო შე და რე ბით 
უშ ფო თვ ელი და ხა ლხ ის აგ ან და ცლ ილ ია, 
მათ შო რის – ად გი ლო ბრ ივ ებ ის აგ ან. 
აქ მი სვ ლა შე სა ძლ ებ ელ ია მა ნქ ან ით აც, 
მა გრ ამ გა ით ვა ლი სწ ინ ეთ, რომ პლ აჟ ზე 
სა შხ აპ ეე ბი არ არ ის. აუ ცი ლე ბლ ად გა სი-
ნჯ ეთ სა ნა პი როს ზე ვით, მთ ავ არი გზ იდ ან 

მო შო რე ბით მდ ებ არე კა ფე îA Morosa-
ში მო მზ ად ებ ული მო ლუ სკ ები და კა ლმ არ-
ები. და სა რჩ ენ ად გი რჩ ევთ სა სტ უმ რო 
îCasa Rural San Cibran-ს, რო მე ლიც 
15 წუ თის სა ვა ლზ ეა (ორ ად გი ლი ანი ნო მრ-
ის ფა სი სა უზ მის ჩა თვ ლით €50-დან).

პლ აიადელაფრ ან კა 
(PLAYA DE LA FRANCA), 
ას ტუ რია
სა ნა პი როს ტი პი: ქვ იშ ია ნი

მა შვ ელ ები: დი ახ

კა ფე/კი ოს კი: სა ნა პი რო კა ფე Los Emilios

მდ ინ არე კა ბრ ას შე სა რთ ავ თან მდ ებ არე 
სა ნა პი რო გა მწ ვა ნე ბუ ლი კლ დე ებ ით არ-
ის გა რშ ემ ორ ტყ მუ ლი. ქვ იშა აქ წვ რი ლი 
და ოქ რო სფ ერ ია, ხო ლო რო ცა ტა ლღ ე-
ბი გა და დის, ელ-ოს ოსა და ელ-ვი ვე რუს 
ყუ რე ში ფე ხი თაც შე იძ ლე ბა გა და სვ ლა. 
სა სტ უმ რო îMirador de La Franca-ში 

ეს პა ნე თი

ორ ად გი ლი ანი ნო მრ ებ ის სა წყ ისი ფა სი 
სულ რა ღაც €59-ა. აქ დი დი, კო მფ ორ-
ტუ ლი ოთ ახ ები და რე სტ ორ ან ია, სა იდ ა-
ნ აც ულ ამ აზ ესი ხე დე ბი იშ ლე ბა. ლა ნჩ ის 
დრ ოს ეწ ვი ეთ სა ნა პი რო ზე მდ ებ არე ბა რ 
îLos Emilios-ს  და შე რე ული პა ელა 
შე უკ ვე თეთ. 
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პლ აიადეკა ლბ ლა ნკი 
(PLAYA DE CALBLANQUE), 
მუ რს ია 
სა ნა პი როს ტი პი: ქვ იშ ია ნი

მა შვ ელ ები: 11:00 -20:00

კა ფე/კი ოს კი: არა

კა რთ აგ ენ ად ან ნა ხე ვა რი სა ათ ის სა ვა ლზე 

მდ ებ არე პლ აია-დე-კა ლბ ლა ნკი იმ ნა კრ-
ძა ლის ნა წი ლია, რო მე ლიც 1987 წე ლს 
თა ვი სი მდ იდ არი ფა უნ ისა და ფლ ორ ის 
წყ ალ ობ ით და ცულ ზო ნად გა მო ცხ ად-
და. თო ლი ები და წი ნტ ალ ები უი შვ ია თე სი 
სა ხე ობ ის წყ ლის მც ენ არ ეე ბთ ან თა ნა-
არ სე ბო ბენ. მთ ელი მი და მო გა რშ ემ ორ-
ტყ მუ ლია კრ ის ტა ლი ვით კა მკ ამა წყ ლით, 
ოქ რო სფ ერი ქვ იშ ითა და გა მწ ვა ნე ბუ ლი 
გო რა კე ბით. რაც ყვ ელ აზე მნ იშ ვნ ელ ოვ ან-
ია, ხმ ელ თა შუა ზღ ვის ბე ვრი სა ნა პი რო სა-
გან გა ნს ხვ ავ ებ ით, კა ლბ ლა ნკი არ ას ოდ ეს 
არ ის გა და ვს ებ ული (გა ით ვა ლი სწ ინ ეთ, 
რომ ივ ლი სსა და აგ ვი სტ ოში აქ მა ნქ ან ით 
გა და ად გი ლე ბა იკ რძ ალ ება). სა ჭმ ელ ად 
პა ია-ჰო ნდ ას ჩრ დი ლო ეთ ით, მა ნქ ან ით 15 
წუ თის სა ვა ლზე მდ ებ არე îRestaurante 

Malvasia-ს ეწ ვი ეთ. მა რთ ალ ია, ეს ცო ტა 
არ იყ ოს ძვ ირი რე სტ ორ ან ია, სა მა გი ერ ოდ 
ის ეთი კლ ას იკ ური კე რძ ები, რო გო რი ცაა 
შა შხი, ფუა-გრა (ბა ტის ან იხ ვის ღვ იძ-
ლის პა შტ ეტი) და არ ტი შო კი არ ას ოდ ეს 
გა გი ცრ უე ბთ იმ ედს. ქა ლა ქში მდ ებ არე 
სა სტ უმ რო îNH Cartagena-ში ორ ად-
გი ლი ანი ნო მრ ის სა წყ ისი ფა სი (სა უზ მის 
გა რე შე) €90-ა. 

ლოსჯე ნო ვე ზე (LOS 
GENOVESES), ალ მე რია
სა ნა პი როს ტი პი: ქვ იშ ია ნი

მა შვ ელ ები: არა

კა ფე/კი ოს კი: არა

პლ აია-დე-ლოს-ჯე ნო ვე ზეს სა ხე ლი უკ-
ავ ში რდ ება 1147 წე ლს ეს პა ნე თის მე ფე 
ალ ფო ნსო VII-ის და სა ხმ არ ებ ლად ჩა მო-
სულ ჯე ნო ვე ზი ურ ხო მა ლდს, რო მე ლიც 
მუ რი ის ქა ლაქ ალ მე რი ის გა სა თა ვი სუ-
ფლ ებ ლად იბ რძ ოდა. სა ნა პი როს სი გრ ძე 
ერთ კი ლო მე ტრს აღ ემ ატ ება. იგი გა რშე-
მ ორ ტყ მუ ლია ოქ რო სფ ერი დი უნ ებ ით, 
სა დაც ად გი ლო ბრ ივი ფლ ორ ის ის ეთ 
ნი მუ შე ბს იხ ილ ავთ, რო გო რი ცაა ოპ უნ-
ცი ები. წყ ალი კა მკ ამა და მშ ვი დია. აქ 
არც შე ნო ბე ბია, არც კა ფე-ბა რე ბი, არც 
გზ ები და სა ერ თოდ ურ ბა ნი ზა ცი ის არ ან-
აი რი ნი შა ნი არ შეინიშნება. ერ თა დე რთი 
ად გი ლი, სა დაც ზა ფხ ულ ის მხ ურ ვა ლე 
მზ ის გან შე გი ძლ იათ შე აფ არ ოთ თა ვი, 
სა ნა პი როს ჩრ დი ლო ეთ ბო ლო ში ჩა მწ კრ-
ივ ებ ული ხე ებ ის რი გია. ლოს-ჯე ნო ვე ზეს 
სა ნა პი რო ზე მო ხვ ედ რა შე სა ძლ ებ ელ ია 
მა ნქ ან ით, გა რდა ივ ლი სი სა და აგ ვი სტ-



74 | ForbesWoman

ოსი, რო დე საც და მს ვე ნე ბე ლთა უმ ეტ ეს-
ობა უფ რო ხშ ირ ად ფე ხით, ზო გჯ ერ კი 
ავ ტო ბუ სით ჩა მო დის. გე მრ იე ლი ზღ ვის 
პრ ოდ უქ ტე ბი სა თვ ის ეწ ვი ეთ გზ იდ ან 
რა მდ ენ იმე კი ლო მე ტრ ის მო შო რე ბით 
სან-ხო სე ში მდ ებ არე რე სტ ორ ან î4 

Nudos-ს. აქ ვე მდ ებ არ ეო ბს სა სტ უმ რო 
Doña Pakyta, სა დაც ორ ად გი ლი ანი 
ნო მრ ის სა წყ ისი ფა სი სა უზ მის ჩა თვ ლით 
€77-ა. სა სტ უმ როს თე თრ ად შე ღე ბი ლი 
ოთ ახ ებ იდ ან ზღ ვის ხე დი იშ ლე ბა. 

კა ლასატუ ნა (CALA SA 
TUNA), კა ტა ლო ნია 
სა ნა პი როს ტი პი: კე ნჭ ია ნი

მა შვ ელ ები: დი ახ

კა ფე/კი ოს კი: Hotel Sa Tuna

ბე გუ რის ჩრ დი ლო ეთ ით, კო სტა-ბრ ავ ას 
მე თე ვზ ეთა ძვ ელ უბ ან ში მდ ებ არე კა-
ლა-სა-ტუ ნა, თა ვი სი ვი წრო, შე ლა ხუ ლი 
სა ხლ ებ ითა და კლ დო ვა ნი სა ნა პი რო თი, 
უც ხო ელ ის წა რმ ოს ახ ვა ში არ სე ბულ ხმ-
ელ თა შუა ზღ ვის კუ რო რტ ის იდ ეა ლურ 
მა გა ლი თს წა რმ ოა დგ ენს. ეს არ ის დი დი 
ოჯ ახ ური სა დი ლე ბის, წე ლში მო ხრ ილი 
მო ხუ ცე ბი სა და ფე რად-ფე რა დი სა თე-
ვზ აო ნა ვე ბის სო ფე ლი, ზუ სტ ად ის ეთი, 
რო გო რიც სა მო გზ აუ რო ბრ ოშ ურ ებ შია 
და ხა ტუ ლი, მა გრ ამ რე ალ ურ ად იშ ვი ათ-
ად თუ ნა ხა ვთ სა დმე მს გა ვს ად გი ლს. 
ხო ლო რო დე საც ეს 80 მე ტრის სი გრ ძის 
კე ნჭ ია ნი სა ნა პი რო ხა ლხ ით არ არ ის 
გა და ვს ებ ული, ის სა უკ ეთ ეს ოა ეს პა ნე-
თში თა ვი სი კა მკ ამა და მშ ვი დი წყ ლით, 
სა დაც პა ტა რა თე ვზ მჭ ერი ნა ვე ბი 
და ცუ რა ვს. აქ სპ ეც ია ლუ რი მი სა სვ ლე-
ლე ბია და მო ნტ აჟ ებ ული შე ზღ უდ ული 
შე სა ძლ ებ ლო ბე ბის მქ ონე ად ამ ია ნე ბი-
სა თვ ის, აქ ვეა რე სტ ორ ნე ბი და ფე ხით 
სა სი არ ულო ბი ლი კე ბი შე სა ნი შნ ავი 
ხე დე ბით. სა სტ უმ რო Hotel Sa Tuna სა-
ნა პი როს გა და ჰყ ურ ებს. სა სტ უმ როს 
რე სტ ორ ან ში ზღ ვის პრ ოდ უქ ტე ბი სა გან 
უგ ემ რი ელ ეს კე რძ ებს ამ ზა დე ბენ. სა სტ-
უმ რო ში ხუ თი ორ ად გი ლი ანი ნო მე რია, 
რო მე ლთა სა წყ ისი ფა სი სა უზ მის ჩა თვ-
ლით €150-ა.

მოგზაურობა

 იტ ალ ია
ლაფე ნი ლია (LA 
FENIGLIA), ტო სკ ანა
სა ნა პი როს ტი პი: ქვ იშ ია ნი

მა შვ ელ ები: ზო გი ერთ ად გი ლას

კა ფე/კი ოს კი: უა მრ ავი

მი ბა ძეთ ად გი ლო ბრ ივ ებს, მზ ეზე გა ხუ-
ნე ბუ ლი ნა ფო ტე ბი სა გან და სა რო ნგ ის-
აგ ან ბა ლდ ახ ინი აა შე ნეთ და მის ქვ ეშ 
მო თმ ინ ებ ით და ელ ოდ ეთ სა ზა მთ როს 
გა მყ იდ ვე ლის მო სვ ლას. არ ჯე ნტ არ იოს 
მხ არ ეს, კე რძ ოდ îCountry Relais La 

Mortella-ში არ ის პა ტა რა ვი ლა ბა ღე ბით, 
სა ცუ რაო აუ ზით, ვე ლო სი პე დე ბით სა ნა-
პი რო ზე მი სა სვ ლე ლად და ორ ად გი ლი-
ანი ნო მრ ებ ით, რო მე ლთა სა წყ ისი ფა სი 
სა უზ მის ჩა თვ ლით €130-ა.

