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Georgian transcript: 
 

ნიკუშა: აამ, ერთი მქონია პერსონალური გამოფენა, ოღონდ ეს იყო ჩემი და ჩემი 

მეგობრის გამოფენა იყო ექსპერიმნტალური სახის. ანუ, რაღაცა ისეთი, რა ქვია მაგ 

სიტყვას დამავიწყდა მარა. ანუ მე გადავიღე ფოტოები, მან ამ ფოტოებზე გააკეთა 

ილუსტრაციები, გამოფენის თემა იყო გლობალიზაცია და ესე გავბედეთ რომ რაღაცა 

გაგვეკეთებინა. გარდა მაგისა იყო ფოტოკონკურსები; საქართველოში იყო: ქოლგა, 

ჩემი ჯარისკაცი, ქოლგა 2, ქოლგა 3, ქოლგა 4, ქოლგა 5. ყველაში ვიმარჯვებდი, 

საუკეთესო, ქოლგაში საუკეთესო პორტრეტის ნომინაციაში გამიმარჯვებია, ჩემი 

ჯარისკაცის პორტრეტის ნომინაციაში გამიმარჯვებია. და ასევე იყო ფოტოკონკურსი 

ლი არ ეგეთი ფირმა, გეცოდინება ალბათ შენ. 
 

მარიამი: ლევისი და ლი 
 

ნიკუშა: ლი და ვრანგლერი. ხოდა ქონდა ეგეთი : make history. ხოდა ამ, 62000 ფოტო 

იყო მანდ ნომინირებული და მაქედან გავიდა 101და იმ 101-ში მოვხვდი მე და მერე 

იყო მთელი ევროპის ნაშტაბით გამოფენები მოაწყო ლიმ და ჩემი ფოტოებიც 

დადიოდნენ ესე მთელი ევროპის გარშემო. 
 

ირინკა: ვა რა საინტერესოა 
 

ნიკუშა: თურქეთში მქონდა კიდე გამოფენა, ქართველ ფოტოგრაფებთან ერთად ერთ-

ერთი იყო იურა მეჩითოვი და მაია დეისაძე და კიდე ერთი ძალიან კარგი სომეხი 

ფოტოგრაფია, რომლის სახელი და გვარი დამავიწყდა თუმცა ბოდიშს ვიხდი 

ამისთვის.    
 
 
English translation: 
 
Nikusha: I’ve had one personal exhibition, except it was mine and my friend’s and it was of an 
experimental type. So something like, I forgot the name of the word. Basically, I took photos, 
and he made illustrations on these photos, the theme of the exhibition was globalization; and so 
this way we dared to do something. Other than that there were some photo competitions. In 
Georgia there were: Kolga, My Soldier, Kolga2 , Kolga3, Kolga4, Kolga5. And I would win in 
all of them, In Kolga I won the nomination of the best portrait, in My Soldier I also won the 
nomination of the best portrait. Also there was a photo contest Lee there is such a firm, you’ll 
probably know. 
 
Mariam: Levi’s and Lee. 



 
Nikusha: Lee and Wrangler. Anyways they had a contest: Make History. 6200 photos were 
nominated and only 101 of them passed, and mine was one of them. And then there were 
exhibitions throughout the whole Europe and my photos too were travelling all over Europe.  
 
Irinka: Interesting. 
 
Nikusha: I also had an exhibition in Turkey, together with Georgian photographers; including 
Iura Mechitov and Maia Deisadze and also a very good Armenian photographer whose name I 
forgot and I apologize for this.  
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