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რედაქციისგან
2020 წლის დასაწყისში კვლავ გვეძლევა შესაძლებლობა თვალი 
გადავავლოთ ჩვენს გასული წლის ნამოღვაწარს და შევაჯამოთ იგი. ამ 
პერიოდში გამოცემული ჟურნალი „სტილის” ნომრებში ტრადიციულად 
წარმოვაჩენდით სიახლეებს მშენებლობის, არქიტექტურისა და 
ხელოვნების სფეროებში, შედეგად მრავალი ახალი შემოქმედებითი 
სახე, საინტერესო ნამუშევარი თუ პროექტი გამოვლინდა. ამ პროცესში 
მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა არქიტექტურის მერვე საერთაშო  
- რისო ფესტივალის და მისი მომცველი საერთაშორისო კონკურსის 
„არ ქიტექტურული პრემია 2019” ჩატარებამ. მოგეხსენებათ, პროექტს 
14 წლის წინ ჩაეყარა საფუძველი. იგი წარმატებული აღმოჩნდა. 
ინტერესი კონკურსის მიმართ ყოველ წლიურად იზრდება. ამას 
მოწმობს მასში მონაწილე ქართველი და უცხოელი არქიტექტორების 
მიერ წარმოჩენილი რეალიზებული ობიექტების, საინტერესო 
პროექტების მრავალფე - როვნება, რომელმაც მნიშვნელოვნად 
დატვირთა საკონკურსო ექსპო - ზიცია. დიდი მადლობა კონკურსის 
მონაწილე ყველა პროფესიონალს, ჟიურის წევრებს. ჟურნალი 
„სტილის” და „საქართველოს არქიტექტორთა ასოციაციის” 
სახელით, განსაკუთრებულ მადლობას ვუხდით საერთაშორისო 
ფესტივალის და „არქიტექტურული პრემია 2019”-ის გენერალურ 
სპონსორს - კომპანია „კაპაროლს”, სპონსორ კომპანიას - „ორიონს”, 
ყველა მხარდამჭერ კომპანას, საინფორმაციო მხარდამჭერებს - 
ყველას, ვინც ხელი შეუწყო კონკურსის მიმდინარეობის პროცესს და 
დაჯილდოების ცერემონიალის გაშუქებას. პროექტი გრძელდება. 
ფესტივალის და კონკურსის ორგანიზატორების სახელით, ვაცხადებთ 
საერთაშორისო კონკურსს „არქიტექტურული პრემია 2020”. ჟურნალი 
„სტილის” 70-ე ნომერი მოიცავს „მე-8 საერთაშორისო ფესტივალს” 
და „არქიტექტურული პრემია 2019”-ის ნომინანტების ნამუშევრების 
ერთგვარ კატალოგს წარმოადგენს. კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით 
ყველას, ჩვენთან საინტერესო თანამშრომლობისთვის. „საქართველოს 
არქიტექტორთა ასოციაციის” და ჟურნალი „სტილის” სახელით ახალ 
2020  წელს გისურვებთ ბედნიერებას, ჯანმრთელობას და წარმატებებს 
შემოქმედებით საქმიანობაში! 
 

EDITORIAL
Year 2020 started and we have the opportunity to look at our activities 
and evaluate what was done last year. In the issues of STYLE Magazine 
published this year we tried to regularly report the news on architecture, 
construction and art. Considerable contribution to this process was added 
by international competition Architectural Award 2019. As you know, this 
project was launched the 14 years ago and developed with considerable 
success. Interest toward Architectural Award increases from year to year, 
which is well proved by the quantity and diversity of realized works and 
projects, submitted by Georgian and foreign architects, participating in the 
competition. We would like to thank all the architects and jury members, who 
took part in Architectural Award 2019. STYLE Magazine and Association 
of Architects of Georgia would like to acknowledge the contribution, made 
by supporters and co-organizer of international competition Architectural 
Award 2019 - General Sponsor of competition and Architectural Festival 
- company Caparol Georgia, Sponsor of competition – company - Orion 
and partner companies and information supporters, who assisted us in 
organizing the competition and publicizing its progress and results. The 
project is going on. On behalf of competition organizers, we would like to 
announce the launching of Architectural Award 2020. The New 70 issue 
of STYLE Magazine features the award ceremony of Architectural Award 
2019 and offers a catalogue of nomination -winning works and projects. 
Once again - thank you so much for maintaining cooperation with us. 

Happy New Year to you all! With our best wishes for happiness, health 
and success, STYLE Magazine and Association of Architects of Georgia!!!

არქიტექტორებისა
და დიზაინერების
საყურადღებოდ!

არქიტექტორთა კლუბი და ჟურნალი „სტილი” კვლავ 
აგრძელებს თქვენთან თანამშრომლობას.

გთხოვთ, მოგვაწოდოთ თქვენს მიერ რეალიზებული 
არქიტექტურულ-დიზაინერული პროექტები. მათ შორის 
საუკეთესოები განთავსებული იქნება ჟურნალი „სტილი” 
მომდევნო ნომრებში, რისთვისაც წინასწარ გიხდით 
მადლობას.

რედაქცია იტოვებს უფლებას გაცნობოთ მასალის 
მომზადებისა და პუბლიკაციისათვის აუცილებელი პირობა 
- ჟურნალში გამოსაქვეყნებელი ობიექტი წარმოდგენილი 
იქნას მისი ამსახველი ფოტო-მასალის მაღალმხატვრული 
ხარისხით - ავტორმა უზრუნველყოს ობიექტის პრო ფე-
სიული ფოტოგადაღება.

დაზუსტდეს თანაავტორთა ვინაობა!www.archias.ge
Association of Architects of Georgia
საქართველოს არტექტორთა აკადემია

www.archias.ge

gamomcemeli - saqarTvelos arqiteqtorTa asociacia

mTavari redaqtori - nino laRiZe

informacia - nino laRiZe, dimitri gelovani.

Targmani - nata kurtaniZe

kompiuteruli dizaini - Tamaz CxaiZe

reklama - S.p.s. stili, direqtori ekaterine javaxiSvili
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CHIEF EDITOR - Nino Laghidze
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sareklamo teqstis Sinaarsze 

redaqcia pasuxs ar agebs

arqiteqtorebisa da dizainerebis sayuradRebod!

saqarTvelos arqiteqtorTa asociacia da Jurnali "stili" agrZelebs TqvenTan TanamSromlobas.

gTxovT, mogvawodoT Tqvens mier realizebuli arqiteqturul-dizaineruli proeqtebi. maT Soris saukeTesoebi ganTavsebuli

iqneba Jurnali "stilis" momdevno nomrebSi, risTvisac winaswar gixdiT madlobas.

Jurnalis redaqcia itovebs uflebas gacnoboT masalis momzadebisa da publikaciisaTvis aucilebeli piroba - JurnalSi

gamosaqveynebeli obieqti war modgenili iqnas misi amsaxveli foto-ma salis maRalmxatvruli xarisxiT - avtorma uzrunve-

lyos obieqtis profesiuli foto gada Re ba.

dazustdes TanaavtorTa vinaoba!

Association of Architects of Georgia
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წყალი მსოფლიოში ყველაზე მოთ-
ხოვნად და საყვარელ სასმელად ით-
ვლება.  სისტემა GROHE Blue Pure 
სთავაზობს მომხმარებელს დასალევი 
წყლის ფარ თო არჩევანს. მისი მიღება 
შესაძლებელია GROHE Blue Pure -ს 
ონკანებიდან. სახლში თუ ოფისში და-
მონტაჟებული ონ კანიდან ნებისმიერ 
დროს გემრიელი და სუფთა წყლის და-
ლევის შანსი დაგავიწყებთ, რომ ოდესმე 
გიყიდიათ ჩამოსასხმელი მინერალური 
წყლის მძიმე შეკვრები, დაგიზოგავთ 
ფულს და თან ხელს შეუწყობს გარე-
მოს დაცვას. შესაბამისად, GROHE Blue 
Pure -ს სისტემების შეძენა კომფორტუ-

ლი, უპრობლემო და უსაფრთხო გადაწ-
ყვე ტილებაა. იგი ახლა უკვე ყველანაირ 
გემოვნებას აკმაყო ფილებს. 

GROHE Blue Pure-ის სისტემა აღჭურ-
ვილია მაღალტექნოლოგიური BWT 
ფილტრით,  მსოფლიოში არსებობს 
ქვეყნები, სადაც უშუალოდ ონკანიდან 
წყლის დალევა, არ არის რეკომენდი-

რებული, მისი დაბა-
ლი ვარგისიანობის 
გამო. ამ რეგიონე-
ბისთვის გამოიყე-
ნება GROHE Blue 
Pure – სპაციალუ რი 
ვერსია, რომელიც 
სპობს წყალში არა 

მხოლოდ ბი ოციდებს, არამედ პესტიცი-
დებს და ბაქტერიებს.ბრენდის მოდელი 
Duo გამყოფი წყლის არხით გაწმენდი-
ლი სასმელი წყლისთვის მოიცავს სამ 
ხაზს - BauEdge, Eurosmart и Minta.

GROHE Blue Pure - ს ეს ახალი პრო-
დუქცია - გემრიელი სას მელი წყალი 
დღისა თუ ღამის ნებისმიერ მონაკვეთ-
ში - თითქმის უსასრულობამდე ზრდის 
თანამედროვე სამზა რეულოს შესაძ-
ლებლობებს.

GROHE Blue Pure - ს პროდუქცია 
სააბაზანო ოთახისთვის, დამატებითი 
კომფორ ტისთვის და კონტროლის თვის 
მომხმარებელს შეუძ ლია შეიძინოს ისეთ 
პოპულარულ შემრევებთან კომპლექტ-
ში, როგორიცაა BauEdge, Essence და 
Eurosmart, რაც საშუალებას იძლევა 
შეერწყას მისი დიზაინი ნებისმიერ ინტე-
რიერს, როგორც საცხოვრებელ ასევე 
საზოგადოებრივ სივრცეში. ეს საშუ-
ალებას გაძლევთ მინიმუმამდე დაიყვა-
ნოთ წყალგაყვანილობასთან დაკავში-
რებული პრობლემები და ასევე ქმნის 
ახალ პერსპექტივებს დიზაინერებისა 
და არქიტექტორებისთვის.