ლასკ ალადეიტუ რკი 
(LA SCALA DEI TURCHI), 

სი ცი ლია (აგ რი ჯე ნტ ოს 
მა ხლ ობ ლად)
სა ნა პი როს ტი პი: კლ დი ანი

მა შვ ელ ები: არა

კა ფე/კი ოს კი: არა

ტა ლღ ებ მა ლა-სკ ალა-დეი-ტუ რკ ის კი რქ-
ვის სა ნა პი რო ჰა ერ ოვ ანი ბე ზეს ბუ ნე ბრ ივ 
კი ბე ებ ად აქ ცი ეს, რო მლ ებ იც პი რდ აპ ირ 
ლა ჟვ არ დი სფ ერ წყ ალ ში ჩა დის. სა ნა პი-
რო ზე მი სვ ლა, ცო ტა არ იყ ოს, სა ში შია, 
რა დგ ან სა ნა პი როს გა სწ ვრ ივ ბი ლი კე ბი, 
ტა ლღ ებ მა ბუ ნე ბრ ივ ქვ ად რომ გა და-
აქ ცია, ძა ლი ან ვი წრ ოა. თა ვად სა ნა პი-
რო ბუ ნე ბის უდ იდ ესი არ ქი ტე ქტ ურ ული 
შე დე ვრ ია და აუ ცი ლე ბლ ად ღი რს მი სი 
ნახვა, თუ მცა ამ ის ათ ვის სა თა ნა დოდ 
უნ და მო ემ ზა დოთ: აუ ცი ლე ბლ ად წა იღ ეთ 
თან ბე ვრი წყ ალი და მზ ის ქუ დი ან რა იმე 
სხ ვა სა ხის მზ ის აგ ან და მც ავი სა შუ ალ-
ება. გა სა ჩე რე ბლ ად გი რჩ ევთ რა მდ ენ-
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იმე კი ლო მე ტრ ის მო შო რე ბით მდ ებ არე 
სა სტ უმ რო îMasseria Agnello-ს, სა დაც 
ორ ად გი ლი ანი ნო მრ ის სა წყ ისი ფა სი 
€150-ა. მა რთ ალ ია, სა სტ უმ რო სა ნა პი რო-
სა გან მო შო რე ბით მდ ებ არ ეო ბს, მა გრ ამ 
იქ და ბი ნა ვე ბას ნა მდ ვი ლად არ ინ ან ებთ. 

პო რტობა დი სკო (POR
TO BADISCO), აპ ულ ია 

სა ნა პი როს ტი პი: ქვ იშ ია ნი/კლ დი ანი

მა შვ ელ ები: არა

კა ფე/კი ოს კი: L’Approdo d Enea

პო რტო-ბა დი სკ ოს ეს პა ტა რა ყუ რე, 
რო მე ლიც ულ ამ აზ ესი ქა ლაქ ლე ჩეს 
სა მხ რეთ-აღ მო სა ვლ ეთ ით, 50 კი ლო მე-
ტრ ის მო შო რე ბით მდ ებ არ ეო ბს, პო რტ-
უგ ალ იის ყვ ელ აზე კა რგ ად შე მო ნა ხუ ლი 
სა იდ უმ ლოა. სა ნა პი რო გა რშ ემ ორ ტყ-
მუ ლია და ბა ლი კლ დე ებ ით, რო მე ლთა 
წყ ალ ობ ით აც წყ ალ ში ჩა სვ ლი სას ან კლ-
დი დან გა და ხტ ომ ის ას ის ეთი შე გრ ძნ ება 
გე უფ ლე ბათ, თი თქ ოს და ხუ რულ აუ ზში 
ცუ რა ვთ. მის კა მკ ამა წყ ალ ში ან ჩო უს ები 
და ვე რც ხლ ის ფე რი კო პლ ია ნი სა რდ ინ-
ები და ცუ რა ვენ. ამ ბუ ნე ბრ ივ სი ლა მა-
ზე სთ ან ერ თად, შე გი ძლ იათ რე სტ ორ ან 
îTrattoria Le Taiate-ში ად გი ლო ბრ ივ 
მე თე ვზ ეე ბთ ან ერ თად მი ირ თვ ათ კი ბო-
რჩ ხა ლა, სპ აგ ეტი მო ლუ სკ ებ ით და სხ ვა 
უგ ემ რი ელ ესი კე რძ ები. ლე ჩეს გა ღმა 
არ ის ოჯ ახ ური ტი პის სა სტ უმ რო Villa I 2 
Leoni დი დი ოთ ახ ებ ით, სა დაც სა უზ მედ 
ხა ჭოს ღვ ეზ ელს ად გი ლო ბრ ივი რე ცე პტ-
ით მო გი მზ ად ებ ენ.

ბა ნიდირე ჯი ნაჯო
ვა ნა (BAGNI DI REGINA 
GIOVANNA), სო რე ნტო 
სა ნა პი როს ტი პი: კლ დი ანი

სა ფრ ან გე თი
პლ აჟდელუ ილი 
(PLAGE DE L’OUILLE), 
პე რპ ინ ია ნის 
მა ხლ ობ ლად 
სა ნა პი როს ტი პი: კე ნჭ ია ნი

მა შვ ელ ები: არა

კა ფე/კი ოს კი: L’Imprévu
კოტ-ვე რმ ეი ლე ში მდ ებ არე კო ლი ურ-და-
არ ჟე ლე სის პლ აჟ ები ზა ფხ ულ ში ტუ რი-
სტ ებ ით არ ის სა ვსე, სა მა გი ერ ოდ, მათ 

შო რის გა ნლ აგ ებ ული კლ დო ვა ნი Plage 

de l’Ouille შე და რე ბით ხე ლუ ხლ ებ ელი 
ყუ რეა თა ვი სი ქვ იშ ია ნი და კე ნჭ ებ ია ნი 
სა ნა პი რო თი. კლ დი დან სა ნა პი რო ზე ბი-
ლი კით ჩა მო დი ხა რთ, სა დაც 1905 წლ ის 
ზა ფხ ულს მა ტი სი კი მო ნო ში გა მო წყ ობ ილ 
თა ვის ცო ლს – ამ ელ ის ხა ტა ვდა. შე გი-
ძლ იათ სა ნა პი როს ფე რდ ობ ზე, კე რძ ოდ 
îCamping La Girelle-ში სა პი კნ იკე ად-
გი ლი იქ ირ აოთ €17.50-დ, ან îArgelès-

მა შვ ელ ები: არა

კა ფე/კი ოს კი: არა

სო რე ნტ ოს მა ხლ ობ ლად მდ ებ არე პლ-
აჟ ები, რო მლ ებ იც ამ ალ ფის სა ნა პი როს 
კა რი ბჭ ეს წა რმ ოა დგ ენ ენ, ხა ლხ მრ ავ ალი 
ად გი ლე ბია. სა მა გი ერ ოდ, ამ ად გი ლი დან 
ავ ტო ბუ სით მო კლე სა ვა ლზე, კა პო-დი-
სო რე ნტ ოს თან ახ ლოს ნა ხე ვა რკ უნ ძუ-
ლის ყვ ელ აზე მშ ვი დი და ხე ლუ ხლ ებ ელი 
ყუ რე ებ ია. სთ ხო ვეთ მძ ღო ლს, ჩა მო გს-
ვათ îi bagni-სთ ან მი მა ვალ ბი ლი კთ ან 
ახ ლოს. ეს ად გი ლი ავ ხო რცი ნე აპ ოლ-
იტ ან ელი დე დო ფლ ის სა ხე ლთ ან არ ის 
და კა ვშ ირ ებ ული, რო მე ლს აც თა ვი სი 
სა ყვ არ ლე ბი დრ ოის გა სა ტა რე ბლ ად და 
კლ დე ებ ით გა რშ ემ ორ ტყ მუ ლი ბუ ნე ბრ-
ივი აუ ზის ფო რმ ის ყუ რე ში სა ცუ რა ოდ 
ჩა მო ჰყ ავ და. ავ ტო ბუ სის გა ჩე რე ბის 
მა ხლ ობ ლად მა ღა ზი აში შე გი ძლ იათ 
პი კნ იკ ის ათ ვის სა ჭი რო ის ეთი პრ ოდ უქ-
ტები იყ იდ ოთ, რო გო რი ცაა ზე თი სხ ილი, 
მო ცა რე ლა და პრ ოვ ალ ას ყვ ელი აგ ერ-
ოლ ას მთ ია ნი სო ფლ იდ ან და ვე ზუ ვი ური 
ცი ვი თე თრი ღვ ინო. ნა ხე ვა რი სა ათ ის 
ფე ხით სა ვა ლზე მდ ებ არ ეო ბს სა სტ უმ-
რო îMaison Lauren-ი, სა დაც ივ ნი სში 
ორ ად გი ლი ანი ნო მრ ებ ის სა წყ ისი ფა სი 
სა უზ მის ჩა თვ ლით €90-ა. ას ევე შე გი ძლ-
იათ îSanta Fortunata-ს ბა ნა კში ორ-
ად გი ლი ანი კა რვ ის და სა დგ ამი ად გი ლი 
(მი ნი მუმ ორი ღა მით) იქ ირ აოთ €26-დ. 
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sur-Mer-ის გზ აზე მდ ებ არე სა სტ უმ რო 

Les Mouettes-ში გა ჩე რდ ეთ, სა დაც 
ორ ად გი ლი ანი ნო მრ ის ფა სი სა უზ მის 
გა რე შე €81-დან იწ ყე ბა. შე გი ძლ იათ 
ეწ ვი ოთ ბარ îL’Imprévu-ს და გრ ილ ზე 
შე მწ ვა რი სა რდ ინ ები მი ირ თვ ათ. 

პლ აჟდელი ონი 
(PLAGE DU LION), 
ჟი რო ნდა 
სა ნა პი როს ტი პი: ქვ იშ ია ნი

მა შვ ელ ები: დი ახ

კა ფე/კი ოს კი: Truck du Lion

îLacanau-Océan-ი სა ფრ ან გე თის 
ატ ლა ნტ ის ოკ ეა ნის სა ნა პი რო ებს შო-
რის სე რფ ერ ებ ის ყვ ელ აზე სა ყვ არ ელი 
კუ რო რტ ია. თუ გს ურთ სე რფ ერ ებს თა ვი 
და აღ წი ოთ, სა მხ რე თით მდ ებ არე პლ-
აჟ-დე-ლი ონს მი აშ ურ ეთ, რო მე ლიც პლ-
აჟ-სუ დი სა და პლ აჟ-სუ პე რს უდ ის მი ღმა 
მდ ებ არ ეო ბს. ფი ჭვ ნა რს შო რის ვე ლო-
სი პე დის ბი ლი კი და დი უნ ებ ია, რო მლ-
ებ იც პი რდ აპ ირ სა ნა პი რო სა კენ მი დის. 
ეს ად გი ლი ბუ ნე ბის მო ყვ არ ულ თა და 
ნა ტუ რა ლი სტ თა ნა მდ ვი ლი სა მო თხ ეა. 
შე გი ძლ იათ გა ჩე რდ ეთ სა სტ უმ რო îVilla 

Zénith-ში, სა დაც ორ ად გი ლი ანი ნო-
მრ ებ ის ფა სი სულ რა ღაც €55-ა, ხო ლო 
სა ერ თო სა ცხ ოვ რე ბე ლში სა წო ლი €23 
ღი რს. პლ აჟ-სუ დთ ან ახ ლოს მდ ებ არე 
Rainbow Café-ში სა უზ მე ზე ჰა ვა იურ 
ავ ოკ ად ოს ტო სტ ებს ამ ზა დე ბენ. 

ბანმი ლი ტე (BAINS 
MILITAIRES), ნი ცა 
სა ნა პი როს ტი პი: კე ნჭ ია ნი

მა შვ ელ ები: არა 

კა ფე/კი ოს კი: Club Nautique

ნი ცის ხა ლხ მრ ავ ალი სა ნა პი რო ებ ის აგ ან 
მო შო რე ბით მდ ებ არე ეს ქვ ია ნი ყუ რე წა-
რს ულ ში სა მხ ედ რო ებ ის და სა ბი ნა ვე ბლ-
ად იყო გა ნკ უთ ვნ ილი. ახ ლა ეს სა ნა პი რო 
თა ვი სუ ფა ლია სა მხ ედ რო ებ ის აგ ან, ხო-
ლო მი სი კა მკ ამა და ღრ მა წყ ალი დი დი 
პო პუ ლა რო ბით სა რგ ებ ლო ბს გა მო ცდ ილ 
მც ურ ავ ებს, რუ ჯის მო ყვ არ ულ ებს, ახ-

ლო მდ ებ არე îClub Nautique-ის ია ხტ ის 
მფ ლო ბე ლე ბსა და ჩვ ამ ებს შო რის. ერ-
თა დე რთი, რის შე სა ხე ბაც აქ დი დი აბ რა 
გა ფრ თხ ილ ებთ, არ ის ის, რომ ღრ მად არ 
უნ და შე ცუ როთ, რო დე საც კო რს იკ იდ ან 
მო მა ვა ლი უზ არ მა ზა რი ბო რა ნი ნა პი-
რს მო უა ხლ ოვ დე ბა. შე გი ძლ იათ €110-დ 
სტ უდ იოს ტი პის ორ ად გი ლი ანი ნო მე-
რი იქ ირ აოთ îVilla Léonie-ში. îClub 

Nautique-ში სა სმ ელ ები და უგ ემ რი ელ-
ესი ფრ ან გუ ლი სა ლა თის – "ნი სუ ას" ფა სი 
€8-დან იწ ყე ბა. შე და რე ბით ძვ ირ ია სა დი-
ლი სა ნა პი როს ამ აღ ლე ბულ პლ ატ ფო რმ-
აზე წყ ალ ში ხტ ომ ის ათ ვის აგ ებ ული ულ-
ამ აზ ესი თე თრი ტრ ამ პლ ინ ის გვ ერ დით 
მდ ებ არე კა ფე Le Plongeoir-ში.

