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Georgian transcript: 
 
თუ შეგიძლია მოგვიყევი ეთნოგრაფიული მუზეუმის შესახებ.  
 
რა თქმა უნდა. ეთნოგრაფიული მუზეუმი არის თბილისში, კუს ტბასთან ახლოს. და 
აქვთ ესეთი ნაკვეთი, საკმაოდ დიდი და აშენებული აქვთ საქართველოს სხვა და სხვა 
კუთხის სახლები. ანუ საქართველო კი პატარა ქვეყანაა, მარა ყველა კუთხეს თავისი 
სპეციფიური ტიპის სახლი აქვს. და ზოგიერთი სახლი იმ სოფლებშივე არის 
დაშლილი და აქ მერე თბილისში არის აწყობილი, რომ ნამდვილად ზუსტად 
იგივენაირი სახლი რომ ყოფილიყო რა. და ძაან1 მაგარია იმიტომ , რომ შეგიძლია 
შეხვიდე მუზეუმში, ფეხით იარო, დაათვალიერო ეს სახლები, ყველა სახლს აქვს 
თავისი ეზო და ასევე სახლში რომ შეხვალ არის მოწყობილი იქაურ ყაიდაზე 
საიდანაც არის ეს სახლი, რომელი კუთხიდანაც არის და ძალიან საინტერესო არის 
არა მარტო ქართველისთვის, არამედ უცხოელისთვისაც ამის დათვალიერება.  
 
და ეს მუზეუმი ღია ცისქვეშ არის?  
 
კი, ეს მუზეუმი არის ღია ცისქვეშ. ანუ, დიდი ნაკვეთი არის, ეზოები ყველაფერი, 
ბილიკები, გზები და ეს სახლები მიმოფანტული არის რა, ყველა ერთად 
ჩამწკრივებული არ არის, როგორც ვთქვი ეზოები აქვს ყველა სახლს რა და...  
 
გასაგებია. და ეს მუზეუმი რამე სხვა ღონისძიებებს მასპინძლობს იმის გარდა, რომ 
შეგიძლია მიხვიდე და დაათვალიერო სახლები? 
 
კი, ყოველ ზაფხულს გვაქვს ართ გენის ფესტივალი. და ეს... სულ რამოდენიმე წელია 
რაც დავიწყეთ ამ ფესტივალის გაკეთება და ესე იგი, იმართება ეთნოგრაფიულ 
მუზეუმში. რამოდენიმე დღე გრძელდება, სადღაც ერთი-ორი კვირა მგონი. ზუსტად 
აღარ მახსოვს. და იმართება კონცერტები, ასევე აკეთებენ სხვა და სხვა კუთხის 
საჭმელებს და ყიდიან ამ საჭმელებს და კიდე სამკაულს და ეგეთ რაღაცეებს. პატარ-
პატარა დახლებია და ძალიან ბევრი ხალხი იკრიბება ხოლმე და ძალიან ბევრი 
ქართველი  მიდის და უცხოელებიც არიან ხოლმე. და ერთ-ერთი საინტერესო კიდევ 
ის არის, რომ ცნობილი ქართული ჯგუფებიც არიან, აი ქართულ-ხალხურ 
სიმღერებსაც მღერიან,  მარა ასევე ვთქვათ 33ა, რომელიც უფრო თანამედროვე 
სტილის მუსიკას ასრულებს. მაგრამ ასევე, ჩამოყავთ ჯგუფები საქართველოს სხვა და 

                                                            

1 In colloquial Georgian, people will often say ძაან instead of ძალიან. It is not grammatically correct, but it is very 
acceptable in spoken form. 



სხვა კუთხეებიდან და ისინიც ასრულებენ სხვა და სხვა... არის... სიმღერებიც არის და 
ცეკვებიც რა. და ძალიან საინტერესო სანახობაა ეს.  
 
შენ ყოფილხარ ართ გენის ფესტივალზე?  
 