ფილტრაციის 
სისტემა 
GROHE 

Blue Pure - 
უსაფრთხო და 

სუფთა 
წყლის

 გარანტია 
მსოფლიოს 

ნებისმიერ 
წერტილში
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Push and Turn - ჭკვიანი ტექნო-
ლოგიები სამზარეულოს ნიჟარის-
თვის

GROHE -ს ახალი ტექნოლოგი-
ებით - Push and Turn შესაძლებე-
ლია faucet on -ს და off-ს  მარტი-
ვად  განხორციელება. საკმარისია 
ონკანის ნებისმიერ ნაწილზე ხე-
ლის ნებით, იდაყვით ან მკვლავით 
შეხება: სპეციალური სენსორი 
დააფიქსირებს ონკანის ზედა-
პირთან თქვენი კანის ნებისმიერ 
კონტაქტს. შედეგად, ხელსაწყო 
საერთოდ აღარ გაჭუჭყიანდე-
ბა. სამზარეულოში კომფორტისა 
და ჰიგიენისთვისეს ინოვაციური 
კონცეფცია უკვე შემუშავდა ახა-
ლი თაობის სამზარეულოში, რო-
მელიც შეიცავს Push and Turn - ს 
უფრო დიდი ფუნქციონირებისა 
და ყოველდღიური სარგებლობის-
თვის. თანამედროვე ფუნქციების 
ახალი თაობა უახლესი თაობის 
The SmartControl faucet -ს ტექნო-
ლოგია ასრულებს ყველა საჭირო 
მოთხოვნას მოხერხებულობის 
და პრაქტიკული თვალსაზრი-
სით. უმნიშვნელოვანესი პროგ-

რესია წყლის ნიჟარის ქვემოთ 
მოთავსებული შემრევის სარქვ-
ლის დამატება. ეს საშუალებას 
აძლევს მომხმარებელს წინასწარ 
დაარეგულიროს შერეული წყლის 
ტემპერატურა. მომხმარებლის 
კომფორტს მნიშვნელოვნად გაზ-
რდის სარქვლის ინტეგრირება 
ონკანთანაა. სისუფთავე ონკანის-
გან მოშორებით ახალი GROHE 
ProGrip button  ტექნოლოგია შე-
მუშავდა მათთვის, ვისაც სამზა-
რეულოში ხელები ყოველთვის 
დაკავებული აქვს. სახელიდანაც 
ჩანს, რომ ის საშუალებას იძლე-
ვა გაკონტროლდეს წყლის ნა-
კადის ინტენსივობა ონკანთან 
ხელით ან მკლავით კონტაქტის 
გარეშეც, რაც მზარეულს სრულ 
თავისუფლებას ანიჭებს კულინა-
რული შედევრების შექმნისას. ეს 

ინოვაციური მოწყობილობა – „ხე-
ლების გარეშე” – დაფუძნებულია 
GROHE SmartControl Kitchen -გან 
დადასტურებულ და წარმატებულ 
ტექნოლოგიაზე. პროცესი - ხელე-
ბის გარეშე -  ასევე გულისხმობს 
დასუფთავების დროში შემცი-
რებას, იმის გათვალისწინებით, 
რომ ონკანზე აღარ ხდება შეხება 
ბინძური ან წებოვანი თითებით. 
ონკანი ყოველთვის სუფთა რჩება 
სხვადასხვა დაბინძურებული ნივ-
თების რეცხვისას. გარდა ამისა, 
აშკარა სისუფთავისა და მოხერხე-
ბულობის გარდა, ეს ასევე მნიშვ-
ნელოვანად აგვარიდებს სხვადას-
ხვა სახის საკვები პროდუქტების 
ჭუჭყის შერევის პრევენციას, რი-
თაც ხელს უწყობს ჰიგიენის მა-
ღალ დონის დაცვას დღევანდელ 
ოჯახურ სამზარეულოებში.

GROHE SmartControl Kitchen - 
ზუსტი კონტროლი თქვენს ხელთაა სამზარეულოში



•	 GROHE	Essence-ის	კოლექ-
ციის	ლაკონიზმი	და	ელეგან-
ტურობა,	როგორც	ჰარმონიისა	
და	სიმარტივისკენ	მარადიული	
სწრაფვის	ტენდენციის	ასახვაა;	

•	 GROHE	Essence	გთავაზობთ	
სრულ	პროდუქტს	აბაზანის	დი-
ზაინისთვის:	ახლა,	მიქსერის,	
აქსესუარების	და	სანიტარული	
კერამიკის	გარდა,	კოლექციას	
მოევლინა	აბაზანები.	

•	 PerfectMatch-ის	ჰარმონი-
ული	კომბინაციები:	GROHE	
Essence	კოლექცია	ერთდ-
როულად	შესანიშნავად	შეესა-
ბამება	ბრენდის	რამდენიმე 
მიქსერს

 GROHE Essence - ერთიანობა 
და ჰარმონია სააბაზანო ოთახის 
დიზაინის შექმნისას მასში შეტა-
ნილი ყველა მოდელი გამოირჩევა 
დახვეწილი სილუეტითა და ბუ-
ნებრივი ფორმებით. მინი წყლის 
ნიჟარების თხელი 17 მმ სისქის 
კედლები მათ სიმსუბუქეს და 
ელეგანტურობას ანიჭებს სასი-
ამოვნო სივრცის შესაქმნელად. 
GROHE Essence სანტექნიკუ-
რი კერამიკის კოლექცია სრულ-
ყოფილად შეესაბამება GROHE 
Atrio, Plus, Essence და Lineare 
კოლექციების მიქსერებსა და აქ-
სესუარებს. ხოლო, კომპანიის 
მიერ სპეციალურად შექმნილი, 
GROHE Perfect Match-ის პროგ-
რამა საშუალებას იძლევა ადვი-

ლად შეირჩეს დიზაინის, კომფორ-
ტის და ტექნიკური შემადგენ-
ლის სრულყოფილად თავსებადი 
ვარიანტები. აბაზანა როგორც 
სააბაზანო ოთახის აქცენტი და 
პერსონალური Spa-ს მდიდრული 
ელემენტი GROHE Essence-ის 
კოლექცია გახდა ბრენდის პირ-
ველი პროდუქტი, რომელიც 
მოიცავს სამ სახის აბაზანას: 
კედელთან დამონტაჟებულს, 
ჩაშენებულს და თავისუფლად 
მდგომს. ყველა მოდელი დამზა-
დებულია მაღალხარისხოვანი 
ტიტანის ფოლადით. მნიშვნელო-
ვანია ასევე GROHE Essence-ის 
კოლექციის უნიტაზების დიზა-
ინი, რაც ამცირებს ბაქტერიების 
თავმოყრას მის ზედაპირზე. სრუ-
ლი ჩარეცხვა მოითხოვს მხოლოდ 
4. 5 ლ. წყალს; მცირე - მხოლოდ 3 
ლ-ს. QuickRelease ტექნოლოგიის 
მეშვეობით უნიტაზის სავარძელი 
შესაძლებელია გაიხსნას ხელის 

ერთი მოძრაობით ან აღჭურვილი 
იქნას მინი ლიფტით. დღესდღე-
ობით, ბრენდში წარმოდგენილია 
4 კოლექცა: GROHE Essence 
- ბუნებრივი ელეგანტურობით; 
GROHE Cube - გეომეტრიული 
მინიმალიზმით; GROHE Euro - 
გლუვი ხაზებით და GROHE Bau - 
უნივერსალურობით. მნიშვნელო-
ვანი პლუსია: თითოეული მათგა-
ნი იდეალურად ერწყმის ბრენდის 
პოპულარულ შემრევებს.

GROHE Essence-ის სანტექნიკური 
კერამიკისა და აბაზანის ახალი კოლექცია - 
ჭეშმარიტი სილამაზის განსახიერება 
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•	 კონტროლის სიზუსტე: ციფრუ-
ლი დისპლეი აჩვენებს წყლის 
ტემპერატურას. 

•	 მრავალფეროვნება: D-ფორმის 
წყალობით, შემრევი იდეალუ-
რად შეესაბამება მრგვალი და 
კვადრატული ფორმის სანტექ-
ნიკურ კერამიკას. 

•	 ფუნქციონალურობა: დაწყებუ-
ლია pull-out და swivel spout-ით 
აღჭურვილი მოდელების გამოშ-
ვება. 
ყოველ წელს სააბაზანო ოთა-

ხი უფრო და უფრო „ჭკვიანდება”. 
ციფრული ტექნოლოგიები, ჩვენს 
ცხოვრებას ამარტივებს, უფრო 
მოსახერხებელ და კომფორტულს 
ხდის. GROHE Plus-ს ახალი კოლექ-
ციის ციფრული “ჭკვიანი” პროდუქ-
ტი პირველია, ციფრული მაჩვენებ-
ლით, გაძლევთ საშუალებას აკონტ-
როლოთ ზუსტად რა ტემპერატურა 
მოდის შემრევიდან მოცემულ მო-
მენტში. GROHE Plus აქვს თამამი 
გეომეტრიული, D-ფორმის, დიზაინი 
და ამიტომ იგი თანაბრად ელეგან-
ტურად გამოიყურება ინტერიერში, 
როგორც მომრგვალებული, ასევე 
გეომეტრიული ფორმის სანტექნი-
კურ კერამიკასთან. მოძრავი ნაკადი 
საშუალებას გაძლევთ შეცვალოთ 
წყლის მიმართულება 90 გრადუსით. 
GROHE EasyDock-ის ტექნოლოგიის 
წყალობით, გაფართოებული ნაწილი 
უერთდება “მიქსერის სხეულს”. ეს 
საშუალებას იძლევა გამოვიყენოთ 
GROHE Plus ნიჟარის გასაწმენდად, 
შევავსოთ დიდი კონტეინერები და 
სხვა. GROHE Plus იდეალურად 
შეესაბამება GROHE Cube-ს და 
Essence-ს კოლექციებს და წარ-
მოადგენს იდეალურ ვარიანტს, რო-
გორც კლასიკური, ასევე თანამედ-
როვე ინტერიერისთვის. სულ მალე 
შესაძლებელი იქნება შეიძინოთ 
ქრომირებული მიქსერები. ციფ-
რული დისპლეი უნაკლოდ ერწყმის 
ყველა მოდელის დიზაინს: აკრილის 
მინითაა დაფარული და გამოიყურე-
ბა ელეგანტურურად. მიქსერი შე-
მუშავებულია GROHE SmartControl 
კოლექციებთან („თეთრი მთვარის” 
დაფარვით) და GROHE Rainshower 
SmartActive საშხაპე სისტემებთან 
ჰარმონიაში. გამარტივებული გა-
მოყენებისთვის, ციფრები დისპლე-
იზე ფერს იცვლიან ტემპერატურის 
შესაბამისად, წითელიდან ლურჯზე 
გადასვლით. საშუალებას იძლევა

GROHE Plus-ს ახალი კოლექციის ციფრული სიზუსტე და 
არქიტექტურული დიზაინი



რუტინისგან თავის დასაღწე-
ვად ყოველთვის არაა სავალდე-
ბულო უქმეების განსაკუთრებუ-
ლად გატარება ან სამოგზაუროდ 
წასვლა - ახლა უკვე საკმარისია 
შეხვიდეთ სააბაზანოში, სადაც 
გელოდებათ ინოვაციური შხაპი, 
რომელიც მზადაა თქვენი ნების-
მიერი სურვილი შეასრულოს. 
GROHE Rainshower SmartActive 
შხაპი მიესადაგება სხვადასხვა 
პირობებს, მას შეუძლია განს-
ხვავებულად იმუშავოს დღე-
ღამის ამა თუ იმ მონაკვეთში, 

შეუძლია დამუხტოს მომხმარე-
ბელი ენერგიით ან დაეხმაროს 
მას დაძაბულობის მოხსნაში. 
GROHE Rainshower SmartActive 
-ს შხაპი Power&Soul შხაპის მი-
ღებას აქცევს უაღრესად პი-
რადულ განცდად, რომელსაც 
ძალუძს სხეულისა და გონების 
ჰარმონიის აღდგენა. სიამოვნება 
ღილაკზე თითის ერთი დაჭრით 
შხაპის მიღება მართლაც ღი-
ლაკზე თითის ერთი დაჭერითაა 
შესაძლებელი - უბრალოდ აირ-
ჩიეთ წყლის ჭავლის სასურველი 
ნაირსახეობა შხაპის „ყურმილ-
ზე” მოთავსებული  ღილაკიდან 
ერთ-ერთის დაჭერით. დაუკვირ-
დით საკუთარ სხეულს და მიხვ-
დებით რა გჭირდებათ - ახალი 
ენერგია თუ დასვენება. Rain, Jet 
ან ActiveMassage ჭავლები, რო-
მელთაგან ზოგი ააქტიურებს და 
აცოცხლებს, ხოლო ჭავლი  Jet, 
პირიქით - ადუნებს. 