პლ აჟდე კოლ (PLAGE 
D’ÉCAULT), ბუ ლო ნის 
მა ხლ ობ ლად 
სა ნა პი როს ტი პი: ქვ იშ ია ნი

მა შვ ელ ები: არა 

კა ფე/კი ოს კი: არა

ბუ ლონ-სი ურ-მე რსა და ლე-ტუ კეს შო-
რის ორ მი ლზე გა და ჭი მუ ლი ეკ ოლის 
თეთრ  ქვ იშ ია ნი სა ნა პი რო, თა ვი სი მა ღა-
ლი დიუ ნ ებ ითა და ფი ჭვ ნა რით, ნა კლ ებ-
ად არ ის ცნ ობ ილი და მს ვე ნე ბლ ებ ის ათ-
ვის. ეს ვე ლუ რი სა ნა პი რო, სა დაც მუ დამ 
სა სი ამ ოვ ნო ნი ავი უბ ერ ავს, გა ნსა კ უთ-
რე ბით კა რგ ია სი რბ ილ ის მო ყვ არ ულ-
თა თვ ის, ძა ღლ ებ ის გა სა სე ირ ნე ბლ ად, 
ფრანების გასაშვებად და îHardelot-

Plage-ზე შო რი დან და სა კვ ირ ვე ბლ ად. 
სა ნა პი რო ზე მი სვ ლა შე სა ძლ ებ ელ ია 
ბი ლი კით, რო მე ლიც îChemin de la 

Warenne-ის სა ინ ფო რმ აც იო ცე ნტ რთ-
ან გა დის, ან ცო ტა თი ქვ ემ ოთ, ებ რა ელი 
ტყ ვე ებ ის მი ერ მე ორე მს ოფ ლიო ომ ის 
დრ ოს აშ ენ ებ ული კე დლ ის გვ ერ დით 
მი მა ვა ლი გზ ით. გა სა ჩე რე ბლ ად და გა-
მო სა კვ ებ ად ეწ ვი ეთ მა ხლ ობ ელ სო ფელ 
îSaint-Étienne-au-Mont-ში მდ ებ-
არე სა სტ უმ რო îHostellerie de la 

Rivière-ს, სა დაც ორ ად გი ლი ანი ნო მრ ის 
სა წყ ისი ფა სი სა უზ მის ჩა თვ ლით €111-ა, 
ხო ლო სა მკ ერ ძი ანი სა დი ლის – €23. 

მოგზაურობა
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ხო რვ ატ ია
სვ ეტი ია კო ბი (SVETI 
JAKOB), დუ ბრ ოვ ნი კი
სა ნა პი როს ტი პი: კე ნჭ ია ნი

მა შვ ელ ები: არა 

კა ფე/კი ოს კი: დი ახ

დუ ბრ ოვ ნი კი, რო გო რც წე სი, სა ვს ეა 
და მს ვე ნე ბლ ებ ით. სწ ორ ედ ამ იტ ომ, 
ივ ლი სსა და აგ ვი სტ ოში სა მხ რე თით 
მდ ებ არე ეს პა ტა რა სა ნა პი რო ხა ლხ მრ-
ავ ლო ბი სგ ან სა უკ ეთ ესო თა ვშ ეს აფ არ ია, 
რო მე ლიც და მს ვე ნე ბლ ებს შო რის დი დი 
პო პუ ლა რო ბით სა რგ ებ ლო ბს. სა ნა პი-
რო îSveti Jakob-ი ძვ ელი ქა ლა ქი დან 
30 წუ თის ფე ხით სა ვა ლზე მდ ებ არ ეო ბს. 
სა ნა პი რო ზე მი სა სვ ლე ლად კლ დე ში გა-
მო ყვ ან ილი 160 კი ბის სა ფე ხუ რზე უნ და 
ჩა ხვ იდ ეთ, რის გა მოც ზო გი აქ მო სვ ლი-
სა გან თა ვს იკ ავ ებს. უწ ვრ ილ ესი კე ნჭ-

ებ ით მო ფე ნი ლი სა ნა პი რო ნა წი ლო ბრ ივ 
ფი ჭვ ის ხე ებ ის ჩრ დი ლშ ია მო ქც ეუ ლი. 
სა ნა პი რო დან ქა ლა ქის ულ ამ აზ ესი ხე დე-
ბი მო ჩა ნს, ხო ლო ზღ ვი სპ ირა რე სტ ორ-
ან ში სა ლა თე ბი სა და თე ვზ ის კე რძ ებ ის 
დი დი არ ჩე ვა ნია. ივ ნი სში îSveti Jakob 

apartments-ში ოთ ახ ის ღი რე ბუ ლე-
ბა €75-ს შე ად გე ნს. ყვ ელა ოთ ახს აქ ვს 
აი ვა ნი, რო მე ლიც სა ნა პი როს გა და ჰ-
ყურ ებს. 

სა ნა პი რო POSEDARJE, 
ზა და რის მა ხლ ობ ლად
სა ნა პი როს ტი პი: კე ნჭ ია ნი/კლ დი ანი 

მა შვ ელ ები: არა 

კა ფე/კი ოს კი: დი ახ

მა რთ ალ ია, ხო რვ ატ ია ში ამ აზე უფ რო 
ლა მა ზი ად გი ლე ბიც არ სე ბო ბს, მა გრ ამ 

ზა და რი დან 25 კი ლო მე ტრ ის მო შო-
რე ბით, ვე ლე ბი ტის მთ ებ ის ჩრ დი ლში 
მდ ებ არე ეს მშ ვი დი სა ნა პი რო გა მო ირ-
ჩე ვა თა ვი სი ოჯ ახ ური ატ მო სფ ერ ოთი 
და ულ ამ აზ ესი კა მკ ამა წყ ლით. შე გი ძლ-
იათ ორ ად გი ლი ანი ნო მე რი იქ ირ აოთ 
სა ნა პი რო სხ ედ ია ნი აი ვნ ით ამ მი და მო ში 
ერ თა დე რთ სა სტ უმ რო îLucija-ში, 
სა დაც ოთ ახ ის ფა სი სა უზ მის ჩა თვ ლით 
და ახ ლო ებ ით €80-ა. სა სტ უმ როს უბ რა-
ლო ოთ ახ ებ იდ ან პი რდ აპ ირ გა დი ხა რთ 
კე რძო, კე ნჭ იან სა ცუ რაო და გა სა რუჯ 
ად გი ლას. სა ნა პი როს ბუ ლვ არ თან მდ ებ-
არე ბი სტ რო îPizza Luna-ში სა კმ აოდ 
დი დი ზო მის ნო ყი ერ პი ცას ამ ზა დე ბენ.

პუ პნ აც კალუ კა 
(PUPNATSKA LUKA), 
კო რჩ ულა
სა ნა პი როს ტი პი: კე ნჭ ია ნი/კლ დი ანი 

მა შვ ელ ები: არა 
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კა ფე/კი ოს კი: Konoba Mijo

კო რჩ ულ ას კლ დი ან სა მხ რეთ სა ნა პი რო ზე 
ბე ვრი პლ აჟ ია, რო მე ლთა შო რის პუ პნ-
აც კა-ლუ კა  არ აა მქ ვე ყნ იუ რი სი ლა მა ზით 
გა მო ირ ჩე ვა. სა ნა პი რო ტყ ია ნი ქე დით 
გა რშ ემ ორ ტყ მუ ლი ღრ მა ყუ რის სა თა ვე-
ში მდ ებ არ ეო ბს. ამ მშ ვი დი სა ნა პი როს 
თე თრ კე ნჭ ებ სა და ცქ რი ალა წყ ალ ში 
თა ვს ისე გრ ძნ ობთ, თი თქ ოს აკ ვა მა რი ნის 
მშ ვე ნი ერ ებ აში ხა რთ გა ხვ ეუ ლი. გა სა გრ-
ილ ებ ლად ეწ ვი ეთ გა და ხუ რულ ტე რა სა-
ზე მდ ებ არე კა ფე îKonoba Mijo-ს და 
მი ირ თვ ით რვ აფ ეხ ას სა ლა თი. აქ ძა ლი ან 
ცო ტა სა სტ უმ როა, სა მა გი ერ ოდ, შე გი ძლ-
იათ იქ ირ აოთ ბი ნა ღა მე ში და ახ ლო ებ ით 
€50-დ. îŽrnovska Banja-ს ჩრ დი ლო ეთ 
სა ნა პი რო ზე არ ის თა ნა მე დრ ოვე, ელ ეგ ან-
ტუ რი სა სტ უმ რო îTara’s Lodge, სა დაც 
ივ ნი სში ორ ად გი ლი ანი ნო მრ ის ფა სი სა უზ-
მის გა რე შე €152-დან იწ ყე ბა. 

ლი ვა ჩი ნა 
(LIVAČINA), რა ბი
სა ნა პი როს ტი პი: ქვ იშ ია ნი 

მა შვ ელ ები: არა 

კა ფე/კი ოს კი: Santa Marija

ეს შე და რე ბით გა ნმ არ ტო ებ ული ყუ რე 
რა ბის ყვ ელ აზე პო პუ ლა რუ ლი სა ნა-
პი როს îRajska-ს გვ ერ დით მდ ებ-
არ ეო ბს. ხო რვ ატ ია ში არცთუ ბე ვრი 
ქვ იშ ია ნი სა ნა პი როა, მა გრ ამ კვ არ ნე-
რის ყუ რე ში მდ ებ არე რა ბის ეს პა ტა რა 
კუ ნძ ული 30 ქვ იშ ია ნი სა ნა პი რო თი იწ-
ონ ებს თა ვს. ფი ჭვ ის ხე ებ ით მდ იდ არი 
îLivačina-ს სა ნა პი რო სი ცო ცხ ლით 
სა ვსე და სა ხა ლი სო ად გი ლია. მი სი 
არ აღ რმა წყ ალი თი თქ ოს უს ას რუ ლო-
ბა მდე გრ ძე ლდ ება. გა გა ნია სე ზო ნის 
დრ ოს აქ აუ რო ბა და მს ვე ნე ბლ ებ ით 
არ ის ხო ლმე გა და ვს ებ ული. სა ნა პი როს 
ბარ îSanta Marija-ში შე გი ძლ იათ 
სა ლა თე ბი და პი ცა მი ირ თვ ათ, მა გრ-
ამ îRajska-ს ყუ რე ში კე რძ ებ ის მე ტი 
არ ჩე ვა ნია. სა ნა პი როს ზე ვით მდ ებ არ-
ეო ბს სა ოჯ ახო სა სტ უმ რო îBellevue 

Lopar-ი, სა დაც სა ცუ რაო აუ ზი და 
სპ აა. ივ ნი სის და სა წყ ის ში ერ თი ღა მის 
სა ფა სუ რი (ერთ პე რს ონ აზე) €60-ა. 

სა ბე რძ ნე თი
პლ აკა (PLAKA), ნა ქს ოსი
სა ნა პი როს ტი პი: ქვ იშ ია ნი 

მა შვ ელ ები: დი ახ 

კა ფე/კი ოს კი: Misha

კი კლ ად ებ ის ყვ ელ აზე დიდ კუ ნძ ულ 
ნა ქ სოს ზე ბე ვრი არ აჩ ვე ულ ებ რი ვი და 
ერ თმ ან ეთ ის აგ ან გა ნს ხვ ავ ებ ული სა ნა-
პი როა: ვე ლუ რი ყუ რე ები სე რფ ერ ებ ის-
თ ვის, ქვ იშ ია ნი დი უნ ები პა ტა რე ბი ს თ-
ვ ის, წყ ლის სპ ორ ტის სა ხე ობ ებ ის თვ ის 
მო სა ხე რხ ებ ელი ად გი ლე ბი ტი ნე იჯ ერ-
ებ ის ათ ვის და გა ნმ არ ტო ებ ული ყუ რე ები 
ნუ დი სტ ებ ის ათ ვის. ორი მი ლის სი გრ ძე ზე 
გა და ჭი მულ პლ აკ ას თე თრ ქვ იშ იან სა ნა-
პი რო ზე ცოტ-ცო ტა ყვ ელ აფ ერ ია: წყ ლის 
ვე ლო სი პე დე ბი, კა ნო ეე ბი, ხა ლხ მრ ავ ალი 

სა ნა პი რო ბა რე ბი, უა მრ ავი ტა ვე რნა 
(აუ ცი ლე ბლ ად შე ია რეთ სა ნა პი რო ბარ 
îMisha-ში) და რა მდ ენ იმე ნუ დი სტი 
უფ რო მშ ვიდ, სა მხ რეთ კი დე ში. სწ ორ ედ 
აქ მდ ებ არ ეო ბს სა სტ უმ რო კო მპ ლე ქსი 
îMedusa Resort-ი, სა დაც ორ ად გი-
ლი ანი ნო მრ ის სა წყ ისი ფა სი €138-ა. 
ზედ სა ნა პი რო ზე, პა ლმ ის ხე ებს შო რის 
გა ნლ აგ ებ ული სა სტ უმ რო დან შე გი ძლ-
იათ და აკ ვი რდ ეთ, რა სა ოც რად ლა მა ზად 
ჩა დის მზე. ას ევე გა სა ოც რად გე მრ იე ლი, 
ად გი ლო ბრ ივი ორ გა ნუ ლი ინ გრ ედ იე ნტ-
ებ ით მო მზ ად ებ ული ბე რძ ნუ ლი კე რძე-
ბ ის ათ ვის (გა მო მც ხვ არი ლე ღვი თხ ის 
ყვ ელ ით) ეს ტუ მრ ეთ კა სტ რა კის მა ხლ ობ-
ლად მდ ებ არე რე სტ ორ ან îAxiotissa-ს. 