კი, მე ორჯერ ვარ სხვათა შორის ნამყოფი და ნამდვილად ძალიან კარგი იყო, მე 
ძალიან ვისიამოვნე. თან ვიყავი ჩემ ორ უცხოელ მეგობართან ერთად და ისინიც 
ძალიან აღფრთოვანდნენ, იმიტომ რომ... ნუ მეც არ ვარ საქართველოს ყველა კუთხეში 
ნამყოფი და არც ჩემი უცხოელი მეგობრები არ არიან ნამყოფები და ძალიან 
მოგვეწონა სახლების დათვალიერება და სხვა და სხვა საჭმლის გასინჯვა და ასე 
შემდეგ და... ეთნოგრაფიულ მუზეუმში მე ჯერ არ ვიყავი ნამყოფი. პირველად 
წავედი ართ გენის ფესტივალზე და შემდეგ ფესტივალი რომ დამთავრდა ისევ 
დავბრუნდით ეთნოგრაფიულ მუზეუმში, რომ კარგად დაგვეთვალიერებინა. იმიტომ 
რომ მართლაც ძალიან მოგვეწონა და “პროსტა”2 ართ გენის ფესტივალზე იმდენი 
ხალხია, რომ შეიძლება ვერ მოახერხო წესიერად ყველაფრის ნახვა. და ისევ 
დავბრუნდით, ყველაფერი კარგად დავათვალიერეთ და საერთოდ ზოგადად ართ 
გენის ფესტივალი როცა არ ხდება საკმაოდ სიცარიელე და სიმშვიდეა ხოლმე 
ეთნოგრაფიულ მუზეუმში და რაღაც “პონტში”3 კარგი არის, იმიტომ რომ შეგიძლია 
კარგად მიმოიარო, ყველაფერი დაათვალიერო. და თვითონ იქ ხალხი ვინც მუშაობს 
იმათ ბევრი დრო აქვთ, რომ რაღაც შეკითხვები თუ გაქვს გიპასუხონ და მოგატარონ 
და ასე შემდეგ. და ნამდვილად ძალიან მაგარია.  
 
 
English translation: 
 
I: Could you please tell us about the Ethnographic Museum?  
 
R: Of course. The Ethnographic Museum is in Tbilisi4, near Turtle Lake. And its grounds are 
like this, pretty big, and they have houses from different regions of Georgia in this one area. 
Although Georgia is a small country, each region has its own specific type of housing. Some 
houses were dismantled in the villages and then put back together in Tbilisi to have an authentic 
representation of the original houses. It’s amazing because you can go into the museum, walk 
around, and look at the houses. Each house has its own yard, and when you go into the individual 
houses, the interior is decorated just like it would be in the original village. Seeing all this is very 
interesting not only for a Georgian, but also for a foreigner. 
 
I: Is this an open air museum?  

                                                            

2 Russian slang word. It has many meanings, such as “simply, I don’t know.” Sometimes it’s used as a filler word.   

3 Also a slang word in Georgian. In this case, it means “way.”    

4 Tbilisi is the capital of Georgia. It’s located in the southeastern part of the country.  



 
R: Yes, it’s an open air museum. There is a big plot of land and yards, paths, roads, and houses 
are spread out within. The houses are not lined up in a row, and like I said, each house has its 
own yard.  
 
I: Okay. Does the museum host any events beyond general visits? 
 
R: Yes. Every summer we have the Art Gene festival, and this… And it has only been a few 
years since we started this festival, and it’s held in the Ethnographic Museum. It lasts for a few 
days, probably one or two weeks. I don’t remember exactly. And there are concerts; they also 
make food from different regions of Georgia, and they sell this food, and also some jewelry and 
that kind of stuff. There are little stalls. There are always a lot of people, including Georgians 
and foreigners. Another thing that’s really interesting - there are famous Georgian bands who 
sing Georgian folk songs, but also, for example “33a,” who sing more modern music. They also 
bring bands from different parts of Georgia, and they also perform different… there are… you 
know, songs and dances. It’s a very interesting show.  
 
I: Have you ever been to the Art Gene festival? 
 
R: Yes, I’ve been there twice, and it was definitely very good. I had so much fun. I was with my 
two foreign friends, and they were also very excited, because… Even I haven’t visited every 
region of Georgia – and neither have my friends – so we really enjoyed looking at the houses and 
trying the different foods, etc. I had never been to the Ethnographic Museum before the festival, 
and after the festival was over, I went back to the museum to have an opportunity to take a good 
look around, because we really liked it so much. There are usually so many people at the Art 
Gene festival that you might not have a chance to see everything properly. And we went back 
and had a good look around. Generally, when the festival is not on, the museum is really empty 
and peaceful, and in a way it’s very good because you can walk around properly, see everything. 
And the people who work there have more time to answer your questions and walk around with 
you. It’s such a cool place!  
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