 Rainshower SmartActive და-
გეხმარებათ სტრესის მოხსნაში 
და ენერგიის რეზერვების გააქ-
ტიურებაში. საბაზო რეჟიმების 

შერევით შეგიძლიათ შექმნათ 
წყლის ჭავლის დამატებითი სა-
ხეობები, რომლებიც ოპტიმა-
ლურად შეესაბამება თქვენს 
საჭიროებებს დროის ამა თუ იმ 
მონაკვეთში. ახალი ხელის შხაპი 
Rainshower SmartActive ხეელ-
მისაწვდომია ორი დიამეტრით 
(130 მმ და 150 მმ), ასევე მრგვა-
ლი და კვადრატული კონსტრუქ-
ციის.  22მმ-იანი ხელის შხაპის 
კრონშტეინები იდეალურად ერ-
წყმის SmartActive-ს იდეალურ 
დიზაინს. GROHE EasyReach -ს 
თარო იდეალური ადგილია შამ-
პუნებისთვის. QuickFix -ს ფუნქ-
ციის გამოყენებით  შესაძლებე-
ლია კრონშტეინების მარტივად 
ადაპტირება.

GROHE Colors Collection -ს ათი 
განსხვავებული ფერი უზრუნ-
ველყოფს სააბაზანო ოთახის  ინ-
დივიდუალულ შეფერილობას და 
ჰარმონიულ დიზაინს. ის ასევე შე-
ესაბამება GROHE Rainshower-ს 
შენიღბულ  SmartControl-ს  და 
GROHE-ს ერთბერკეტიან შემ-
რევს.

GROHE Rainshower კოლექცია - ინტელექტუალური ფუნქციები 
შხაპით მაქსიმალური შთაბეჭდილების მისაღებად
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•	 •	ყოველდღიური	განახლება	და	
სისუფთავე

•	 •	GROHE	Sensia®	Arena	-	ბი-
დე-უნიტაზმა,	მსოფლიო	აღი-
არება	მოიპოვა

მაქსიმალური კომფორტი და 
ჰიგიენა უნიტაზსაც კი შეუძ-
ლია ითამაშოს განსაკუთრე-
ბული როლი სპა-სააბაზანოში.  
GROHE-ს  უნიტაზი-ბიდე მარ-
ტივს და კომფორტულს ხდის 
პირადი ჰიგიენის დაცვის საქ-
მეს. Duroplast -ს შემთხვევაშიც, 
პროექტის ამოსავალი წერტილი 

კომფორტი და ინდივიდუალური 
საჭიროებების დაკმაყოფილებაა. 
ხელსაწყოს სენსორულეკრანიანი 
დისტანციური მართვის პულტი 
გაძლევთ საშუალებას დაიმახ-
სოვროთ წყლის ჭავლის სხვადას-
ხვა რეჟიმები, რომლებიც ამოქ-
მედებაც შესაძლებელია ღილაკის 
ერთი შეხებით. კომპანიის - ბიდე/
უნიტაზი GROHE Sensia® Arena 
- ერთერთი უახლესი ინოვაცი-
ური გადაწყვეტა განკუთვნილია 
ყოველდღიური ჰიგიენის პროცე-
დურები გარდაქმნას სასიამოვ-

ნო დასვენებისთვის პროცესად. 
ბოლო წლების განმავლობაში 
მთელ მსოფლიოში იძენს პოპუ-
ლარობას ტრადიციული იაპონუ-
რი რიტუალი - წმენდის წყლით 
ტუალეტის ქაღალდის გამოყე-
ნების გარეშე. GROHE Sensia® 
Arena -ს ბიდე/ტუალეტი ნათელი 
მაგალითია იმისა, თუ როგორ 
შეიძლება თანამედროვე ტექნო-
ლოგიებით ჩვენი ცხოვრების გა-
აუმჯობესება, ინოვაციის, ტრა-
დიციის და თანამედროვე დიზა-
ინის გაერთიანებით.

ინოვაციური ტექნოლოგიები კომფორტისა და ჰიგიენისთვის 
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კომპანია	„დემასი”,	წელს,	20	წლის	იუბილეს	აღნიშნავს	და	დაარსებიდან	დღემდე	აოცებს		მომხმარებელს,	თა-
ვის	სავაჭრო	ცენტრებში	წარმოდგენილი	წარმატებული	და	ცნობილი	ევროპული	ბრენდების,	უმაღლესი	ხარის-
ხის	პროდუქციით.	წარმოგიდგენთ,	კომპანიის	ერთ-ერთი	მნიშვნელოვან	სავაჭრო	ცენტრს	„გალერეა	დემასს”.	აქ	
ყველა	პირობაა	შექმნილი	იმისთვის,	რომ	პროფესიონალმა	ნაყოფიერად	იმუშაოს.	გარწმუნებთ,	შედეგი	ნამდ-
ვილად	წარმატებული	იქნება.	„გალერეა	დემასის”	მომსახურების	პროგრამა	ეხმარება	ყველა	არქიტექტორსა	თუ	

დეკორატორს,	რომელიც	მუშაობს	დიზაინის	საკითხებზე,	სწრაფად	და	დამაჯერებლად	გამოიყენოს	კომპანიის	
პროდუქციის	 სრული	 სპექტრი	და	 შეძლოს	თითოეული	 პროდუქტის	თავისებურების	 გათვალისწინებით	 მისი	
მორგება	რეალურ	გარემო	პირობებთან.	„გალერეა	დემასის”	პრემიუმ	და	მაღალი	კლასის	პროდუქციის	ხარისხი	
სრულად	პასუხობს	მომხმარებლის	მოთხოვნებსა	და	მოლოდინს.	კომპანია	მომხმარებელს	სთავაზობს	მაღალი	

ხარისხის	 და	 პროფესიონალურ	 მომსახურებას.	
კომპანიის	დიზაინ-სტუდიის	დიზაინერები	ქმნიან	
ინდივიდუალურ	 კონცეფციებს,	როგორც	 კერძო	
ბინებისთვის,	ისე	საზოგადოებრივი	დანიშნულე-
ბის	ფართებისთვის.	
ამჯერად,	 „გალერეა	 დემასი”	 გთავაზობთ		

გერმანული	 ბრენდის	 Hansgrohe-ს	 ახალ	 ხაზს	 -	
hansgrohe	Rainfinity,	რომელიც	აწარმოებს	საშხა-
პე	ყურმილებს,	საშხაპე	მოწყობილობებს,	საშხაპე	
ძელებს,	 შემრევ	 ონკანებს	 და	 აბაზანის	 აქსესუ-
არებს.	კომპანია	Hansgrohe-ს		უკვე	იცნობს	ქარ-
თველი	მომხმარებელი.	ის	ასევე	ცნობილია	არქი-
ტექტორებისა	და	დიზაინერების	წრეში.
Hansgrohe-ს	 პროდუქციის	 ახალი	 ხაზი	

Rainfinity	-	ეს	არის	ახალი	კომფორტი	ინტერიერ-
ში,	 რომელმაც	 ფორმების,	 დიდებული	 პლასტი-
კისა	 და	 ინოვაციური	 ტექნოლოგიების	 წყალო-
ბით,	 უამრავი	 საერთაშორისო	 ჯილდო	 მოიპოვა	
დიზაინსა	 და	 ხარისხში	 -	 კომფორტი,	 სინატიფე	
და	 ინტუიციის	 დონეზე	 დაყვანილი	 მოხმარების	
სიმარტივე	მუდამ	აღძრავს	აღტაცების	განცდას.	
დატკბით	Hansgrohe	Rainfinity-ის	დახვეწილი	დი-
ზაინით	და	კომფორტით	საკუთარ	საცხოვრებელ-
ში.	იგი	თქვენი	სააბაზანოს	ნებისმიერ	ზონას	გა-
ალამაზებს	და	გაახალისებს.	Hansgrohe-ს	ამ	უნი-
კალურ	პროდუქტს	გააჩნია	საათივით	აწყობილი	
მექანიზმი	და	წყლის	დაზოგვის	ფუნქცია.	ხელის	
შხაპი	Rainfinity	 	 საშუალებას	 აძლევს	 მომხმარე-
ბელს,	 ღილაკის	 ერთი	დაჭერით	 შეცვალოს	 ჭავ-
ლის	 რეჟიმი	 (სულ	 ასორტიმენტში	 ჭავლის	 სამი	
რეჟიმია:	 PowderRain,	 RainStream,	 MonoRail).		
გარეგნული	 სილამაზის	 გარდა,	 Hansgrohe	

განახლებული შოურუმები გალერეა დემასში

9 მარტის სახ. ბაღის მიმდებარე ტერიტორია, 
თბილისი, 0105, მშრალ ხიდთან
9th March Garden territory, Right embankment. 
0105 tbilisi. Near Dry Bridge
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Rainfinity-ს	კოლექცია	ასევე	გამოირჩევა	
გარემოს	დაცვითი	თვისებებით.:	შემრე-
ვები	აღჭურვილია	სისტემით,	რომელიც	
საგრძნობლად	ამცირებს	წყლის	და	ენერ-
გიის	 ხარჯვას,	 შხაპის	 მიღებას	 დაუვიწ-
ყარ	 შთაბეჭდილებად	 აქცევს	 და	 წყლის	
ჭავლს	ეფექტურობას	მატებს.
Rainfinity-ს	 საშხაპეების	 თეთრი	

ფერი	 	 ჰარმონიულად	 ერწყმის	 დახვე-
წილ	ქრომს	და	მისი	ყველა	ელემენტი	კი	
ერთმანეთს.	Rainfinity-ს	 სააბაზანოს	დი-
ზაინში	 ახალი	 განზომილება	 შემოაქვს.		
საშხაპეს	დისკის	 	ფორმა,	კედელზე	და-
ფიქსირების	სრულიად	ახალი	ტექნოლო-
გია,	მისი	მოძრაობის	10-30	გრადუსიანი	
დიაპაზონი	-		ფორმათა	სრულებით	ახალ	
ენას	 ქმნის.	 კომპანიის	 მიზანია,	 მომხ-
მარებლის	 გემოვნებით	 შერჩეული	 სა-
აბაზანო	რელაქსაციის	 განუმეორებელი	
საშუალება	 გახდეს	 და	 ხაზს	 უსვამდეს	
მის	ინდივიდუალურობას.	მსოფლიო	მას-
შტაბით	 კომპანია	 Hansgrohe	 აღიქმება,	
როგორც	საშხაპე	მოწყობილობებისა	და	
სააბაზანო	 ოთახების	 ინოვაციური	 იდე-
ების	 ავტორი	 და	 საერთაშორისო	დიზა-
ინის	სტანდარტების	მაღალ	დონეზე	შემ-
სრულებელი.