გრამ ვუ სა (GRAMVOUSA), 
ამორ გო სი 
სა ნა პი როს ტი პი: ქვი ში ა ნი 

მაშ ვე ლე ბი: არა 

კა ფე/ კი ოს კი: არა

ამორ გო სი კიკ ლა დის აღ მო სავ ლე თით 
მდე ბა რე კუნ ძუ ლი ა, სა დაც ფრან გ მა 
კი ნო რე ჟი სორ მა ლი უკ ბე სონ მა თა ვი სი 
ცნო ბი ლი ფილ მი „ცისფერი უფ ს კ რუ ლი” 

მოგზაურობა
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გა და ი ღო. კა ლო ტა რი ტი სა დან და სავ ლე-
თით მი მა ვალ გზა ზე თვალს მო ფა რე ბუ ლი 
ნა ლის ფორ მის მქო ნე ყუ რე ა. სა ნა პი რო ზე 
მდე ბა რე ჯი ხურ ში შე ი ძი ნეთ ცი ვი წყა ლი 
და ახ ლად შემ წ ვა რი ყვე ლის ღვე ზე ლი, 
შემ დეგ მი დით ნავ სა ყუ დელ თან და სთხო-
ვეთ ნა ვე ბის გამ ქი რა ვე ბელს 10 წუ თის 
სა ვალ ზე მდე ბა რე გრამ ვუ სას პა ტა რა უდა-
ბურ კუნ ძულ ზე გა დაყ ვა ნა. ამ ოქ როს ფერ-
ქ ვი ში ან ყუ რე ში შე გიძ ლი ათ მთე ლი დღე 

გა ა ტა როთ ისე, თით ქოს ტალ ღებ მა უკაც-
რი ელ კუნ ძულ ზე გა მოგ რი ყათ. უახ ლო ე-
სი ად გი ლი, სა დაც გა ჩე რე ბა შე იძ ლე ბა, 
პორტ კა ტა პო ლა დან 45 წუ თის მან ქა ნით 
სა ვალ ზე მდე ბა რე îHotel Minoa-ა, სა დაც 
ორად გი ლი ა ნი ნომ რის საწყი სი ფა სი სა უზ-
მის გა რე შე €45-ა. ეს არის ოჯა ხუ რი ტი პის 
ძა ლი ან მყუდ რო პან სი ო ნა ტი, რო მე ლიც 
ზედ სა ნა პი რო ზე მდე ბა რე ობს. 

ვა ტი (VATHY), სიფ ნო სი
სა ნა პი როს ტი პი: ქვი ში ა ნი 

მაშ ვე ლე ბი: არა 

კა ფე/ კი ოს კი: O Manolis and Tsikali

სიფ ნო სი ნამ დ ვი ლად არ გა მო ირ ჩე ვა სა უ-
კე თე სო პლა ჟე ბით კიკ ლა დის სა ნა პი რო-
ზე. ბერ ძ ნე ბი ხში რად ჩი ვი ან, რომ შე სა-
ნიშ ნა ვი სამ ზა რე უ ლო სა და ულა მა ზე სი 
სოფ ლე ბის მი უ ხე და ვად, აქა უ რი ყუ რე ე ბი 
ძა ლი ან პა ტა რა და უსა ხუ რი ა. მათ შო რის 
ვა ტი ბრწყინ ვა ლე გა მო ნაკ ლი სი ა: ნა ხე-
ვარ რ კა ლის ფორ მის ქვი ში ა ნი ყუ რე გარ-
შე მორ ტყ მუ ლია ქე დე ბით, რომ ლე ბიც მას 
სრუ ლი ად იცავს ჩრდი ლო ე თის ქა რი სა გან. 
მყუდ რო და უშ ფოთ ვე ლი ად გი ლი, თა ვი სი 
არაღ რ მა წყლე ბით სა უ კე თე სოა ოჯახ-
თან ერ თად და სას ვე ნებ ლად. სა ნა პი როს 
გას წ ვ რივ ქი რავ დე ბა უბ რა ლო ოთა ხე ბი: 
îArchipelago-ში ცის ფ რად და თეთ რად 
შე ღე ბი ლი სტუ დი ოს ტი პის ოთა ხე ბის 
ფა სი €70-დან იწყე ბა. ტა ვერ ნე ბი დან 
გირ ჩევთ Tsikali-სა და O Manolis-ს, სა დაც 
ძვე ლე ბუ რი ტა ვერ ნის მა გი დე ბი პირ და-

პირ ქვი შა ში უდ გათ. ეს ის ად გი ლი ა, სა-
დაც მთე ლი კვი რა შე გიძ ლი ათ სა ცუ რაო 
კოს ტი უმ ში გა ა ტა როთ და ფეხ საც მ ლის 
ჩაც მაც კი არ დაგ ჭირ დეთ. 

ნა ნუ (NANOU), სი მი
სა ნა პი როს ტი პი: კენ ჭი ა ნი 

მაშ ვე ლე ბი: არა 

კა ფე/ კი ოს კი: Nanou Maria

სი მის ნე ოკ ლა სი კუ რი ნავ სად გო მი დან 
ფე რად - ფე რა დი კა ტე რე ბი სულ რა-
ღაც €10-დ მა დი საღ მ ძ ვ რელ პლა ჟებ ზე 
გა და გიყ ვა ნენ. ნა ნუს სა ნა პი როს მრგვა-
ლი თეთ რი კენ ჭე ბი ამ ლაჟ ვარ დის ფერ 
წყალს კი დევ უფ რო მეტ ელ ვა რე ბას ანი-
ჭებს, ხო ლო კლდე ე ბით გარ შე მორ ტყ მუ-
ლი აუზი შე სა ნიშ ნა ვი ად გი ლია ყვინ თ ვის 
მოყ ვა რულ თათ ვის. სა ნა პი რო ზე არის 
შეზ ლონ გე ბი და ქოლ გე ბი, მაგ რამ უფ-
რ თხილ დით მო ხე ტი ა ლე თხებს, რად გან 
სა ნამ თქვენ წყალ ში ცუ რავთ, მათ შე საძ-
ლოა სა პიკ ნი კე ნო ბა თი მოგ პა რონ. გირ-
ჩევთ ძვე ლე ბურ, კარ გად ნა ცად ტა ვერ-
ნას მი ა შუ როთ და ზე დი ზედ რამ დე ნი მე 
თეფ ში ხრა შუ ნა კალ მა რი, კრე ვე ტე ბი და 
ბერ ძ ნუ ლი სა ლა თი შე უკ ვე თოთ. სი მი ში, 
ნიმ ბო რი ოს სა ნა პი რო ზე, ახა ლი, ძა ლი-
ან მიმ ზიდ ვე ლი სას ტუმ რო îEmporio 
გა იხ ს ნა, სა დაც ორად გი ლი ა ნი ნომ რის 
საწყი სი ფა სი €200-ა. ხო ლო ქა ლაქ ში 
სა ო ჯა ხო ტი პის სას ტუმ რო ე ბი ა, სა დაც 
ოთახს ერ თი ღა მით €40-ზე ნაკ ლე ბად 
იქი რა ვებთ. 
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რე ჟი სო რი ქა ლე ბის 
გა და რჩ ენ ილი 

ახ ალი ქა რთ ული კი ნო
ავ ტო რი: ბე ქა მა ის ურ აძე

TIME OUT ინტერვიუ

არ თუ ლი კი ნო ის ტო რია და ჩაგ-
რუ ლი ქა ლის არ ქე ტი პით და იწყო 
და დი დი ხნის გან მავ ლო ბა ში 

ასეც გრძელ დე ბო და. ქა ლი პერ სო ნა ჟე-
ბი იბ რ ძ ვი ან, მაგ რამ და მო უ კი დებ ლო ბა 
არ გა მოს დით და ძა ლას ისევ კა ცე ბის-
გან იღე ბენ. 

ამ იდე ას ქარ თუ ლი კი ნოს ახა ლი 
ტალ ღის რე ჟი სო რებ მა ერ თ გ ვა რად 
ბო ლო მო უ ღეს. ამ ტალ ღის სა თა ვე ში კი 
ქარ თ ვე ლი რე ჟი სო რი ქა ლე ბი და მა თი 
შექ მ ნი ლი ქა ლი პერ სო ნა ჟე ბი მო ექ ც ნენ.

ჩვენ მა რე ჟი სო რებ მა პა თო სის თ ვის 
თა ვის არი დე ბით და ხან და ხან იუმო-
რის მოშ ვე ლი ე ბით, გვიჩ ვე ნეს სამ ყა რო, 
სა დაც კა ცე ბი და მა მე ბი ან გარ დაც-
ვ ლი ლე ბი არი ან, ან არ არ სე ბო ბენ, ან 
პა სი ურ როლს ითავ სე ბენ, მათ ნაც ვ ლად 

კი ოჯა ხურ თუ ფი ნან სურ სა და ვე ებს 
ქა ლე ბი იღე ბენ. 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ქარ თუ ლი 
კი ნო გა ნე ბივ რე ბუ ლია რე ჟი სო რი ქა-
ლე ბის სიმ რავ ლით, დღეს მხო ლოდ სა-
მი მათ გა ნის – ელე ნე ნა ვე რი ა ნის, ნა ნა 
ექ ვ თი მიშ ვი ლი სა და ანა ურუ შა ძის 
შე სა ხებ მო გითხ რობთ. სწო რედ ამ სა-
მი რე ჟი სო რის ფილ მებ მა მი იქ ცი ეს სა-
ერ თა შო რი სო მე დი ი სა და მა ყუ რებ ლის 
ყუ რადღე ბა გა სულ წელს და გარ და 
იმი სა, რომ ქარ თუ ლი კი ნოს ის ტო რია 
ძლი ე რი, გამ ბე და ვი და და მო უ კი დე ბე-
ლი ქა ლი პერ სო ნა ჟე ბით გა ამ დიდ რეს, 
მა თი პრო ექ ტე ბი გარ კ ვე ულ წი ლად 
ფი ნან სუ რად წარ მა ტე ბუ ლიც აღ-
მოჩ ნ და. სხვა ყვე ლა ფერს რომ თა ვი 
და ვა ნე ბოთ, სა ქარ თ ვე ლოს ის ტო რი ა ში 

პირ ვე ლად მოხ და, რომ ქარ თ ველ მა 
რე ჟი სორ მა და ზო გა დად კი ქარ-
თულ მა კი ნომ მსოფ ლი ოს ერ თ -ერ თი 
უმ ს ხ ვი ლე სი კი ნო- და ტე ლეპ როგ რა მე-
ბის მწარ მო ე ბე ლი და გამ ქი რა ვე ბე ლი 
კომ პა ნი ის – „ნეტფლიქსის” ყუ რადღე-
ბა და იმ სა ხუ რა. „ნეტფლიქსს” მსოფ-
ლი ოს 200-მდე ქვეყ ნის 120 მი ლი ონ ზე 
მე ტი აბო ნენ ტი ჰყავს, რო მელ თაც 
შე უზღუ და ვი წვდო მა აქვთ მის კონ-
ტენ ტ ზე, რაც მო ი ცავს ასო ბით კი ნოს 
და ტე ლე შო უს, რო მელ თა სია მუდ მი-
ვად ახ ლ დე ბა. სულ ახ ლა ხან კი ის მე-
დი ა სამ ყა როს ახა ლი კა ნონ მ დებ ლის 
სტა ტუ სით მო ევ ლი ნა – „ნეტფლიქსმა” 
შე მო სავ ლე ბით დის ნე ის გა და უს წ რო, 
რაც ნამ დ ვი ლად ის ტო რი უ ლი და უპ-
რე ცე დენ ტო მოვ ლე ნა ა.

ქალი პერსონაჟების გამოჩენა ქართულ კინოში ანტონინა აბელიშვილის სახელით 

იწყება. ის იყო ქალი, რომელიც პირველ ქართულ მხატვრულ ფილმში, „ქრისტინეში”, 

გადაიღეს, თუმცა ამ ფილმის შემდეგ აღარავის უნახავს. დიახ, ქალი პერსონაჟების 

ხვედრი ქართულ კინოში აქედან იწყება, ისინი კი მხოლოდ უბედურები და 

დაჩაგრულები არიან. „ქრისტინედან” დაიწყო ქართული კინოს პატრიარქალური 

ხედვა და სიმბოლურია, რომ პირველი მსახიობი ქალიც უკვალოდ დაიკარგა.
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ელე  ნე ნა ვე რი ა  ნი 
„მე მზ ის წვ ე  თი ვარ 

დე და მი წა ზე”
ელე  ნე ნა ვე რი ა  ნი ამ   ბო ბს, რომ 2008 
წლ ის აგ   ვის   ტოს შემ   დეგ ზუს   ტად იცო -
და – აუცი ლებ   ლად უნ   და წა სუ ლი ყო 
ქვ ეყ   ნი დან და ასეც მო იქ   ცა – რამ   დე ნი -

მე თვ ე  ში სას   წავ   ლებ   ლად გერ   მა ნი  ა ში 
გა ემ   გ   ზავ   რა.

