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Georgian transcript: 
 
ნიკა: თბილისში ჩემი ყველაზე საყვარელი ადგილი არის, ძველ თბილისში ზევით რო 
ახვალ არის ციხესიმაგრე ესეთი, ნარიყალა, რომელიც ადრე იყოს თბილისის მთავარი 
გალავანი, ანუ მას ქონდა ექვსი დონე გალავნების და კრავდა მთელს თბილისს 
მოიცავდა. ეხლა რა თქმა უნდა თბილისის ძალიან პატარა ნაწილს მოიცავს, მარა 
ძალიან ლამაზია და რომ ახვალ თბილისი აი ესე ხელის გულზე ჩანს და ძალიან 
ლამაზია.  ეს არის ჩემი ყველაზე საყვარელი ადგილი თბილისში.  
 
რუსო: და  ძველი თბილისი ძალიან განსხვავედება ახალი თბილისისგან? 
 
ნიკა: ახალი თბილისიდან? კი იმიტომ რომ ძველი თბილისი უძველესი ქალაქი არის 
და ახალი თბილისი უფრო მეოცე საუკუნის აქიტექტურა არი და დიდად არ 
მიზიდავს.  
 
რუსო: და ახალ არქიტექტურაზე რა ფიქრობ. ეხლა ხო შენდება ხოდა ახალი 
კორპუსები და ასე შემდეგ.  
 
ნიკა: ისევ და ისევ პოლიტიკურად კორექტული რომ ვიყო, ახალი არქიტექტურა არ 
მიზიდავს. თბილისსში არსებული ახალი არქიტექტურა, იმიტომ რომ ნომერი ერთი 
მიზეზი არის ის რომ  თუნაც მე ამ ბიზნესში ვტრიალებ და ვიცი როგორ კეთდება ეს 
ყველაფერი და ვიცი ავტორები ვინ არიან და როგორ არის და რანაირად და ჩემი 
აზრით ძალიან ცოტა არის ხოლმე ნაფიქრი იმაზე თუ რამდენად ჯდება კონტექსტში 
ეს თუ ის პროექტი რა. და აქედან გამომდინარე მე დიდად არ ვარ მოხიბლული 
დღევანდელი არქიტექტურით რაც თბილისში კეთდება, თუმცა არის რამდენიმე 
მაგალითი რომელიც ძალიან მომწონს და კარგად ჯდება იქ სადაც ჯდება. არის 
აგრეთვე ბევრი მაგალითი ისეთი პროექტებისა, რომ აი ცალკე აღებული ძალიან 
ლამაზია მარა თავის კონტექსტში არ ჯდება და ეს ნებისმიერ გამოცდილ 
არქიტექტორს რომ კითხო და შეაფასებინო იგივეს გეტყვის.  
 
რუსო: შენი აზრით დღევანდელი არქიტექტურა რა გავლენის ქვეშ ექცევა? 
 
ნიკა: ჩემი აზრით დღევანდელი არქიტექტურული პროექტების უმეტესობა 
გამოწვეულია და ანუ მათი მთავარი გავლენა ერთადერთია რა: ძველის მოშორება 
ხვდები? ანუ, იქედან გამომდინარე რომ ძალიან უნდათ კომუნისტური პერიოდი 
ამოშალონ ჩვენი ისტორიიდან, რასაც მე არ ვეწინააღმდეგები პრინციპში ხო როგორც 
ასეთი, მარა იმდენად ძალიან უნდათ ეს მოხდეს რომ დიდ მნიშვნელობას არ 
ანიჭებენ იმას თუ რას ააშენებენ მის თავზე. ანუ გასაგებია რომ რაღაა რომ ააშენო, 



რაღაც უნდა დაანგრიო ქვეშ, მაგრამ ის რასაც ააშენებ ბევრად უკეთესი უნდა იყოს 
ძველზე ხო?    
 
რუსო: რა თქმა უნდა 
 
ნიკა: ხოდა აქედან გამომდინარე, აი ამას ცოტათი მეტი ყურადღება უნდა მიექცეს რა 
ჩემი აზრით. და ერთერთი კიდე უმთავრესი, ჩემი აზრით ღირებულება თბილისის 
როგორც ცალკე აღებული ქალაქის არის აგრეთვე, როგორც საქართველოსი ისევე 
თბილისის, მისი ისტორიული ნაწილი. ანუ იმისთვის რომ თუნდაც ტურიზმს 
განვითარების გზა მისცე, და თუნდაც ტურისტს მისცე შენ აქ ჩამოსვლის კიდევ ერთი 
მიზეზი შენ უნდა განავითარო ჩვენი ისტორიული ნაწილი, თბილისის.   
 
 
English Translation: 
 
Nika: My favorite place in Tbilisi is, when you go to the top there is this fort, Narikala, which 
used to be Tbilisi’s main fence. It had six levels and held together, covered the whole city. Now, 
of course it only covers a small part, but is very beautiful and when you go up there Tbilisi is 
visible as from the palm of your hand and is very beautiful. This is my favorite place in Tbilisi.   
 
Ruso:  And is old Tbilisi a lot different from modern Tbilisi? 
 
Nika: From modern Tbilisi? Yes, because old Tbilisi is an ancient city and modern Tbilisi is 
mostly twentieth century architecture and doesn’t attract me much.  
 
Ruso: And what do you think about the new architecture? There are new blocks of flats and etc 
being built. 
 
Nika: Again to be politically correct, I will say that the new architecture in Tbilisi does not 
attract me. Because the number one reason is that I am in this business and I know how it is done 
and who the authors are and how it is and I think that there is very little thought given to how the 
project works contextually. Therefore, I am not impressed with modern architecture in Tbilisi, 
nevertheless there are some examples which I really like and they are set well in context. There 
are also many examples of projects which are very beautiful separately, but they are not set well 
in their context and if you ask any experienced architect about this she will say the same.  
 
Ruso: What do you think is the main influence on the nowadays architecture? 
 
Nika: In my opinion the most of the nowadays architectural projects are caused by and their 
main aim and influence is single: to get rid of the old, you know? So, because they really want to 
erase the communist period from our history, which I have nothing against per se, but they want 
it so much that they do not give big significance to what they in it’s place. It’s understandable 
that in order to build something you need to take something down, but what you build should be 
much better than the old right? 
 



Ruso: Of course.  
 
Nika: Therefore, I think that this should be given more attention. And also one of the most 
important values of Tbilisi as a city, as of the whole Georgia, is it’s historical past. So in order to 
give a way to tourism, and give a tourist another reason to come here, you need to develop our 
historical part, of Tbilisi.  
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