ბრენდის	ისტორია	1901	წლიდან	იწყება	
გერმანიაში.	 ჰანს	გროემ	თავისი	 კომპანია	
შვარცვალდში	 ჩამოაყალიბა,	 სადაც	 დღე-
საც	კომპანიის	სათავო	ოფისი	და	წარმოება	
მდებარეობს.	 მეოცე	 საუკუნის	 გერმანიის	
ფართო	 მასებისათვის	 საკუთარი	 სააბაზა-
ნო	ოთახი	წარმოუდგენელ	ფუფუნებად	ით-
ვლებოდა.	ამიტომაც,	ჰანს	გროემ	მეტალის	
საშხაპე	ყურმილების	წარმოება	გააძლიერა	
და	იგი	გერმანიაში	სანტექნიკის	წარმოების	
ლიდერად	 იქნა	 აღიარებული.	 1968	 წლი-
დან	 დღემდე	 კომპანიას	 სათავეში	 ჰანსის	
უმცროსი	შვილი	კლაუს	გროე	უდგას.	იგი	
ფაქტობრივად,	 პიონერად	 ითვლება	 სან-
ტექნიკის	სფეროში	ეკოლოგიურად	სუფთა	
პროდუქტების	შემოტანისა	და	წყლის	ეკო-
ნომიურად	მოხმარების	სხვადასხვა	ინოვა-
ციური	 პროდუქციის	 გამოგონების	 თვალ-
საზრისით.	უკვე	თითქმის	50	წელია,	კლაუს	
გროე	 შეუწყვეტლივ	 მოღვაწეობს	 მამის	
მიერ	 დაფუძნებულ	 კომპანიაში.	 დღესდ-
ღეობით	 კომპანია	 მსოფლიო	 მასშტაბით	
4000-	მდე	თანამშრომელს	ითვლის.	

ეწვიეთ „გალერეა დემასს”, შეიძინეთ 
Hansgrohe Rainfinity-ის ექსკლუზივი და იც-
ხოვრეთ ახალი კომფორტით.

9 მარტის სახ. ბაღის მიმდებარე ტერიტორია, 
თბილისი, 0105, მშრალ ხიდთან

9th March Garden territory, Right embankment. 
0105 tbilisi. Near Dry Bridge
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On the 25th of October the 25th 
Azerbaijan International Construction 
Exhibition, BakuBuild 2019, which was 
traditionally held as part of the Caspi-
an Construction Week, completed its 
work. Within four days, visitors got ac-
quainted with new products and trad-
ing offers from 280 companies from 23 
countries.

This year, the main building exhibi-
tion celebrated a solid anniversary - 25 
years of successful work. Founded in 
1995, over the years the exhibition has 
brought together about 5,000 compa-
nies from 35 different countries on its 
site. The exhibition celebrates its an-
niversary with a new logo. Speaking 
at the grand opening ceremony of Ba-
kuBuild 2019, the Deputy Minister of 
Economy of Azerbaijan, Niyazi Safa-
rov, emphasised that the exhibition in-

creases its potential from year to year, 
grows and expands, acquiring new 
bright boundaries.

Foreign experts noted an important 
fact that the BakuBuild exhibition, well-
known far beyond the borders of Azer-
baijan, has established itself as a reli-
able business platform where business 
contacts are established, and innova-
tive technologies and equipment for 
the construction industry are demon-
strated. It is hard to overestimate the 
merits of BakuBuild, because through 
the exhibition new technologies are in-
troduced to the country’s market and 
investments are attracted.

The participation of foreign stands 
emphasises their interest in the local 
market, and the desire to contribute to 
the economy of Azerbaijan. BakuBuild 
has always been characterised by the 

BakuBuild 2019: a reliaBle Business 
platform for the construction 
industry of azerBaijan

effect of quantity and quality. The wide 
participation of Azerbaijani companies 
acting under the domestic brand is 
encouraging. The partners of the or-
ganisers from Germany, Poland, Italy, 
Russia, Turkey and Dubai have made 
a worthy contribution to the successful 
development of the exhibition.

Compared to last year, BakuBuild ex-
hibition has grown by 10%. The geog-
raphy of participants covered the coun-
tries of Europe, Asia, America and the 
CIS. 11 regional stands were presented 
by the Russian Federation.

As part of the support programme for 
micro, small and medium-sized busi-
nesses, the Small and Medium Busi-
ness Development Agency of the Re-
public of Azerbaijan participated with a 
stand at the BakuBuild exhibition. This 
event has brought undoubted benefits 
from the point of view of establishing 
B2B contacts and has become an ef-
fective platform for establishing interna-
tional cooperation.

The 12th International Exhibition for 
Heating, Ventilation, Air-Conditioning, 
Water Supply, Sanitary and Swimming 
Pool, Aquatherm Baku 2019, the 12th 
Caspian International Protection, Se-
curity and Rescue Exhibition, Securex 
Caspian, and the Caspian International 
Furniture, Interiors and Design Exhibi-
tion, Caspian MebelExpo 2019, were 
held simultaneously with BakuBuild 
2019 at the Baku Expo Centre.

The BakuBuild exhibition is supported 
by the Ministry of Economy of the Re-
public of Azerbaijan, the State Commit-
tee for Urban Planning, the State Hous-
ing Development Agency of Azerbaijan, 
the Union of Architects of Azerbaijan, 
the Small and Medium Business Devel-
opment Agency of the Republic of Azer-
baijan, the Azerbaijan Export and Invest-
ments Promotion Foundation (AZPRO-
MO) and the National Confederation of 
Entrepreneurs’ (Employers’) of Azerbai-
jan. The exhibitions are organised by 
Caspian Event Organisers, CEO.
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ნომინაცია: არქიტექტურული პროექტი

ნომინაცია: საცხოვრებელი სახლი

  ნომინაცია: საცხოვრებელი ინტერიერი
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Nomination: Residential interior

Nomination: Block of Apartments /Residen-
tial Complex

Nomination: Reconstruction / Restoration
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საქართველოს არქიტექტორთა   
ასოციაციის სპეციალური პრიზი

იდეა ფუნქცია კომფორტი

 გამოფენა - თაობათა დიალოგი

   შემოქმედის სამყარო არავის  
არ ჰგავს _ მისია მხოლოდ                                 
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Nomination: The best student project

Nomination: Green Architecture
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Association of Architectsof 
Georgia – Special Prize

Idea/ function/ Comfort

Dialogue of Generations – Exhibition
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“საქართველოს	 არქიტექტორთა	 ასოციაციის”,	 ჟურნალი	
“STYLE”-ს	ორგანიზებით	ჩატარდა	თბილისის	მერვე	საერთაშო-
რისო	არქიტექტურის	ფესტივალი
მე-8	საერთაშორისო	არქიტექტურული	ფესტივალის	ფარგ-

ლებში:
2019	წლის	15	დეკემბერს	-	გაიმართა	მე-14	საერთაშორისო	

კონკურსში	-	“არქიტექტურული	პრემია	2019”	-	გამოვლენილი	
საუკეთესო	არქიტექტურული	და	დიზაინერული	ნამუშევრების	
დაჯილდოების	საზეიმო	ცერემონიალი
კონკურსში	მონაწილეობას	იღებდნენ	ქართველი	და	უცხო-

ელი	არქიტექტორები:

საერთაშორისო კონკურსის გენერალური  

სპონსორი:

კაპაროლი
საერთაშორისო კონკურსის სპონსორი:

კომპანია ორიონი	
ევროპაში	ერთ-ერთი		უმსხვილესი	დეკორატიული	სანათების	
მწარმოებელი	ავსტრიული	კომპანია.		საქართველოში	ორიონის	
ოფიციალური			წარმომადგენელია		„სინათლის	სახლი	ორიონი”.

საერთაშორისო კონკურსის მხარდამჭერები:

ბელ მეზონი	
		მსოფლიოს	წამყვანი	ბრენდების	კონცეპტუალური		

შოურუმი

დიო
კარ-	 ფანჯრების,	 მზისგან	 საჩრდილობელი,	 ინტერიერისა	

და	ექსტერიერის	პროდუქტების	მწარმოებელი	კომპანია

დაჯილდოების ცერემონია



გრინლენდი
ლანდშაფტის	დიზაინის	და	საბაღე	ცენტრის	კომპანია

ფოტო უზრუნველყოფა			
თონო გიორგობიანი

მედია მხარდამჭერები:  
რადიოები	„ფორტუნა”	და	„ფორტუნა პლიუსი”

საერთაშორისო	 კონკურსი	 “არქიტექტურული	 პრემია	
2019”	 საცხოვრებელი	 თუ	 საზოგადოებრივი	 სივრცის,	
შენობების,	ინტერიერის	და	დიზაინის	სფეროს	მოიცავს.
•	 საერთაშორისო	კონკურსი	ჩატარდა	არქიტექტურისა	
და	დიზაინის	სფეროში	მოღვაწე	პროფესიონალთათ-
ვის.

•	 საერთაშორისო	კონკურსში	მონაწილეობისათვის	გა-
ნიხილული	 იქნა	 რეალიზებული	 და	 სარეალიზაციო	
პროექტები	და	იდეები.

•	 საერთაშორისო	 კონკურსის	 მიზანია	 საუკეთესო	
პროექტების	 წარმოჩენა	 და	 იმ	 არქიტექტორებისა	
თუ	დიზაინერების	დაფიქსირება,	რომელთაც	თავისი	
წვლილი	შეაქვთ	არქიტექტურის	განვითარების	საქმე-
ში.