„კი ნო მდე რო გორ მი ვე დი? ჩემ  -
თ   ვის ორ   გა ნუ ლი პრ ო ცე  სი იყო, რომ 
კი ნო ში ვი პო ვე ის, რაც მა ინ   ტე რე სებ  -
და და მა ინ   ტე რე სე ბს. ძა ლი ან ბევ   რი 
რე ჟი სო რი მაძ   ლევს ინ   ს   პი რა ცი  ას, მათ 
შო რის კლ ერ დე ნი, ალის დი ო  პი, ალაჰ 
ხა ლი კი, ვა ლე რი მა სა დი ა  ნი, დი რი სი, 
ჯუ ლი დე ში, ლუკ   რე ცია მარ   ტე  ლი და 

კი დე უამ   რა  ვი თა ნა მედ   რო  ვე რე ჟი-
სო რი, რომ   ლე ბიც დღ ეს კი ნოს ახალ 
ხედ   ვას ამ   კ   ვიდ   რე ბენ”, – ამ   ბო ბს ელე  ნე 
ნა ვე რი ა  ნი.

ელე ნეს ფილ   მი, „მე მზ ის წვ ე  თი ვარ 
დე და მი წა ზე”, არის დე ნონ   სი  ა ცია იმი  სა, 
რაც ხდ ე  ბა და იმის მხ ი ლე  ბა, თუ რა 

პო
სტ

ერ
ი:

 ს
ო

ფ
ი 

პა
ლ

ია
ი



82 | ForbesWoman

ანა ურ უშ აძე

„სა ში ში დე და”
 

ანა ურუ შა ძის „საშიში დე და” ბო ლო 
დრო ის ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე წარ მა ტე ბუ-
ლი ქარ თუ ლი კი ნო სუ რა თი ა. 

ურუ შა ძის ფილ მი აკ რ ძალ ვებ სა და 
სტე რე ო ტი პებ ზე, მო რა ლურ ნორ მებ-
სა და სო ცი ა ლურ პა სუ ხის მ გებ ლო ბა ზე 
მოგ ვითხ რობს. „საშიში დე და” 50 წლის 
ქა ლის – მა ნა ნას ცხოვ რე ბას ასა ხავს. 
დე და და დი ა სახ ლი სი დი ლე მის წი ნა შე 
დგას, მას ოჯა ხურ ცხოვ რე ბა სა და დი დი 
ხნის ვნე ბი ან გა ტა ცე ბას შო რის არ ჩე ვა-
ნის გა კე თე ბა უწევს. მა ნა ნა ცხოვ რე ბის 
აზრს წე რა ში პო უ ლობს.

TIME OUT ინტერვიუ

სა ზო გა დო ე ბა  ში ვც ხოვ   რობთ. ეს 
არის ფილ   მი რა სიზ   მ   ზე, სექ   სიზ   მ   ზე, 
ჰო მო ფო ბი ა  სა და მი ზო გი ნი ა  ზე, ეს 
არის მხ ატ   ვ   რუ  ლი ფილ   მი, რო მე-
ლიც და ი წე  რა იმ ადა მი  ა ნებ   თან 
ერ   თად, რომ   ლე ბიც ამ რე ა ლო ბის 
ნა წი ლი არი  ან.

„ხშ ირ ად დავ   დი  ო დი და დავ   დი-
ვარ რე დი სო ნის მი წის   ქ   ვე შა კლ უ-
ბებ   ში. ეს ის ად   გი ლია თბ ი ლის   ში, 
სა დაც რე ა ლო ბას   თან კავ   შირს 
აღ   ვად   გენ ხოლ   მე, ეს ის ად   გი ლი  ა, 
სა დაც ადა მი  ა ნებ   თან ურ   თი ერ   თო-
ბა შე საძ   ლე ბე ლი  ა. შთ ა გო ნე  ბა იმ 
რე ა ლო ბი დან მი ვი ღე, რო მელ   შიც 
თა ვი ამოვ   ყა ვი, იმ რე ა ლო ბი დან, 
რო მე ლიც მიჩ   ქ   მა ლუ ლი და უხი-
ლა ვი  ა, შე მა წუ ხე ბე ლი იმის   თ   ვის, 
რომ უფ   რო მა ჟო რულ რე ა ლო ბად 
გა და იქ   ცეს ქა ლა ქის   თ   ვის”, – ამ   ბო-
ბს ელე  ნე ნა ვე რი ა  ნი. 

რა თქ მა უნ   და, ისე  ვე რო გო რც 
მთ ელ მს ოფ   ლი ო  ში, ქალ რე ჟი სო-
რე ბს პრ ობ   ლე მე ბი სა ქარ   თ   ვე ლო-
შიც ექ   მ   ნე ბათ. 

„ვი ტყ ოდი, რომ კა ნონ   ზო მი -
ე რია ის, რომ დღ ეს ბევ   რი ქა ლი 
და მა თი ფილ   მე  ბი წარ   მა ტე ბუ-
ლი  ა. დაბ   რ   კო ლე ბა შემ   ხ   ვედ   რი-
 ა, თან ბევ   რი... ეს დაბ   რ   კო ლე ბა 
არის და მო კი დე ბუ ლე ბა ქა ლის 
მი მა რთ, უგუ ნუ რე  ბა და უუნა რო-
ბა იმ ადა მი  ა ნე ბი სა, რომ   ლებ   საც 
არ შე უძ   ლი ათ, რომ მო გის   მი ნონ, 
ყო ველ   თ   ვის უნ   და გას   წავ   ლონ, რა 
და რო გორ უნ   და გა ა კე  თო, რად   გან 
ფიქ   რო ბენ, რომ ყვ ე ლა ფე  რი იცი  ან, 
ყვ ე ლა ფერ   ზე ლა პა რა კი შე უძ   ლი-
ათ, ყო ველ   თ   ვის მარ   თ   ლე ბი არი  ან 
– ამას ჰქ ვია წმ ინ   და სექ   სიზ   მი. 
ძა ლი ან მა გა რი  ა, რომ ბევ   რი ქა ლის 
ბევ   რი ნა რა ტი ვი დღეს ხელ   მი საწ  -
ვ   დო მი  ა. იმე დი  ა, რომ უფ   რო და 
უფ   რო მე ტი ქა ლი, ტრ ან   ს   -   ქა ლი, 
უხი ლა  ვი ადა მი  ა ნი შეძ   ლებს სა-
კუ თა რი ნა რა ტი ვე ბის ხილ   ვა დად 
ქც ე ვას”, – ამ   ბო ბს რე ჟი სო რი.
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„საშიში დე და” ნამ დ ვი ლად გა ბე დუ-
ლი დე ბი უ ტი ა, რო მე ლიც გან ს ხ ვა ვე ბუ-
ლი ფორ მე ბი თაა გად მო ცე მუ ლი, თუმ ცა 
არ კარ გავს იმ რე ა ლო ბის შეგ რ ძ ნე ბას, 
რო მე ლიც სა ქარ თ ვე ლო შია გა მე ფე ბუ-
ლი. ფილ მი იდე ა ლუ რად გად მოს ცემს 
პოს ტ საბ ჭო თა ქვეყ ნის დეს პო ტურ 
გა რე მოს.

„ფილმი იღ ბ ლი ა ნი გა მოდ გა და 
ბევრ ფეს ტი ვალ ზე წას ვ ლა და ბევ რი 
კითხ ვის თ ვის პა სუ ხის გა ცე მა მო მი-
წი ა. ბუ ნებ რი ვი ა, ყველ გან გის ვა მენ 
შე კითხ ვას, თუ რო გორ გაჩ ნ და იდეა და 
რო გორ შე იქ მ ნა პერ სო ნა ჟი, ამ შე კითხ-
ვე ბის თ ვის პა სუ ხის გა ცე მა ყო ველ თ ვის 
მი ჭირს, რად გან მარ თ ლა არ მახ სოვს, 
ზუს ტად სა ი დან, რო გორ და რო დის, 
უბ რა ლოდ და მა ინ ტე რე სა პერ სო ნაჟ მა, 
რო მე ლიც ამო ვარ დ ნი ლი იყო რო მე ლი-
ღაც ჯგუ ფის ყო ველ დღი უ რი რუ ტი-
ნი დან, ჯგუ ფად ავირ ჩიე ოჯა ხი და 
პრო ტა გო ნის ტად – დე და”, – ამ ბობს ანა 
ურუ შა ძე ჩვენ თან ინ ტერ ვი უ ში.

რე ჟი სო რი აღ ნიშ ნავს იმა საც, რომ 
არას დ როს გა უ აზ რე ბი ა, იყო თუ არა 
„საშიში დე და” ფე მი ნის ტუ რი ფილ მი. 

„პერიოდია ასე თი, ახ ლა ვსა უბ-
რობთ, ხაზს ვუს ვამთ პრობ ლე მებს, 
სხვა დას ხ ვა ფორ მით, გა აზ რე ბუ ლად თუ 
გა უ აზ რებ ლად, რად გან ეს პრობ ლე მე-
ბი გვა წუ ხებს, ხო ლო ის, რაც გა წუ-
ხებს, ხშირ შემ თხ ვე ვა ში, გა მოძ რა ვებს. 
არას დ როს გა მი აზ რე ბი ა, რომ  „საშიში 
დე და” ფე მი ნის ტუ რი ფილ მი ა, მა ნამ დე, 
სა ნამ მსგავ სი შე კითხ ვე ბი არ და მის ვეს. 
მთა ვა რი ფერ სო ნა ჟი ქა ლი ა, დე და, რო-
მე ლიც ცდი ლობს, აკე თოს საყ ვა რე ლი 
საქ მე, რის თ ვი საც სჭირ დე ბა აბ სო ლუ-
ტუ რი იზო ლა ცია და ფო კუ სი რე ბა მხო-
ლოდ წე რა ზე – შე დე გად, ყუ რადღე ბის 
ნაკ ლე ბო ბა ოჯა ხის წევ რე ბის მი მართ 
გარ კ ვე ულ პრობ ლე მებს იწ ვევს. ბუ ნებ-
რი ვი ა, რო ცა ფილმს მსგავს თე მა ზე 
იღებ, ის ავ ტო მა ტუ რად გა დის ფე მი-
ნის ტურ კა ტე გო რი ა შიც. თუ გინ და, რომ 
იყოს ფე მი ნის ტუ რი ფილ მი, შე უძ ლი ა, 

იყოს ფე მი ნის ტუ რი ფილ მი”.
გარ და ამი სა, ანა ურუ შა ძე გა მოთ ქ-

ვამს იმედს, რომ მო ვა დრო, რო დე საც 
რე ჟი სო რი ქა ლე ბის სიმ რავ ლე კი ნო ში 
ჩვე უ ლებ რი ვი ამ ბა ვი იქ ნე ბა. 

„რე ჟი სო რი ქალე ბის აქ ტი უ რო ბა 
სი ახ ლე ა, სი ახ ლე კი ყო ველ თ ვის ყუ-
რადღე ბის ეპი ცენ ტ რ ში ა. დი დი იმე დი 
მაქვს, რომ მივ დი ვართ იქით კენ, სა დაც 
ამ თე მა ზე აღარ ვი სა უბ რებთ, რად-
გან სი ახ ლე აღარ იქ ნე ბა, ბუ ნებ რივ, 
ჩვე უ ლებ რივ თე მად იქ ცე ვა, რო მე ლიც 
აღა რა ვის გა აკ ვირ ვებს. არას დ როს 
მი ფიქ რია იმა ზე, რომ ვარ „რე ჟი სო-
რი ქალი” და მხო ლოდ მა შინ მახ სენ-
დე ბო და, რო ცა სწო რედ იმ მი ზე ზის 
გა მო – რომ სი ახ ლეა და სი ახ ლე ბევრს 
აღი ზი ა ნებს – საკ მა ოდ სარ კას ტუ ლი და 
უხე ში რე აქ ცი ე ბი მი მი ღი ა, მაგ რამ ამავ-
დ რო უ ლად, მე ო რე მხრივ, ამ ფაქ ტის 
ზედ მე ტად და დე ბი თად და სი ხა რუ ლით 
აღ ნიშ ვ ნა ასე ვე პრობ ლე მა ზე მი უ თი-
თებს”, – ამ ბობს ანა ურუ შა ძე
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ნა ნა ექ ვთ იმ იშ ვი ლი

„ჩე მი ბე დნ იე რი 
ოჯ ახი”

ნა ნა ექ ვ თი მიშ ვი ლი ჩვე ნი დრო ის 
ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე წარ მა ტე ბუ ლი 
ქარ თ ვე ლი რე ჟი სო რი ქა ლი ა. მი სი და 
სი მონ გრო სის ფილ მი „ჩემი ბედ ნი ე-
რი ოჯა ხი” მრა ვა ლი სა ერ თა შო რი სო 
ჯილ დოს მფლო ბე ლი გახ და და, რაც 
ყვე ლა ზე მთა ვა რი ა, ფილ მის დის ტ-
რი ბუ ცი ის უფ ლე ბა, არც მე ტი, არც 
ნაკ ლე ბი, „ნეტფლიქსმა” შე ი ძი ნა. ეს კი 
იმას ნიშ ნავს, რომ ქარ თუ ლი ფილ მი 
ხელ მი საწ ვ დო მია მსოფ ლი ოს 200-მდე 
ქვეყ ნის 70 მი ლი ონ ზე მე ტი მა ყუ რებ-
ლის თ ვის. გარ და ამი სა, ფილ მი მოხ ვ და 