•	 საერთაშორისო	 კონკურსის	 ნომინაციებში	 გამარჯ-
ვებულ	არქიტექტორებს	მიენიჭათ	“არქიტექტურული	
პრემია	2019”.

საერთაშორისო კონკურსზე განიხილული იქნა 
ნამუშევრები შემდეგი ნომინაციების მიხედვით:
•	 ინდივიდუალური	საცხოვრებელი	სახლი	(რეალიზე-
ბული)

•	 მრავალბინიანი	საცხოვრებელი	სახლი	ან	კომპლექ-
სი	(რეალიზებული)

•	 საცხოვრებელი	ინტერიერი	(რეალიზებული)
•	 საზოგადოებრივი	ნაგებობა	(რეალიზებული)
•	 საზოგადოებრივი	ინტერიერი	(რეალიზებული)
•	 რესტავრაცია-რეკონსტრუქცია	(რეალიზებული)
•	 სტუდენტური	პროექტი
•	 არქიტექტურული	პროექტები
•	 ქალაქგეგმარებითი	პროექტი
•	 მწვანე	არქიტექტურა	(რეალიზებული)

არქიტექტურული პრემიას წარმოადგენდა:
•	 პრემიის	სიმბოლო	-	მცირე	ფორმის	სკულპტურა
•	 ლაურეატის	დიპლომი;
•	 პროექტის	მხარდამჭერის	ან	სპონსორის	პრემია.
საერთაშორისო	 კონკურსის	 ხელმძღვანელია	 ორგ-

კომიტეტი,	 რომელიც	 ჩამოყალიბდა	 კონკურსის	 დამ-
ფუძნელებისა	და	ორგანიზატორების	ბაზაზე	და	სამუ-
შაოს	 შეასრულა	 წინასწარ	 განსაზღვრული	 პირობების	
საფუძველზე.
ამჯერად	ორგკომიტეტის	წევრები,	პროექტის	ორგა-

ნიზატორების	გარდა,	საერთაშორისო	კონკურსის	“არ-
ქიტექტურული	პრემიის”	ლაურეატებიც	იყვნენ.
საერთაშორისო	 კონკურსში	 მონაწილეობა	 მიიღეს	

ქართველმა	და	უცხოელმა	არქიტექტორებმა	და	დიზა-
ინერებმა.
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სულ დაფიქსირდა 167 მონაწილე.

წარმოდგენილი იქნა 188 ობიექტი.

“არქიტექტურული	პრემია	2019”	-	მიენიჭათ	არქიტექტორებსა	და	დი-
ზაინერებს,	 ქალაქგეგმარებით,	 არქიტექტურისა	 და	 ინტერიერის	 დიზა-
ინის	სფეროში	განხორციელებული	საუკეთესო	პროექტებისთვის.
ჟიურის	შემადგენლობა	დამტკიცდა	საერთაშორისო	კონკურსის”	არქი-

ტექტურული	პრემია	2019”	ერთ-ერთი	ორგანიზატორის	-,,	საქართველოს	
არქიტექტორთა	 ასოციაციის	 მიერ”არქიტექტურული	 პრემია	 2019”-ის	
საერთაშორისო	ჟიურიმ,	შეარჩია	ბოლო	წლების	განმავლობაში	განხორ-
ციელებულ	საუკეთესო	პროექტები.	სპეციალურ	ვებ	გვერდზე	წარმოდ-
გენილი	ობიექტები	ყველასთვის	იყო	ხელმისაწვდომი.	ჟიურის	წევრებმა	
ვებ	გვერდზე	10	ბალიანი	სისტემით	ობიექტურად	შეაფასეს	ობიექტები	
-	შედეგები	ავტომატურად	დაჯამდა	და	გამოავლინდა	გამარჯვებულები.
ყოველ	ნომინაციაში	შერჩეული	იქნა	ერთი,	ორი,	სამი	ან	ოთხი		საუკე-

თესო	ობიექტი,	რომელთაგან	საბოლოოდ	გამოვლინდა	ერთი	ლაურეატი.	
მხოლოდ	ამის	შემდგომ	გახდა	ცნობილი	ავტორთა	ვინაობა.
15	დეკემბერს	სასტუმრო	“შერატონ	გრანდ	თბილისი	მეტეხი	პალასის”	

საპრეზენტაციო	დარბაზში	 „უშბა”,	 17:00	 საათზე,	 საზეიმო	 ვითარებაში	
დაიწყო	დაჯილდოების	პრეზენტაცია.
კონკურსანტთა	დაჯილდოების	დაწყებამდე	მოწვეულ	საზოგადოებას	

-	კონკურსის	მონაწილეებს,	ჟიურის	წევრებს,	სამშენებლო,	არქიტექტუ-
რული	კომპანიების,	მასმედიის	წარმომადგენლებს,	შესაძლებლობა	ჰქონ-
დათ,	საგამოფენო	დარბაზში	ეხილათ	კონკურსში	მონაწილე	საუკეთესო	

ნომინანტების	-	ქართველი	და	უცხოელი	არქიტექტორების	ნამუშევრებით	
შექმნილი	ექსპოზიცია.
დაჯილდოების	ცერემონიალი,	მიჰყავდა	ცნობილ	ტელესახეს		და	წარმყ-

ვანს	ნინო	არაზაშვილს	გამარჯვებულ	ნომინანტებს	და	საზოგადოებას	მი-
ესალმნენ	საერთაშორისო	კონკურსის	ორგანიზატორები:	ნინო	ლაღიძე	და	
დიმიტრი	მოსულიშვილი.

ნომინანტთა დაჯილდოებისას საქართველოს არქიტექორთა ასო-

ციაციის გადაწყვეტილებით, არქიტექტურის სფეროში მოღვაწე-

ობისათვის სპეციალური პრიზებით დაჯილდოვდნენ:

თბილისის	 საპატიო	 მოქალაქე,	 ბრწყინვალების	 საპრეზიდენტო	ორდე-
ნის,	წმინდა	გიორგის	ორდენის,	ღირსების	ორდენის,	შოთა	რუსთაველის	სა-
ხელობის	სახელმწიფო	პრემიის	ლაურეატი,	საქართველოს	დამსახურებული	
არქიტექტორი	ვაჟა	ორბელაძე	და			საქართველოს	დამსახურებული	ღვაწლ-
მოსილი		არქიტექტორი,	მრავალი	არქიტექტურული	კონკურსის	ლაურეატი,		
საქართველოს	მინისტრთა	საბჭოს	პრემიის	მფლობელი			ნარგიზა	ბუჯიაშ-
ვილი						
„საქართველოს	არქიტექტორთა	ასოციაციის”	გადაწყვეტილებით	ობიექ-

ტის	 არქიტექტურულ-ქალაქგეგმარებითი	 მნიშვნელობიდან	 გამომდინარე,	
ორბელიანის	 მოედნის	 რეაბილიტაცია-რეკონსრუქციისთვის,	 თბილისის	
განვითარების	ფონდს	და	მის	ხელმძღვანელს	ალექსანდრე	ტოგონიძეს		გა-
დაეცათ	სპეციალური	პრიზი.
ასევე	 „საქართველოს	არქიტექტორთა	ასოციაციამ”	 სპეციალური	დიპ-

ლომით	 დააჯილდოვა	 ნიკორწმინდის	 ტაძრის	 რესტავრაცია-რეაბილიტა-
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ციის	ავტორები:	ნანა	კუპრაშვილი,	სარესტავრაციო	ჯგუ-
ფის	ხელმძღვანელი		ალექსანდრე	რუბაშვილი,	 	უფროსი	
რესტავრატორი			ელენე	თორღვაიძე		და	„ხელოვნების	ნი-
მუშთა	კონსერვაციის	ცენტრი”.
მუსიკის	 და	 კონკურსანტთა	 ნამუშევრების	 ეკრანზე	

ჩვენების	ფონზე	დასახელდა	გამარჯვებული	პროექტები	
და	ნომინაციათა	ლაურეატები.	მათ	გადაეცათ	სპეციალუ-
რი	პრიზები	და	დიპლომები.

კონკურსის ნომინაციების ავტორებს ჯილდოები 
გადასცეს:

საქართველოს	 კულტურული	 მემკვიდრეობის	დაცვის	
ეროვნული	სააგენტოს	გენერალურმა	დირექტორმა,	ნიკო-
ლოზ	ანთიძემ;
სივრცითი	დაგეგმარების	დეპარტამენტის	ურბანული	

განვითარების	სამმართველოს	უფროსმა	ქალბატონმა	სო-
ფიო	მაისურაძემ;
თბილისის	 განვითარების	 ფონდის	 ხელმძღვანელმა	

ალექსანდრე	ტოგონიძემ;
დამსახურებულმა,	 ღვაწლმოსილმა	 არქიტექტორებმა	

და	 „არქიტექტურული	 პრემიის”	 წინა	 წლებში	 გამარჯვე-
ბულმა	არქიტექტორებმა.

ნომინანტისათვის საჩუქრები დააწესეს 
კომპანიებმა : 

„კაპაროლი”,	 „ბელ	მეზონი”,	 	 „დიო”,	 „ორიონი”,	 „გრინ-
ლენდი”	და	აზერბაიჯანის	არქიტექტორთა	კავშირმა.
დაჯილდოების	 მსვლელობისას	 წარმოდგენილი	 იქნა	

საერთაშორისო	კონკურსის	“არქიტექტურული	პრემიის”	მი-
მოხილვა	2006	წლიდან	დღემდე”.
დაჯილდოების	მსვლელობისას		საერთაშორისო	კონკურ-

სის	მხარდამჭერმა	კომპანია	„დიომ”	დამსწრე	საზოგადოებას	
შესათავაზა	 მინი	 ვიქტორინა	 და	 გამარჯვებულებს	 სპეცი-
ალური	სასაჩუქრე	ნაკრები	გადასცა.
დასასრულს,	აღნიშნა	საერთაშორისო	არქიტექტურული	

ფესტივალის	მნიშვნელობა	და	შემდგომი	საერთაშორისო	არ-
ქიტექტურის	 კონკურსი	 -	 “არქიტექტურული	 პრემია	 2020”	
გახსნილად	გამოაცხადა.	დაჯილდოების	ბოლოს,	კონკურსის	
ორგანიზატორებმა	სტუმრები	ფურშეტზე	მიიწვიეს.
კონკურსში	გამარჯვებულთა	პროექტები,	დაჯილდოების	

საზეიმო	ცერემონიალის	და	არქიტექტურული	პროექტების	
პრეზენტაციის	ამსახველი	მასალა	გამოქვეყნდება	ჟურნალი	
“სტილის”	70-ე	ნომერში.
პროექტი	 გრძელდება.	 “საქართველოს	 არქიტექტორთა	

ასოციაცია”და	 ჟურნალი	 “სტილი”	 კვლავ	 იწვევს	 არქიტექ-
ტორებს	და	დიზაინერებს	 საერთაშორისო	 კონკურსში	 “არ-
ქიტექტურული	პრემია	2020”	-ში	მონაწილეობის	მისაღებად.
	