ყვე ლა ზე გავ ლე ნი ა ნი კი ნო გა მო ცე მე ბის 
The Playlist-ის, The Wrap-ის, IndiWire-
ისა და Vulture-ს სა უ კე თე სო ფილ მე ბის 
სი ა ში. თუმ ცა ეს ყვე ლა ფე რი რო დი ა: 
წარ მა ტე ბებს შო რის შე იძ ლე ბა მო ვი-
აზ როთ რო ჯერ ებერ ტის სა იტ ზე გა-
მოქ ვეყ ნე ბუ ლი რე ვიუ „ჩემი ბედ ნი ე რი 
ოჯა ხის» შე სა ხებ. რო ჯერ ებერ ტი ამე-
რი კის ის ტო რი ა ში ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე 
პო პუ ლა რუ ლი და სა ხე ლო ვა ნი კრი ტი-
კო სი, ის ტო რი კო სი, სცე ნა რის ტი და 
მწე რა ლი ა, რო მე ლიც სა კუ თარ ნაშ რო-
მებს Chicago Sun-Times-ში აქ ვეყ ნებ და 
და იყო პირ ვე ლი კი ნოკ რი ტი კო სი, რო-
მელ საც პუ ლი ცე რის პრე მია მი ა ნი ჭეს. 
მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ებერ ტი 2013 
წელს გარ და იც ვა ლა, მის მა სა იტ მა 
მუ შა ო ბა აქ ტი უ რად გა ნაგ რ ძო და იქ 
ეტა პობ რი ვად ქვეყ ნ დე ბა რე ცენ ზი ე-
ბი სხვა დას ხ ვა ფილ მ ზე, რომ ლებ საც 

ხა რის ხის მი ხედ ვით ვარ ს კ ვ ლა ვებ საც 
ანი ჭე ბენ. ნა ნა სა და სი მო ნის ფილ მ მა 
ებერ ტის სა იტ ზე უმაღ ლე სი შე ფა სე ბა – 
4 ვარ ს კ ვ ლა ვი და იმ სა ხუ რა. მა გა ლი თად 
იმის მოყ ვა ნა შე იძ ლე ბა, რომ „ოსკარის” 
მფლო ბე ლი გი ლერ მო დელ ტო როს 
წლის კი ნო სუ რა თად აღი ა რე ბულ The 
Shape of Water-ს აქ მხო ლოდ 2,5 ქუ ლა 
აქვს, კა ნის კი ნო ფეს ტი ვა ლის შარ შან-
დე ლი ოქ როს პალ მის რტოს მფლო ბელ 
The Square-ს კი – 1,5. 

ნა ნა ექ ვ თი მიშ ვი ლი თა ვად გვი ამ-
ბობს, რო გორ გაჩ ნ და „ჩემი ბედ ნი ე რი 
ოჯა ხის» შექ მ ნის იდე ა. 

„შთაგონების წყა რო ერ თი ჩე მი 
ძა ლი ან ახ ლო ბე ლი ადა მი ა ნი გახ და, 
რო მელ საც ქმარ თან გა შო რე ბა სურ და, 
მაგ რამ ყვე ლა მის წი ნა აღ მ დეგ იყო. 
ეს ყვე ლა ფე რი ერ თ დ რო უ ლად ძა ლი ან 
სა სა ცი ლოც იყო და ძა ლი ან მტკივ-
ნე უ ლიც. რა ხდე ბა მა შინ, რო ცა შე ნი 
თა ვი არ გე კუთ ვ ნის, რო ცა შე ნი მარ ტო 
ცხოვ რე ბის სურ ვი ლი გარ შე მო მყო-
ფებს აბ სურ დად ეჩ ვე ნე ბათ. ბევ რი რამ 
ჩე მი ოჯა ხის გა ნა ცაა ინ ს პი რი რე ბუ ლი 
– დი ა ლო გე ბი, გა უ გებ რო ბე ბი, ერ თად 
ყოფ ნა, ერ თ მა ნეთ ზე ნერ ვი უ ლო ბა, 
ზრუნ ვა და სიყ ვა რუ ლი”, – ამ ბობს ნა ნა 
ექ ვ თი მიშ ვი ლი. 

უწო დებს თუ არა სა კუ თარ თავს 
ფე მი ნისტს და მი აჩ ნია თუ არა, რომ 
„ჩემი ბედ ნი ე რი ოჯა ხი» ფე მი ნის ტუ რი 
ფილ მი ა, რე ჟი სო რი ასე გვპა სუ ხობს:

„ვაზროვნებ, მა შა სა და მე კი არ 
ვარ სე ბობ, არა მედ – ვარ ფე მი ნის-
ტი. ფე მი ნიზ მის ეში ნი ათ, ადა მი ა ნებს 
ყვე ლა ნა ი რი „იზმი” აში ნებთ. ალ ბათ 
რა ღაც ახა ლი უნ და მო ვი გო ნოთ, რაც 
ფე მი ნიზ მის იდე ას უფ რო პო პუ ლა-
რულს გახ დის და ადა მი ა ნებს სი კე თი სა 
და თა ნას წო რო ბის სურ ვილს გა უ ჩენს”. 

„ჩემი ბედ ნი ე რი ოჯა ხის” რე ჟი სო-
რი გვიყ ვე ბა, რას ნიშ ნავს, იყო რე ჟი-
სო რი ქა ლი:

„ისეთი და მო კი დე ბუ ლე ბა ნამ დ ვი-
ლად აღარ არის, რო გო რიც ად რე იყო, 
ჩემს ბავ შ ვო ბა ში, რო ცა რე ჟი სო რო ბა 

TIME OUT ინტერვიუ

ფ
ო

ტ
ო

: ს
იმ

ო
ნ 

გრ
ო

სი



ForbesWoman | 85

ქა ლის პრო ფე სი ად არ ით ვ ლე ბო და. 
მა შინ რე ჟი სო რი ქა ლი არა ქა ლუ რო ბის 
გან ს ხე უ ლე ბას და ქი ლი კის ობი ექტს 
წარ მო ად გენ და. ამ ყვე ლა ფერ მა დღეს 
სხვა ფორ მა მი ი ღო. დღეს არა ვინ არა-
ფერს გიშ ლის, მაგ რამ მა ინც გი წევს 
ადა მი ა ნე ბის გარ კ ვე ულ წარ მოდ გე ნებ-
თან ბრო ლა.

ერ თი ის ტო რია მახ სენ დე ბა: ერ-
თხელ, რო ცა ერ თ -ერთ ფეს ტი ვალ ზე 
ჩა ვე დით, აერო პორ ტ ში ფეს ტი ვა ლის 
წარ მო მად გე ნე ლი დაგ ვ ხ ვ და. ერ თი 
და იმა ვე თვით მ ფ რი ნა ვით ჩავ ფ რინ-
დით მე და სი მო ნი, ბე ლა ტა რი თა ვი სი 
მე უღ ლით და ორი პო ლო ნე ლი ქა ლი, 
ერ თი რე ჟი სო რი და ერ თი მსა ხი ო ბი, 
რომ ლე ბიც ჩვენ ნა ი რად ასე ვე ფილმს 
წა რად გენ დ ნენ ფეს ტი ვალ ზე, ბე ლა 
ტა რი კი ჟი უ რი ში იყო. ახალ გაზ რ და 

კა ცი, რო მე ლიც დაგ ვ ხ ვ და, ძა ლი ან 
გა ხა რე ბუ ლი იყო, ზრდი ლო ბი ა ნიც 
ეთ ქ მო და, თუმ ცა მი სალ მე ბის ნიშ ნად 
ხე ლი მხო ლოდ სი მონს და ბე ლა ტარს 
ჩა მო არ თ ვა და მათ თან გა ა ბა სა უ ბა რი 
ფრე ნა ზე, მგზავ რო ბა ზე, სას ტუმ რო ზე... 
მე და ბე ლა ტა რის მე უღ ლემ, რო მელ-
საც გაწ ვ დი ლი ხე ლი ჰა ერ ში დარ ჩა, 
ერ თ მა ნეთს გა დავ ხე დეთ და უხერ ხუ-
ლად გა ვი ღი მეთ, მაგ რამ პო ლო ნე ლი 
ქალ ბა ტო ნე ბი საკ მა ოდ აღელ დ ნენ და 
ფეს ტი ვა ლის წარ მო მად გე ნე ლი იქ ვე 
გა მო ლან ძღეს. რო გორ, თუ ზე დაც არ 
გვი ყუ რებ და ხელს არ გვარ თ მე ვო... 
შე წუხ და ეს კა ცი, ბო დი შე ბი იხა და, 
აღარ იცო და, რა ექ ნა. ბე ლა და სი მო ნი 
იდ გ ნენ და ხმას ვერ იღებ ნენ, ვერც მე 
ვი ღებ დი ხმას. ძა ლი ან უხერ ხუ ლი იყო... 
მოკ ლედ, ყველ გან, ყვე ლა სფე რო ში და 

მათ შო რის კი ნო შიც, სულ ერ თი ა, ფილ-
მის შექ მ ნის თუ შემ დეგ მას თან მოგ ზა უ-
რო ბის დროს, შე იძ ლე ბა გა და ე ყა რო 
ადა მი ანს, რო მელ საც ქა ლის ად გი ლი 
მა ინც სხვა გან ჰგო ნი ა. ეს გლო ბა ლუ-
რი პრობ ლე მა უფ რო ა, ვიდ რე მხო ლოდ 
კი ნო სი. ქა ლი სათ ვის კი რე ჟი სო რო ბა, 
რო გორც ასე თი, მას კუ ლი ნურ სამ ყა-
რო ში უფ რო დი დი გა მოწ ვე ვა ა, რად გან 
ეს პრო ფე სია თა ვის თავ ში მო ი ცავს 
იმას, რომ ადა მი ა ნე ბი, და მათ შო რის 
კა ცე ბიც, შენს ნე ბას უნ და დაჰ ყ ვ ნენ და 
შე ნი უნ და სჯე რო დეთ”, – ამ ბობს ნა ნა 
ექ ვ თი მიშ ვი ლი. 

 ქარ თუ ლი კი ნო უკ ვე 110 წლის 
არის. ამ დრო ის გა ნა მავ ლო ბა ში ქარ-
თ ველ მა თუ უცხო ელ მა მა ყუ რე ბელ მა 
არა ერ თი სა ინ ტე რე სო ფილ მი და კი დევ 
უფ რო მე ტი სა ინ ტე რე სო პერ სო ნა-
ჟი გა იც ნო. ჩვე ნი კი ნე მა ტოგ რა ფი, 
რო მელ მაც უამ რა ვი დაბ რ კო ლე ბა 
გა და ლა ხა, დღეს ერ თ -ერ თი მო წი ნა ვე 
და მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მო თა მა შეა ევ რო-
პულ ბა ზარ ზე. აქ შეხ ვ დე ბით ბუ ლინგს, 
პი როვ ნე ბის დაკ ნი ნე ბას, უიმე დო ბას, 
ოჯა ხურ პრობ ლე მებს, ქუ ჩას, სკო ლას, 
აუხ დე ნელ ოც ნე ბებს, გზა აბ ნე უ ლო ბას, 
რაც ნა ი ვუ რი ცი ნიზ მი თა და ახალ გაზ-
რ დუ ლი ენერ გით არის კი ნო ფირ ზე 
გად მო ტა ნი ლი. 
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ვინ რჩ ება ის ტო რი აში 
და ვინ – მის გა რეთ?

TIME OUT

ავ ტო რი: სო ფო ობ ოლ აშ ვი ლი

ფოტო: მიხეილ ბოჟაძე

ვე რა ფა ღა ვა
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თ ანა მედ რო ვე ხე ლოვ ნე ბა არ 
მი ე კუთ ვ ნე ბა გე ოგ რა ფი ულ 
ფარ გ ლებს, ის ვი თარ დე ბა 

ადა მი ან თან ერ თად, ყველ გან, სა დაც 
ეს ადა მი ა ნი წა ვა. წელს სა ქარ თ ვე ლო 
და მო უ კი დებ ლო ბის ასი წლის თავს 
აღ ნიშ ნავს. ის სა კუ თა რი ის ტო რი-
ის გა და აზ რე ბის პრო ცეს ში ა, მას თან 
ერ თად კი კულ ტუ რა, რო მელ საც საბ-
ჭო თა კავ შირ მა ბევ რი სტე რე ო ტი პუ-
ლი ნი ში აჰ კი და. იყო დრო, რო დე საც 
ფე მი ნის ტუ რი იდეა სა ზო გა დო ე ბა ში 
დის კ რე დი ტი რე ბუ ლი იყო, ხე ლო-
ვან ქა ლებს კი მა თი უფ ლე ბე ბი სა და 
პრობ ლე მე ბის წინ წა მო წე ვა ეში ნო-
დათ. თუმ ცა დრო შე იც ვა ლა. დღეს 
ჩვენ შე ვეც დე ბით, ეს შეც დო მა გა მო-
ვას წო როთ იმ ათი ქარ თ ვე ლი ხე ლო-
ვა ნი ქა ლის მა გა ლით ზე, რომ ლებ მაც 
სტე რე ო ტი პუ ლი ტყვე ო ბის გან თა ვის 

დაღ წე ვა და პატ რი არ ქა ლურ ხე ლოვ-
ნე ბას თან ოპო ნი რე ბა შეძ ლეს.

გა მო ფე ნა „დაიკარგა თორ მე ტი 
ქა ლი” ელე ნე აბა ში ძის კუ რა ტო რო-
ბით მო ეწყო. სა თა ურს კი იღებს მაია 
ნა ვე რი ა ნის ნა მუ შევ რე ბის სე რი ი დან 
და წარ მო ად გენს გა მო ფე ნის კონ-
ცეპ ტუ ა ლურ და სიმ ბო ლურ ღერძს. 
თორ მე ტი გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი პო ზი ცია 
და ათი ხე ლო ვა ნი ქალ ბა ტო ნი ერ თი-
ან დე ბა იმ კულ ტუ რი სა და ინ ტერ-
ნა ცი ო ნა ლუ რი ხედ ვის გარ შე მო, 
რო მელ შიც ასე ნათ ლად აისა ხე ბა 
ტრავ მე ბი ქარ თუ ლი ის ტო რი ი დან, 
აგ რე სი ა, იმედ გაც რუ ე ბა, წყე ნა თუ 
ბრძო ლა. ბრძო ლა სა კუ თა რი იდენ-
ტო ბი სა და „მე”-ს შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად. 

გა მო ფე ნა ზე წარ მოდ გე ნი ლია ის 
ათი გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი შე მოქ მე დე ბი თი 
პრაქ ტი კა, რო მელ თაც ავი თა რებს 

ქე თი კა პა ნა ძე

თა მუ ნა სი რბ ილ აძ ე
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ემიგ რა ცი ა ში მყო ფი ხე ლო ვა ნი ქა-
ლე ბის სა მი თა ო ბა მე ო ცე სა უ კუ ნის 
და საწყი სი დან დღემ დე: ვე რა ფა ღა ვა, 
თეა გვე ტა ძე, ქე თი კა პა ნა ძე, ან ნა კ.ე., 
თა მა რა კ.ე., სა ლო მე მა ჩა ი ძე, სო ფიო 
მე დო ი ძე, მაია ნა ვე რი ა ნი, თა მუ ნა 
სირ ბი ლა ძე და ქე თუ თა ალექ სი- 
მესხიშ ვი ლი – ქარ თუ ლი კულ ტუ რის 
კვალ დაკ ვალ. და ნარ ჩე ნი ორი კი რჩე-
ბა დამ თ ვა ლი ე რებ ლის წარ მო სახ ვას, 
რო მელ მაც და მო უ კი დებ ლად უნ და 
შე ავ სოს თა ნა მედ რო ვე ქარ თუ ლი ხე-
ლოვ ნე ბის ის ტო რი ის გა მო ტო ვე ბუ ლი 
მო მენ ტე ბი.

ვე რა ფა ღა ვა
ქარ თუ ლი ფერ წე რის 
უიშ ვი ა თე სი სიმ დიდ რე
ჩვენს სი ას ვიწყებთ თა ნა მედ რო ვე 
ქარ თუ ლი ხე ლოვ ნე ბის ის ტო რი ა ში 
ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე სა ხელ გან თ ქ მუ-
ლი ქალ ბა ტო ნით. ვე რა ფა ღა ვამ სა-
ქარ თ ვე ლო 20-იან წლებ ში, 12 წლის 
ასაკ ში, მშობ ლებ თან ერ თად და ტო ვა 

TIME OUT

ანნა კ.ე.
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და თით ქ მის მთე ლი ცხოვ რე ბა საფ-
რან გეთ ში გა ა ტა რა. მი სი ნა ხე ვარ-
სა უ კუ ნო ვა ნი შე მოქ მე დე ბი თი გზა 
მრა ვალ ფე რო ვა ნი თე მა ტი კი სა და 
მის ტი კის შემ ც ვე ლი ა. ვე რას ნა მუ-
შევ რებ ში მძაფ რად იგ რ ძ ნო ბა ქა ლუ-
რი შტრი ხე ბი, ფე რე ბის ჰა ე როვ ნე ბა 
და სიმ სუ ბუ ქე. ხე ლო ვა ნი თა ვი სუ-
ფა ლია კომ პო ზი ცი ა ში, თით ქოს ყვე-
ლა ფე რი წი ნას წარ გან საზღ ვ რუ ლი ა, 
ფორ მებს თა ვი ან თი ად გი ლი აქვთ 
ლი რი კულ ნა მუ შევ რებ ში, თუმ ცა 
ისი ნი და მო უ კი დებ ლად ვი თარ დე-
ბი ან მთლი ან სუ რათ ში. მხატ ვარ მა 
1966 წელს 33-ე ვე ნე ცი ის ბი ე ნა-
ლე ზე საფ რან გე თი წა რად გი ნა. და, 
მარ თა ლი ა, მი სი შე მოქ მე დე ბა 
ფრან გუ ლი კულ ტუ რის ნა წი ლი უფ-
რო ა, ვიდ რე ქარ თუ ლის, ვე რა ფა-
ღა ვა ნამ დ ვი ლად იმ სა ხუ რებს იმას, 
რომ მას თა ნა მედ რო ვე ქარ თუ ლი 
ხე ლოვ ნე ბის ის ტო რი ა შიც ჰქონ დეს 
თა ვი სი ად გი ლი.

თა მუ ნა 
სირ ბი ლა ძის 
და უმ თავ რე ბე ლი 
სათ ქ მე ლი
თა მუ ნა სირ ბი ლა ძემ ხატ ვა ად რე-
ულ ასაკ ში და იწყო. სკო ლა რომ 
და ამ თავ რა, სამ ხატ ვ რო აკა დე მი ის 
სტუ დენ ტი გახ და. საბ ჭო თა კავ-
ში რის დან გ რე ვის შემ დეგ თა მუ ნა 
ომებ სა და სიძ ნე ლე ებს ხე ლი დან 
გა უს ხ ლ ტა და საზღ ვარ გა რეთ გა-
ემ გ ზავ რა, სა დაც 1997 წელს ვე ნის 
სამ ხატ ვ რო აკა დე მი ა ში მოხ ვ და. 

თა მუ ნა არის მხატ ვა რი, 
რო მელ საც სჩვე ვია სათ ქ მე ლის 
და უმ თავ რე ბე ლად და ტო ვე ბა, 
თით ქოს და სურს, რომ დამ თ ვა ლი-
ე რე ბელ მა თა ვად იპო ვოს პა სუ ხი 
მის ჩა ნა ფიქ რ ზე. 

ჟეს ტის აბ ს ტ რაქ ცი ა, რო მე-
ლიც სივ რ ცეს არ ფა რავს, თა მუ ნას 

მაია ნავერიანი
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ნა ხა ტებ ში ყო ველ თ ვის იგ რ ძ ნო ბა 
და ყო ველ თ ვის მო ხერ ხე ბუ ლად 
აკა ვებს მხატ ვ რის ადა მი ა ნურ ინ-
ს ტინქტს, მუ დამ რა ღაც ჩა ხა ტოს, 
რა ღაც მი აჩხაპ ნოს ან და ლა ქოს 
ტი ლოს ცა რი ელ სივ რ ცე ზე.

ქე თი კა პა ნა ძე
რა დი კა ლუ რი 
ხე ლოვ ნე ბის 
მიმ დე ვა რი
ქე თი კა პა ნა ძე გერ მა ნი ა ში მცხოვ რე-
ბი ქარ თ ვე ლი მხატ ვა რი ა, რო მე ლიც 
აქ ტი უ რად მუ შა ობს თა ნა მედ რო ვე 
რა დი კა ლუ რი ხე ლოვ ნე ბის პრობ-
ლე მებ ზე. 80-იანი წლე ბი ქე თის, 
რო გორც მხატ ვ რის, შე მოქ მე დე ბის 
და საწყი სი ა. ის პირ ვე ლი მხატ ვა რი 

ქა ლი ა, ვინც სა ქარ თ ვე ლო ში კონ ცეპ-
ტუ ა ლურ ფო ტოგ რა ფი ა ზე და იწყო 
მუ შა ო ბა. თა ვის ნა მუ შევ რებ ში ის 
გან ზ რახ სვამს კითხ ვას ინ დი ვი დის 
შე სა ხებ. სწო რედ ეს ფორ მა ხდე-
ბა მი სი კონ ცეპ ტუ ა ლუ რი მე თო დი, 
სა დაც ფო ტოგ რა ფია მხატ ვ რუ ლი 
გა მო ხატ ვის ხერ ხი ა. 

ამე რი კე ლი არ ტ კ რი ტი კო სი ჰა რი 

შუ ოლ ბი 90-იანების და საწყის ში ქე-

თი ზე წერ და:

„თანამედროვე მი წის ქ ვე შა ხე-

ლოვ ნე ბის ცენ ტ რ მა რუ სე თი დან სა-

ქარ თ ვე ლო ში გა და ი ნაც ვ ლა და მი სი 

ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე სა ინ ტე რე სო 

წარ მო მად გე ნე ლი, რო მე ლიც ამ ახალ 

სცე ნა ზე გა მოჩ ნ და, ქე თი კა პა ნა-

ძეა – პირ ვე ლი ქარ თ ვე ლი მხატ ვა რი, 

რო მე ლიც ფე მი ნის ტურ თე მებ ზე 

მუ შა ობს”. 

TIME OUT ინტერვიუ

ქე თუ თა ალ ექ სიმე სხი შ ვი ლი

თეა გვ ეტ აძ ე
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ან ნა კ.ე.-ს 
პერ ფორ მან სუ ლი 
ხე ლოვ ნე ბა
ქე თი კა პა ნა ძის ქა ლიშ ვი ლის, 32 წლის 
ანა ეძ გ ვე რა ძე–კა პა ნა ძის შე მოქ მე დე-
ბი თი გზაც საკ მა ოდ შთამ ბეჭ და ვი ა: 
გა მო ფე ნე ბი ბერ ლინ ში, დი უ სელ დორ-
ფ ში, ჩი კა გო ში, ნი უ -ი ორ კ ში, ის რა ელ-
ში. ანა ამ ჟა მად ამე რი კა ში ა, მა ნამ დე 
გერ მა ნი ა ში ცხოვ რობ და და სამ ხატ ვ-
რო აკა დე მი აც იქ და ამ თავ რა, მა ნამ დე 
კი – სა ქარ თ ვე ლო ში, სა დაც ვახ ტანგ 
ჭა ბუ კი ა ნის სა ხე ლო ბის სა ბა ლე ტო 
სკო ლა ში სწავ ლობ და.

ან ნა კ.ე.-ს შე მოქ მე დე ბა ში ფერ-
წე რა, ინ ს ტა ლა ცი ა, პერ ფორ მან სი და 
ვი დეო ხში რად ერთ ნა მუ შე ვარ ში ერ-
თი ან დე ბა. ფორ მი სა და მა სა ლის მრა-

ვალ ფე როვ ნე ბა, სა გა მო ფე ნო სივ რ ცე-
ებ ზე რეფ ლექ სი რე ბა, საგ ნობ რი ო ბა ზე 
ყუ რადღე ბის გა მახ ვი ლე ბა და არაც ნო-
ბი ე რის ენობ რივ წარ მო ნაქ მ ნებ ზე მუდ-
მი ვი რე ა გი რე ბა, მი სი შე მოქ მე დე ბის 
ტი პუ რი მა ხა სი ა თებ ლე ბია — შე მოქ მე-
დე ბის, რო მელ საც კონ კ რე ტუ ლი ტე რი-
ტო რი ა, ანუ ოდეს ღაც ასე ღი რე ბუ ლი 
„საკუთარი სტი ლი” არ გა აჩ ნი ა.

მაია ნა ვე რი ა ნის 
მი ნიშ ნე ბე ბი
მაია ნა ვე რი ა ნი ცხოვ რობს და მუ შა-
ობს თბი ლის სა და ლონ დონ ში. მი სი 
აქ ტი უ რი პრო ფე სი უ ლი კა რი ე რა 1999 
წლი დან და იწყო, მას შემ დეგ, რაც 
Vordemberger Gildewart Foundation-ის 
სა ერ თა შო რი სო კონ კურ სის ფერ წე-

რის პირ ვე ლი პრი ზი აიღო. იმ დრო-
ი დან მო ყო ლე ბუ ლი, მაია ნა ვე რი ა ნის 
ნა მუ შევ რე ბი გა მო ი ფი ნა და სავ ლე თის 
სხვა დას ხ ვა სა მუ ზე უ მო და კო მერ ცი ულ 
სივ რ ცე ში.

მა ი ას შე მოქ მე დე ბა სავ სეა ტექ-
ს ტე ბი თა და მი ნიშ ნე ბე ბით. მი სი 
ნა მუ შევ რე ბი ტექსტს დაყ რ დ ნო ბილ 
ხე ლოვ ნე ბის ნა წი ლა დაც კი შე იძ ლე ბა 
მი ვიჩ ნი ოთ. თუმ ცა მა ი ას შე მოქ მე დე-
ბა უფ რო ფარ თო და მრა ვალ შ რი ა ნია 
იმის თ ვის, რომ ის ერთ კონ კ რე ტულ 

მიმ დი ნა რე ო ბა ში მო ვა თავ სოთ. 

ქე თუ თა ალექ სი-
მეს ხიშ ვი ლის 
ფერ წე რუ ლი რე ა ლო ბა
ყო ფი ლი მო დე ლი და ემიგ რან ტე ბის 

სა ლო მე მა ჩა იძე
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ქა ლიშ ვი ლი, რომ ლე ბიც 90-იანების 
და სას რულს ნი უ -ი ორ კ ში და სახ ლ დ ნენ, 
ამ ჟა მად ბერ ლინ ში ცხოვ რობს. მი სი ბო-
ლო პერ სო ნა ლუ რი გა მო ფე ნე ბი მო ეწყო 
ნი უ -ი ორ კ ში, კი ოლ ნ სა და ბერ ლინ ში. 