მისამართი:
თბილისი, 0171, ბერბუკის ქუჩა #3

მობ: +995 593 427473; 599 105 603
E-mail. laghidze.n@gmail.com

www.archiaward.com; www. archias.ge
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award ceremony
Project General  Sponsor Company:

CAPAROL	

Project Sponsor Companies:
OriOn

Project supporter Companies:

BELLE	MAiSOn,	DiO,	
GREEnLAnD,	RADiO	FORTunA,	RADiO	FORTunA+

Photo by:	Tono	Giorgobiani

8nd InternatIonal archItectural FestIval oF tbIlIsI Is a project, aImIng at pro-
motIon oF best archItectural projects and IdentIFIcatIon oF archItects and de-
sIgners makIng specIal contrIbutIon to development oF archItecture.

the  event organIzed under the umbrella oF the 8nd InternatIonal archItec-
tural FestIval: december 15 2019

Award ceremony of architectural and design projects winning the 
14th International Competition  “Architectural Award 2019”

•	 ArchItectural award 2019 covered publIc and resIdentIal space, construc-
tIon and InterIor desIgn;

•	 The InternatIonal competItIon was open For proFessIonals workIng In the 
spheres oF archItecture and desIgn;

•	 Those wIshIng to partIcIpate In the competItIon could submIt the entrIes Fea-
turIng realIzed constructIons and desIgns as well as unImplemented proj-
ects and Ideas.

•	 The InternatIonal competItIon aImed at promotIon oF the best projects and 
IdentIFIcatIon oF archItects and desIgners contrIbutIng to development oF 
archItecture.

•	 Authors oF nomInatIon-wInnIng projects were awarded “archItectural 
award 2019”.

•	 NomInatIons oF the competItIon were IdentIFIed by the jury (proFes-
sIonal) and competItIon organIzers.

Architectural Award 2019 covered the following nominations:

•	 SIngle-FamIly house (realIzed projects)
•	 Apartment block or resIdentIal complex (realIzed projects)
•	 ResIdentIal InterIor (realIzed projects)
•	 PublIc constructIon (realIzed projects)
•	 PublIc InterIor (realIzed projects)
•	 RestoratIon / reconstructIon (realIzed projects)
•	 Green archItecture (realIzed projects)
•	 Student projects

•	 ArchItectural projects

•	 CIty plannIng projects

Competition winners received the following awards:

•	 CompetItIon symbol – mInIature sculpture

•	 Laureate dIploma;
•	 AlternatIve jury prIze;
•	 PrIzes establIshed by project supporters or sponsors.

the InternatIonal competItIon was managed by the organIzIng commIttee 
consIstIng oF competItIon Founders and organIzers and workIng on the 
basIs oF prelImInarIly deFIned condItIons.

thIs year, the organIzIng commIttee Included both project organIzers 
and laureates oF archItectural awards.

competItIon entrIes were submItted by georgIan as well as ForeIgn ar-
chItects and desIgners. a total oF 167 partIcIpants were regIstered In 
archItectural award 2019. the number oF competItIon entrIes reached 
188.

archItectural award 2019 was awarded to archItects and desIgners 
For the best projects In the spheres oF urban plannIng, archItecture and 
InterIor desIgn.

composItIon oF the jury was approved by one oF the organIzers oF ar-
chItectural award 2019 – assocIatIon oF archItects oF georgIa - orga-
nIzIng commIttee.

based on evaluatIon oF competItIon entrIes, the jury oF archItectural 
award 2019 IdentIFIed the best projects realIzed durIng the recent years 

AssociAtion of Architects of GeorGiA And stYLe MAGAzine 
orGAnized eiGhth internAtionAL ArchitecturAL festivAL And 

fourteenth internAtionAL ArchitecturAL coMpetition
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(the entrIes were publIcly accessIble vIa the dedIcated websIte). In each nomInatIon, the 
judges anonymously sIngled out three or Four best projects From among whIch the 
laureates were selected. only aFter the selectIon process was FInIshed, authors oF 
competItIon entrIes became known.

actIvItIes oF the jury helped measure the level oF modern archItectural development 
and sIngle out new trends.

competItIon award ceremony took place In the hotel sheraton grand tbIlIsI mete-
chI palace at 17:00 on december 15 2019.

beFore the launch oF award ceremony ItselF, the attendIng publIc – competItIon par-
tIcIpants, jury members, representatIves oF constructIon and archItectural companIes 
and journalIsts – had an opportunIty to take a look at the exposItIon oF best competI-
tIon works oF georgIan and ForeIgn archItects.

award-passIng ceremony, anImated by actor nIno arazashvIlI started at about 5 p.m. 
wIth the openIng speech oF nIno laghIdze and  dImItrI mosulIshvIlI - organIzers oF 
FestIval.

under the decIsIon oF the assocIatIon oF archItects oF georgIa, a specIal prIze was 
awarded to the tbIlIsI development Fund and Its head alexander togonIdze For the re-
habIlItatIon-reconstructIon oF orbelIanI square, due to the archItectural Importance 
oF the object. also, “assocIatIon oF archItects oF georgIa awarded a specIal dIploma 
by nIkortsmInda cathedral rehabIlItatIon authors:  project dIrector - nana kuprash-
vIlI; conservatIon group manager: alexandre rubashvIlI; chIeF conservatIon artIst: 
nIno torgvaIdze and center For conservatIon oF art objects” llc

by the FestIval organIzers and Founders  was InvIted to the stage durIng the awards:
- mrs.  – nargIza bujIashvIlI - honored archItect oF georgIa, laureate oF many ar-

chItectural competItIons, holder oF the prIze oF the councIl oF mInIsters oF georgIa

- mr. vaja orbeladze - honored archItect oF georgIa, honorable cItIzen oF tbIlIsI, 
laureate oF presIdentIal order oF excellence, order oF st. george, order oF hon-
or, shota rustavelI prIze.

based on the decIsIon oF assocIatIon oF archItects oF georgIa, these persons were 
awarded prIzes For specIal contrIbutIon to georgIan archItecture. the prIzes were 

passed to them by organIzers oF FestIval.
FollowIng thIs, nomInatIon wInners and laureates oF archItectural 

award 2020 were announced.
Special gifts were passed to the nomination winners by 

Companies:

•	 CAPAROL
•	 Belle maIson

•	 OrIon;
•	 	DIo,
•	 Greenland;
•	 UnIon oF archItects oF azerbaIjan

at the conclusIon oF award-passIng ceremony, Founders oF assocI-
atIon oF archItects oF georgIa, thanked competItIon organIzers and 
supporters as well as the competItIon partIcIpants and jury members 
For theIr contrIbutIon to the event. In hIs speech, organIzers touched 
upon the Importance oF archItectural award For georgIa, summarIzed 
the results oF 2019 competItIon and announced launchIng oF archItec-
tural award 2020.

competItIon-wInnIng projects and an account oF award-passIng cere-
mony are publIshed at the competItIon websIte www.archIaward.com

the competItIon goes on. style magazIne and assocIatIon oF ar-
chItects oF georgIa InvItes archItects and desIgners to take part In 
archItectural award 2020.

address: 3  berbukI street, 0171, tbIlIsI, georgIa

cell: +995 593 42 74 73
e-maIl: laghIdze.n@gmaIl.com

www.archIas.ge;  www.archIaward.com
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ნომინაცია: 

არქიტექტურული პროექტი

Nomination: 

Architectural project

საუკეთესო ნომინანტი:  მრავალფუნქციური კომპლექსი თბილისში 
ადგილმდებარეობა: წურწუმიას და ირბახის ქუჩების გადაკვეთა, თბილისი
ავტორი: შპს ბაუ დიზაინი

the Best Nominee:  Multifunctional Complex in tbilisi
location: tsurtsumia and Irbakhi streets intersection, tbilisi, Georgia
Author:   BAU design ltd

საუკეთესო ნომინანტი:  მზიურის პარკისა და ს. ჩიქოვანის ქუჩის დამაკავშირებელი   
                  საფეხმავლო ხიდი
მდებარეობა:   თბილისი, საქართველო 
ავტორები:   ნინო ჭანტურია, ლუკა ჩაგანავა, ვახტანგ ცხოვრებაშვილი, 
  ამირან შარიფაშვილი, ნიკოლოზ ჯაბადარი

the Best Nominee: Pedestrian bridge from Mziuri park to S.Chikovani street
location:  Mziuri Park, tbilisi, Georgia
Authors:   Nino tchanturia, luka Chaganava,Vakhtang Cxovrebashvili, Amiran Sharifashvili, Nikoloz Jabadari

ნომინაცია: 

არქიტექტურული პროექტი

Nomination: 

Architectural project

http://www.archiaward.com/2015.php?l=E&m=8&theme=9
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საუკეთესო ნომინანტი:  უკანონო მიშენება და განვითარება
მდებარეობა: თბილისი, საქართველო
ავტორი: გიორგი დალალიშვილი

the Best Illegal balcony and renovation
location: tsereteli avenue N99-101,tbilisi
Author: Giorgi Dalalishvili

საუკეთესო ნომინანტი: სახლი წყნეთში
მდებარეობა: საქართველო
ავტორები: `ნოასტუდიო~. მიკა ყრუაშვილი, სეზარ რიბეირო და ქეთუნა ყრუაშვილი

the Best Nominee:  House in tskneti 
location: Georgia
Authors:  Noastudio. Mika Kruashvili César Ribeiro Ketuna Kruashvili

ნომინაცია: 

არქიტექტურული პროექტი

Nomination: 

Architectural project

ნომინაცია: 

ინდივიდუალური საცხოვრებელი 
სახლი

Nomination: 

Single-family house

http://www.archiaward.com/2015.php?l=E&m=8&theme=9
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საუკეთესო ნომინანტი: ნიკას ვილა ნუშის ბაღების ქუჩაზე 
მდებარეობა:  თბილისი,  საქართველო 
ავტორი: თამარ ვალიშვილი

the Best Nominee: Nick’s Villa  
location:  Almond Gardens Street
Author:  tamar Valishvili 

საუკეთესო ნომინანტი: კერძო  სახლი 
მდებარეობა: ევროპა 
ავტორი: ანა რევიაკინა 

the Best Nominee: Private house
location: europe
Author:  Anna Reviakina

ნომინაცია: 

ინდივიდუალური საცხოვრებელი 
სახლი

Nomination: 

Single-family house

ნომინაცია: 

ინდივიდუალური საცხოვრებელი 
სახლი

Nomination: 

Single-family house

http://www.archiaward.com/2015.php?l=E&m=8&theme=1
http://www.archiaward.com/2015.php?l=E&m=8&theme=1
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საუკეთესო ნომინანტი: საზაფხულო სახლი საგურამოში
მდებარეობა:  საქართველო 
ავტორი: ილანა სლუცკი 

the Best Nominee: Summer House in Saguramo
location: Georgia 
Author: Ilana Slutsky

საუკეთესო ნომინანტი:  კლასიკური და თანამედროვე -                  
ორი ეპოქა ინტერიერში 
მდებარეობა:  კიევი, უკრაინა 
ავტორი: არქიტექტურული კომპანია `იო დიზაინი~

the Best Nominee: Classic and modern. two epochs in the interior 
location:  kiev, Ukraine
Author: yo Dezeen

ნომინაცია: 

საცხოვრებელი ინტერიერი

Nomination: 

Residential Interior

ნომინაცია: 

საცხოვრებელი ინტერიერი

Nomination: 

Residential Interior
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საუკეთესო ნომინანტი:   პატარა საცხოვრებელი ბინა
მდებარეობა:  თბილისი, საქართველო 
ავტორი:  გაიანა მოისეევა

the Best Nominee: Small residential apartment  
location:  tbilisi, Georgia
Author: Gaiana Moiseeva

საუკეთესო ნომინანტი: საცხოვრებელი კომპლექსი  
  ̀ ვურგუნ რეზიდენსი~ ბაქოში
მდებარეობა:  აზერბაიჯანი
ავტორები: ქამალ მუსახანოვი და ჯაჰანგირ ახუნდოვი

the Best Nominee: Residential Complex VURGUN ReSIDeNCe
location:  Baku, Azerbaijan
Authors: Kamal Musakhanov, Jahangir Akhundov 

ნომინაცია: 

საცხოვრებელი ინტერიერი

Nomination: 

Residential Interior

ნომინაცია: 

მრავალბინიანი საცხოვრებელი 
კომპლექსი

Nomination: 

Block of Apartments / 
Residential Complex

ნომინაცია:  
 (რეალიზებული) 

Nomination: 
 (realized) 

    თბილისი, საქართველო
 

location: tbilisi, Georgia

                                                             Author:  

http://www.archiaward.com/2015.php?l=E&m=8&theme=2
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საუკეთესო ნომინანტი: ბლოკირებული ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლები  
მდებარეობა:  თბილისი, უჩანეიშვილის  ქუჩა
ავტორი: `დმ სტუდიო”. დავით მახარობლიშვილი

the Best Nominee: Prefabricated single-family houses
location:  Uchaneishvili street, tbilisi
Author: DM Studio, David Makharoblishvili

საუკეთესო ნომინანტი: კურორტ – მწვანე კონცხის – განვითარების ქალაქგეგმარებითი  
             კონცეფცია
 მდებარეობა: ბათუმი, საქართველო 
ავტორები: ზურაბ ნემსაძე, ირაკლი აბაშიძე, ოთო ნემსაძე, დიმიტრი შაფაქიძე

the Best Nominee: Urban Development Concept of Resort
location:  Mtsvane Kontskhi, Batumi, Georgia
Authors: Zurab Nemsadze, Irakli Abashidze, Otar Nemsadze,  Dimitri Shapakidze

ნომინაცია: 

მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსი

Nomination: 

Block of Apartments / Residential Complex

ნომინაცია: 

ქალაქგეგმარებითი პროექტი

Nomination: 

City planning project
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საუკეთესო ნომინანტი:  წეროვანში, იძულებით გადაადგილებულ პირთა დასახლების  
               რევიტალიზაცია
მდებარეობა:  საქართველო 
ავტორი: ნოდარ კვანჭიანი 

the Best Nominee: the wall of knowledge in tserovani, settlement of IDP
location:  Georgia
Author: Nodar Kvanchiani

საუკეთესო ნომინანტი: ტექნოპარკი-ბიზნესცენტრი 
მდებარეობა:  თბილისი, წერეთლის გამზირი 
ავტორი: გიორგი მოდებაძე

the Best Nominee: techpark-Business Centre
Location:  Akaki Tsereteli Avenue №140, Tbilisi, Georgia
Author: Giorgi Modebadze

ნომინაცია: 

ქალაქგეგმარებითი პროექტი

Nomination: 

City planning project

ნომინაცია: 

ქალაქგეგმარებითი პროექტი

Nomination: 

City planning project
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საუკეთესო ნომინანტი:  ტორე პორტა ნუოვას არსენალი ვენეციაში
 მდებარეობა: იტალია
ავტორები: მაპ სტუდია. ფრანჩესკო მანიანი და ტრაუდი პელზელი

the Best Nominee: Renovation of torre Porta Nuova Arsenale 
location:    Venezia, Italy
Authors:Francesco Magnani, traudy Pelzel, Map Studio

საუკეთესო ნომინანტი:  სასტუმრო Sole Palace
მდებარეობა: თბილისი, იაკობ ცურტაველის  ქუჩა
ავტორები: ADS StUDIO, დიმიტრი მოსულიშვილი, გიორგი ქურციკიძე

the Best Nominee: Sole Palace  Hotel 
location: Jacob tsurtaveli str. tbilisi
Authors: ADS Studio, Dimitri Mosulishvili, Giorgi Kurtsikidze

ნომინაცია: 

რესტავრაცია-რეკონსტრუქცია

Nomination: 

Reconstruction / Restoration

ნომინაცია: 

რესტავრაცია-რეკონსტრუქცია

Nomination: 

Reconstruction / Restoration

http://www.archiaward.com/admin.php?Action=authors&authorID=1719
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საუკეთესო ნომინანტი: სასტუმრო SHAH PALACE
მდებარეობა: სახელმწიფო ისტორიული და არქიტექტურული ნაკრძალი აზერბაიჯანში, ბაქო 
ავტორი: რასიმ ბაბაკიშიევი

the Best Nominee: Reconstruction with the regeneration of a residential building in the hotel – Shah Palace 
location: State Historical and Architectural Reserve - ICHeRISHeHeR. Baku Azerbaijan Republic
Author: Rasim Babakishiyev

საუკეთესო ნომინანტი: ოფისი თბილისში

მდებარეობა: საქართველო

ავტორი: ზურაბ დვალიშვილი

The Best Nominee: Office 
location: tbilisi, Georgia
Author: Zurab Dvalishvili

ნომინაცია: 

რესტავრაცია-რეკონსტრუქცია

Nomination: 

Reconstruction / Restoration

ნომინაცია: 

საზოგადოებრივი ინტერიერი

Nomination: 

Public interior

http://www.archiaward.com/admin.php?Action=authors&authorID=1664
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საუკეთესო ნომინანტი: პარკ ჰოტელი წინანდალში
მდებარეობა: საქართველო
ავტორი:  თამარ ვალიშვილი 

the Best Nominee: Park Hotel 
location: Kakheti, tsinandali, Georgia
Author:  tamar Valishvili

საუკეთესო ნომინანტი: ტყე და ყვავილები – პატარა სასტუმროს ორი ნომერი
მდებარეობა: ამაღლების ქუჩა, თბილისი
ავტორი: ნინო ჟღენტი

the Best Nominee: Forest and Flowers – two rooms of small hotel
location: Amagleba street in tbilisi
Author: Nino Jgenti

ნომინაცია: 

საზოგადოებრივი ინტერიერი

Nomination: 

Public interior

ნომინაცია: 

საზოგადოებრივი ინტერიერი

Nomination: 

Public interior
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საუკეთესო ნომინანტი:  მდგრადი და ოპერატიული სოციალური უსაფრთხოების                   
                                         სააგენტოს ადმინისტრაციული შენობა და პირველი DOSt ცენტრი
მდებარეობა: ბაქო, აზერბაიჯანი
ავტორი:  ნარიმან იმამალიევი 

the Best Nominee: Building of the Sustainable and Operative Social Insurance (DOSt) Agency 
under the Ministry of Labour and Social Protection of Population and first DOST centre
location: Baku, Azerbaijan
Author:  Nariman Imamaliyev

საუკეთესო ნომინანტი:  ყავის საწარმო – მეამა
მდებარეობა: კახეთის გზატკეცილი,საქართველო  
ავტორი: გიორგი ხმალაძე 

the Best Nominee: Coffee Production Plant – Meama
location: Kakheti Highway, Georgia
Author:  Giorgi Khmaladze

ნომინაცია: 

საზოგადოებრივი შენობა

Nomination: 

Public construction

ნომინაცია: 

საზოგადოებრივი შენობა

Nomination: 

Public construction
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საუკეთესო ნომინანტი:   ვიზიტორთა ცენტრი ნავენახევში
მდებარეობა:  თერჯოლა, საქართველო
ავტორები: სულხან სულხანიშვილი, ნიკა კამკამიძე, ზაზა ხვიჩია, დიმიტრი სამადბეგიშვილი

the Best Nominee:  Visitor center in Navenakhevi
location: terjola, Georgia
Authors:  Sulkhan Sulkhanishvili, Nika Kamkamidze, Zaza Khvichia, Dimitri Samadbegishvili 

საუკეთესო ნომინანტი:  საცეკვაო დარბაზი ქორეოგრაფ თეა დარჩიას საცეკვაო სტუდიისთვის
მდებარეობა: საქართველო
ავტორი: დავით გიორგაძე არქიტექტორები

the Best Nominee:  Dance Hall For Dance Choreographer tea Darchia’s Studio 
location: tbilisi, Georgia
Author:  David Giorgadze Architects 

ნომინაცია: 

საზოგადოებრივი შენობა

Nomination: 

Public construction

ნომინაცია: 

საზოგადოებრივი შენობა

Nomination: 

Public construction
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საუკეთესო ნომინანტი:  ზააბრუკენის მოედნისა და ჩიქობავას ქუჩებს შორის არსებული 
ტერიტორიის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის ურბანული კონცეფცია. 
მდებარეობა: თბილისი, საქართველო
ავტორი: ოთარ თუხარელი,  თბილისის სახ.სამხატვრო აკადემიის არქიტეტურის ფაკ. 
ხელმძღვანელები:  ნანა ქუთათელაძე და ზურაბ ნემსაძე

the Best Nominee: Urban Project of reconstruction-rehabilitation of Zaabruken Square
location: tbilisi, Georgia
Author:  Otar tukhareli. Faculty of Architecture of tbilisi State Academy of Arts. 
Project leaders: Nana Kutateladze, Zurab Nemsadze