ქე თუ თა ალექ სი- მეს ხიშ ვი ლი თა-

ვი სი ხედ ვის გად მო სა ცე მად ხში რად 

მი მარ თავს მე თო დებს, რო მელ თა 

სა შუ ა ლე ბი თაც მის ფო ტო ებ ში ჩვე უ-

ლებ რი ვი ობი ექ ტე ბი გან სა კუთ რე ბუ-

ლი ხდე ბა. ასე ვე სა ინ ტე რე სოა მი სი 

მიდ გო მა ფო ტოგ რა ფი ის ტექ ნი კუ რი 

მხა რი სად მი, რო მელ საც ქე თუ თას ნა-

მუ შევ რებ ში ისე თი ვე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 

რო ლი უჭი რავს, რო გო რიც მო ტი ვებს. 

ხში რია სა კუ თა რი იმი ჯის გა მო ყე ნე-

ბაც. ზო გა დად ქე თუ თას ნა მუ შევ რე ბი 

ვი ზუ ა ლუ რი ფრაგ მენ ტე ბის კო ლექ-

ცი ა ა, რო მე ლიც გა ნუ საზღ ვ რელ და 

გა ურ კ ვე ველ სივ რ ცე ში არ სე ბობს და 

თით ქოს და არა ამ ქ ვეყ ნი ურ სამ ყა რო ზე 

მოგ ვითხ რობს.

თეა გვე ტა ძეს
ჰე ტე რო გე ნუ რი სტი ლი
რი გა ში და ბა დე ბუ ლი ქარ თ ვე ლი მხატ-
ვ რის, თეა გვე ტა ძის შე მოქ მე დე ბა 
გა მო ირ ჩე ვა თა ვი სი ჰე ტე რო გე ნუ რო-
ბით. მხატ ვ რის ხედ ვა მო ი ცავს შე მო-
თა ვა ზე ბე ბის ფარ თო სპექტრს, რაც 
დამ თ ვა ლი ე რე ბელს უქ მ ნის შეგ რ ძ ნე ბას, 
თით ქოს და ნა ხა ტი რამ დე ნი მე ხე ლო ვა-
ნის მი ერ არის შექ მ ნი ლი. 

თე ას მი ღე ბუ ლი აქვს მო ნა წი ლე ო ბა 
მრა ვალ – რო გორც პერ სო ნა ლურ, ისე 
ჯგუ ფურ – გა მო ფე ნა ში. მათ შო რი სა ა: 
“შავი შო თე ბი” (2012, Galerie Rupert 
Pfab, დი უ სელ დორ ფი, გერ მა ნი ა), 

“დოროთეა” (2010, Galerie Ruzicska/
Weiss, დი უ სელ დორ ფი, გერ მა ნი ა), 
“დონ-ჟუანისთვის” (2007, Galerie Markus 
Winter, ბერ ლი ნი, გერ მა ნი ა). პა რა ლე-
ლუ რად ამი სა, თე ამ თა მარ ხუნ და ძეს-
თან ერ თად 2003 წელს სა ქარ თ ვე ლო 
ვე ნე ცი ის 50-ე ბი ე ნა ლე ზე წა რად გი ნა.

სა ლო მე მა ჩა ი ძე 
ღრმა ემო ცი ე ბი თა 
და მო გო ნე ბე ბით 
შთა გო ნე ბუ ლი 
ხე ლოვ ნე ბა
სა ლო მე მა ჩა ი ძე – 1990-იანი წლე ბის 
ბო ლოს ბერ ლინ ში წა სუ ლი ხე ლო ვა ნი და 
ექ ს პე რი მენ ტუ ლი კი ნოს რე ჟი სო რი ა, რო-
მელ მაც თბი ლი სის სამ ხატ ვ რო აკა დე მი ის 
დას რუ ლე ბის შემ დეგ სწავ ლა ბერ ლი ნის 
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სო ფო მე დო იძ ე
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ხე ლოვ ნე ბის აკა დე მი ა ში გა ნაგ რ ძო. 
მის შე მოქ მე დე ბა ში იკ ვე თე ბა ქარ-

თუ ლი ვი ზუ ა ლუ რი კულ ტუ რის ნიშ ნე ბი – 
ხალ ხუ რი ხე ლოვ ნე ბა, რე ლი გი უ რი მო ტი-
ვე ბი. ზო გა დად სა ლო მეს ნა მუ შევ რებ ში 
გა მო სა ხუ ლია მო გო ნე ბე ბი, გრძნო ბე ბი, 
ოც ნე ბე ბი. ის სცე ნა რის ავ ტო რი, დამ დ გ-
მე ლი რე ჟი სო რი და დამ დ გ მე ლი მხატ ვა-
რია ფილ მი სა „საშიში ვეფხ ვი”. 

სო ფო მე დო ი ძეს 
მრა ვა ლი რე ა ლო ბა
სო ფო მე დო ი ძე ლონ დონ ში მცხოვ რე-
ბი ქარ თ ვე ლი არ ტის ტი ა, რო მელ მაც 
სა ქარ თ ვე ლო 2001 წელს და ტო ვა. 
გოლ დ ს მი ტის კო ლე ჯის დამ თავ რე ბის 
შემ დეგ ხე ლოვ ნე ბის მა გის ტ რის წო დე-
ბა მი ე ნი ჭა. პა რა ლე ლუ რად ამი სა, მან 

მა გის ტ რის ხა რის ხი მო ი პო ვა ფო ტო-
ხე ლოვ ნე ბა შიც ლონ დო ნის ხე ლოვ ნე-
ბის ინ სი ტუტ ში, მა ნამ დე კი თბი ლი სის 
თე ატ რი სა და კი ნოს უნი ვერ სი ტეტ ში 
სწავ ლობ და. 

სო ფოს ერ თ -ერთ ყვე ლა ზე ცნო ბილ 
მოკ ლე მეტ რა ჟი ან ფილმ „ანდროპოვის 
ყუ რებ ში” წარ მოდ გე ნი ლია საბ ჭო თა 
მო დერ ნის ტუ ლი არ ქი ტექ ტუ რის სი ლუ-
ე ტი, შე ნო ბა, რო მე ლიც დღეს აღარ არ-
სე ბობს. ზო გა დად ფილ მის მზა დე ბი სას 
სო ფოს ახა სი ა თებს თე მის დე ტა ლუ რი 
შეს წავ ლა და მი სი სა ინ ტე რე სო, უნი კა-

ლუ რი ფორ მით გად მო ცე მა. 

თა მა რა კ.ე.-ს 
ფერ თა ჰა ლუ ცი ნა ტო რუ ლი 
სპექ ტ რი
თა მა რა კ.ე. – ამ სა ხე ლით იც ნო ბენ ხე-

ლო ვან თა წრე ში თა მუ ნა ხუნ და ძეს. მი სი 
ნა მუ შევ რე ბი ასა ხავს ფე მი ნუ რო ბის ცნე-
ბას, რო მე ლიც ფერ თა ჰა ლუ ცი ნა ტო რუ-
ლი გა მით ით რევს მა ყუ რე ბელს. თა მა რა 
კ.ე.-ს შე მოქ მე დე ბა შე ი ცავს მაც დუ ნე-
ბელ, თვა ლის მომ ჭ რელ მო ტი ვებს, რო მე-
ლიც რე ა ლიზ მი სა და ირო ნი ის მიქ სი ა. 

1997 წელს მო ეწყო მი სი პერ-

სო ნა ლუ რი გა მო ფე ნე ბი Ostwall 

Dortmund-ის მუ ზე უმ ში, Whitechapel 

Gallery London-ში, Sprengel Museum 

Hannover-ში, მოს კო ვის ხე ლო ვან თა 

ცენ ტ რა ლურ სახ ლ ში. უნი ვერ სი ტე ტის 

დას რუ ლე ბის შემ დეგ თა მარ ხუნ და ძემ, 

თეა გვე ტა ძეს თან ერ თად წა რად გი ნა 

სა ქარ თ ვე ლო ვე ნე ცი ის 50-ე ბი ე ნა ლე-

ზე, სა დაც წარ მოდ გე ნი ლი იყო მი სი 

დიდ მას შ ტა ბი ა ნი კომ პ ლექ სუ რი ინ ს ტა-

ლა ცი ე ბი. იმა ვე წელს თა მა რა კ.ე. პრა-

ღის პირ ველ ბი ე ნა ლე ზე მი იწ ვი ეს. 

თამარა კ.ე.
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სა რა მუ ნი:
„არ ას დრ ოს არ ვც დი ლობ, ჩე მი ფო ტო მო დე ლე ბი 
ლა მა ზად წა რმ ოვ აჩ ინო – ის ინი ის ედ აც ლა მა ზე ბი 

არ იან. ჩე მი სა ქმე შუქჩრ დი ლზე მუ შა ობ აა“.

რეკ ლა მა რომ ბიზ ნე სის ერ თ -ერ თი ძი რი თა დი მა მოძ რა ვე-
ბე ლი ძა ლა ა, ამ ფაქ ტ ზე არა ვინ და ვობს, რეკ ლა მის ქმე დი თო-
ბას კი მნიშ ვ ნე ლო ვან წი ლად მი სი ვი ზუ ა ლუ რი აღ ქ მა გა ნა პი-
რო ბებს და თუ ად რე სა რეკ ლა მო პრო დუქ ცია ძი რი თა დად 
გრა ფი კის მეშ ვე ო ბით იქ მ ნე ბო და, ფო ტოგ რა ფი ის გა ჩე ნამ სულ 
მა ლე რა დი კა ლუ რად შეც ვა ლა კურ სიც და რა კურ სიც. მე-20 სა-
უ კუ ნის ოცი ან წლებ ში კი ფო ტოგ რა ფი ის ახა ლი მი მარ თუ ლე ბა 
– ფეშ ნ - ფო ტოგ რა ფია მძლავ რად იკი დებს ფეხს და, რა საკ ვირ-
ვე ლი ა, დღემ დე არ თმობს პო ზი ცი ებს.

ფეშ ნ - ფო ტოგ რა ფი ის ერ თ -ერ თი პატ რი არ ქის, 1897 წელს 
და ბა დე ბუ ლი ერ ვინ ბლუ მენ ფელ დის შემ დეგ მო დის რეკ ლა მის 
სამ ყა როს არა ერ თი გა მორ ჩე უ ლი ხე ლო ვა ნი მო ევ ლი ნა, მაგ-
რამ Forbes Woman-ი, ცხა დი ა, ამ გვერდს ქალ ფო ტოგ რაფს, 
ფრანგ სა რა მუნს უთ მობს, რომ ლის შე მოქ მე დე ბის გაც ნო ბის 
სა შუ ა ლე ბა ქარ თ ველ სა ზო გა დო ე ბას უკ ვე ჰქონ და თბი ლის ში 
ახ ლა ხან გა მარ თულ გა მო ფე ნა ზე.

მი უ ხე და ვად იმი სა, თუ სწო რედ იმის დამ სა ხუ რე ბით, რომ 
სა რა მუ ნი მუ შა ო ბი სას უახ ლეს ფო ტო ტექ ნი კა სა და ოპ ტი კას 

იყე ნებს, ის სა სურ ველ სიძ ვე ლის ეფექტს აღ წევს. მი სი და ბინ-
დუ ლი, თით ქოს კა მე რის გა უ მარ თა ო ბი სა თუ სხვა მი ზე ზით 
არა ფო კუ სი რე ბუ ლი გა მო სა ხუ ლე ბე ბი ქმნი ან იმ ნა ხევ რად მის-
ტი კურ, მო უ ხელ თე ბელ სამ ყა როს, რო მელ საც მხო ლოდ ძველ 
ფო ტო ფი რებ სა და ფო ტოგ რა ფი ებ ზე თუ ნა ხავთ და რო მე ლიც 
ასე გა მო არ ჩევს სა რა მუ ნის შე მოქ მე დე ბას სხვა, მი სი პე რი ო-
დი სა თუ ად რინ დე ლი ფეშ ნ - ფო ტოგ რა ფე ბის კაშ კა შა, სა რეკ ლა-
მო პლა კა ტე ბის თ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი და ხში რად დამ კ ვე თის 
მი ერ აუცი ლე ბე ლად მოთხოვ ნი ლი სტი ლის გან. სა რა მუ ნი პირ-
ვე ლი ფო ტოგ რა ფი ქა ლი იყო, რო მელ საც 1972 წელს პა რიზ ში 
Pirelli-ს კა ლენ დ რის გა და ღე ბა შეს თა ვა ზეს და არც შეც დ ნენ: 
სა რა მუნ მა ფო ტო კა მე რით იმ პ რე სი ო ნის ტუ ლი ტი ლო ე ბი შექ მ-
ნა. სწო რედ სამ ყა როს გა მორ ჩე უ ლი ხედ ვის გან ვ რ ცო ბის სურ-
ვილ მა გა ნა პი რო ბა სა რა მუ ნის შე მოქ მე დე ბა ში ახა ლი ტალ ღის 
გა ჩე ნა – ხე ლო ვა ნი მხატ ვ რულ, ძი რი თა დად შავ - თეთრ ფო ტოგ-
რა ფი ა ზე გა და ერ თო, შემ დეგ მოკ ლე მეტ რა ჟი ან მა ფილ მებ მა 
გა ი ტა ცა, 1990 წელს გა და ღე ბუ ლი მი სი პირ ვე ლი მხატ ვ რუ ლი 
ფილ მი „მისისიპი 1” კი იაპო ნი ა ში სა კულ ტო ფილ მად იქ ცა. 