საუკეთესო ნომინანტი: განადგურებული ქალაქი ალეპო: არქიტექტურული პროექტი ქალაქის   
       ისტორიული ცენტრისთვის 
მდებარეობა: ალეპო, სირია
ავტორები: სალომე გუგუნავა, ჯესიკა მარტინესი, სელჯენ სოზუნერი, ჯინგ ლიუ
მილანის ტექნიკური უნივერსიტეტი - ხელმძღვანელი:  დომენიკო ჩიზონეტი 
   
the Best Nominee: Deconstructed City of Aleppo: architectural proposal for the old city centre.
location: Aleppo, Syria
Authors: Salome Gugunava, Jessica Martinez, Selcen Sozuneri, Jing liu, University  Politecnico di Milano 
Project Leader: Professor Domenico Chizzoniti

ნომინაცია: 

სტუდენტური პროექტი 

Nomination: 

the best student project

ნომინაცია: 

სტუდენტური პროექტი 

Nomination: 

the best student project
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საუკეთესო ნომინანტი: თეატრი და აკადემია ბერლინში
მდებარეობა: გერმანია
ავტორები: ნოდარ კვანჭიანი, ჰამედ ჯაჰანბაზნეჯად, მილანის ტექნიკური უნივერსიტეტი. 
ხელმძღვანელი: სტეფან ვიტსი
   
the Best Nominee: theatre Academy in Berlin
location: Aleppo, Syria
Authors: Nodar Kvanchiani, Hamed Jahanbaznejad
University  Politecnico di Milano 
Project leader: Professor Vieths Stefan 

ნომინაცია: 

სტუდენტური პროექტი 

Nomination: 

the best student project

საუკეთესო ნომინანტი:  იასონ გორდეზიანის სახელობის სკვერი
მდებარეობა: ბათუმი, საქართველო
ავტორები: სალომე შავაძე; ნათია გიორგაძე

the Best Nominee:  Iason Gordeziani’s square
location: Batumi Boulevard, Georgia
Authors:  Salome Shavadze; Natia Giorgadze

ნომინაცია: 

მწვანე არქიტექტურა

Nomination: 

Green Architecture
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თბილისის საპატიო მოქალაქე, ბრწყინვალების 

საპრეზიდენტო ორდენის, წმინდა გიორგის ორდენის, 

ღირსების ორდენის, შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, საქართველოს 

დამსახურებული არქიტექტორი ვაჟა ორბელაძე 

Mr. VAJA ORBelADZe - Honored architect of Georgia, 
Honorable Citizen of tbilisi, laureate of Presidential Order 
of excellence, Order of St. George, Order of Honor, Shota 
Rustaveli Prize.

საქართველოს არქიტექტორმა ასოციაციამ 

დააწესა ასოციაციის საპატიო ჯილდო და 

2019 წელს უკვე მეშვიდედ არქიტექტურასა 

და პედაგოგიურ საქმიანობაში ნაყოფიერი 

და წარმატებული შემოქმედებითი 

საქმიანობისათვის დააჯილდოვა:

During the ceremony of Architectural 
Award 2010 - Based on the decision of the 
Association of Architects of Georgia, these 
persons were awarded prizes for special 
contribution to development of architecture:

საქართველოს დამსახურებული ღვაწლმოსილი  

არქიტექტორი, მრავალი არქიტექტურული 

კონკურსის ლაურეატი,  საქართველოს მინისტრთა 

საბჭოს პრემიის მფლობელი   ნარგიზა ბუჯიაშვილი

Mrs. NARGIZA BUJIASHVIlI - Honored architect of 
Georgia, laureate of many architectural competitions, 
holder of the Prize of the Council of Ministers of 
Georgia.

საზოგადოებრივი აზრი 

Public Opinion

 ნომინაცია - საზოგადოებრივი ინტერიერი (რეალიზებული) 
რესტორანი “სიონის 13”
მდებარეობა: სიონის 13, თბილისი, საქართველო
ავტორი: ამირან პატარქალაშვილი

Nomination  - Public interior (realized)
Sioni 13  Restaurant
location: tbilisi, Sioni str. 13
Author:  Amiran Patarkalashvili
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 ნომინაცია - . საცხოვრებელი ინტერიერი  (რეალიზებული)  
შუშაბანდები ვაკეში
მდებარეობა: თბილისი, საქართველო
ავტორი: მაია წერეთელი

Nomination - Residential interior (realized)
Glass Gallery in Vake
location: tbilisi, Georgia
Author:   Maia tsereteli

 ნომინაცია - ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი  
                        (რეალიზებული)  
კერძო სახლი ტაბახმელაში
მდებარეობა: საქართველო
ავტორი: ლალიკო შაშიაშვილი 

Nomination  - Residential house (realized)
leaving House
location: tabakhmela, Georgia
Author:  laliko Shashiashvili

საზოგადოებრივი აზრი 

Public Opinion

საზოგადოებრივი აზრი 

Public Opinion
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ნომინაცია - საუკეთესო უცხოური ინტერიერი (რეალიზებული)
ხის სახლი ალმაატაში 
მდებარეობა: ყაზახეთი
ავტორები: ალინა პრიბილოვა, დიანა ბესპაევა, ნატალია მალოვა

Nomination  - the best Foreign interior (realized)
wooden country house
location: Almaty Kazakhstan
Authors:  Alina Pribylova, Diana Bespaeva, Natalia Malova 

ნომინაცია საუკეთესო სტუდენტური პროექტი 
მწვანე კაფე-გალერეა პარკში
ავტორი: გიორგი იმედაშვილი (თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის არქიტეტურის 
ფაკულტეტი)  ხელმძღვანელი: დავით ცუცქირიძე

Nomination - the best student project 
green cafe-gallery in park
Author : Giorgi Imedashvili. tbilisi State Academy of Arts 
 Project leader: David tsutskiridze
 

საზოგადოებრივი აზრი 

Public Opinion
საზოგადოებრივი აზრი 

Public Opinion
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საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს დაფინანსებით   ნიკორწმინდის 
გუმბათოვანი ტაძრის  რესტავრაცია-რეაბილიტაციის პროექტი განხორციელდა. მოგეხსენებათ, ტაძარი 
ეროვნული ხუროთმოძღვრების შედევრია, მე-11 საუკუნით თარიღდება და ეროვნული მნიშვნელობის 
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი აქვს მინიჭებული. 2007 წლის 24 ოქტომბრიდან ტაძარი 
იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის საცდელ სიაშია შეტანილი.

ტაძრის რეაბილიტაციის პროცესში ადრეული რელიეფის უნიკალური ნაშთებიც აღმოჩნდა.
პროექტი მოიცავს ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობას, სოფლის ცენტრში არსებული შენობების 

ფასადების მოწესრიგებას და ტაძრამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაციას.
პროექტი განხორციელდა  შპს. „ხელოვნების ნიმუშთა კონსერვაციის ცენტრის” მიერ. 
  პროექტის ხელმძღვანელია     ნანა კუპრაშვილი, სარესტავრაციო ჯგუფის ხელმძღვანელი  ალექსანდრე 

რუბაშვილი,  უფროსი რესტავრატორი   ელენე თორღვაიძე.
რესტავრატორები: ნინი ზედგინიძე, ელენე ონაშვილი, მარია გოცირიძე, თათია წულაძე, ბექა კოპაძე, ლაშა 

წიქარიშვილი, ირაკლი ბერიძე, მარიამ ამაშუკელი, ბექა ლომიძე, გიორგი ნავროზაშვილი, ნუცა ადეიშვილი, 
საბა ციკოლია, გვანცა მაისურაძე, ასმათ ტყეშელაშვილი, ოლღა ხაჩიძე, ნელი გაჩეჩილაძე, პაატა პატაშური.

პროექტის კონსულტანტი - სტეფანო ვოლტა.
პროექტში, ასევე მონაწილეობდნენ ლონდონის საკონსერვაციო სკოლის- ,,სითი ენდ გუილდ ოფ 

ლონდონ არტ სქულ -ის” და თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის, რესტავრაციის მიმართულების 
ლექტორები და სტუდენტები.

ამ მნიშვნელოვანი პროექტის წარმატებით განხორციელებისთვის - „არქიტექტორთა ასოციაციის“”   
სპეციალური დიპლომით დაჯილდოვდნენ  პროექტის ხელმძღვანელი და სარესტავრაციო ჯგუფი. 
მათ დიპლომი გადასცა საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს 
გენერალურმა დირექტორმა, ნიკოლოზ ანთიძემ.

საქართველოს 

არქიტექტორთა 

ასოციაციის სპეციალური 

პრიზი

Association of Architects 
of Georgia – Special 
Prize

the project of restoration-rehabilitation of Nikortsminda temple was implemented with the funding of the 
Georgian Cultural Heritage Protection Agency. As you know, it is a masterpiece of national architecture, dates 
back to the 11th century and has been granted the status of a cultural heritage site of national importance. 
Since October 24, 2007, the temple has been included on the UNeSCO World Heritage list.

Unique remains of early relief were also found during the temple rehabilitation process.
the project includes arrangement of tourist infrastructure, arrangement of facades of buildings in the center 

of the village and rehabilitation of the access road to the temple.
the project was implemented by Center for conservation of Art Objects" llC
  the Project director - Nana Kuprashvili; Conservation Group Manager: Alexandre Rubashvili; Chief 

Conservation Artist: Nino torgvaidze 
Restorers: Nini Zedginidze, elene Onashvili, Maria Gotsiridze, tatia tsuladze, Beka Kopadze, lasha 

tsikarishvili, Irakli Beridze, Mariam Amashukeli, Beka lomidze, Giorgi Navrozashvili, Nutsa Adeishvili, Saba 
tsikolia, Gvantsa Maisuradze, Asmat tkeshelashvili,  Olga Khachidze, Neli Gachechiladze, Paata Patashuri

Project Consultant - Stefano Volta. 
the project also involved lecturers and students of tbilisi State Academy of Fine Arts and Restoration and 

City and Guilds of london Art School.
Association of Architects of Georgia awarded Project Managers with a special diploma. Center for 

conservation of Art Objects" llC; Nana Kuprashvili, Alexandre Rubashvili,Nino torgvaidze awarded by 
Nikoloz Antidze Director General of National Agency for Cultural Heritage Preservation of Georgia. 
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ახალად რეაბილიტირებული საზოგადოებრივი სივრცის წარმოჩენისას, არ შეიძლება არ აღინიშნოს  
ორბელიანის მოედანი, რომელიც თბილისის განვითარების ფონდის პროექტის „ახალი ტფილისის”  
კონცეფციის ერთ-ერთი მთავარი და მნიშვნელოვანი კვანძია.  პროექტი ფონდის დაკვეთით „გეოგრაფიკმა” 
და „სტუდია 21“-მა მოამზადეს და პროცესში ჩართული იყო 60-ზე მეტი სპეციალისტი: არქიტექტორები, 
ურბანისტები, ხელოვნებათმცოდნეები, სოციოლოგები, გეოგრაფები, ეკონომისტები, მათი ჩამოთვლა 
სრულად შეუძლებელია.

„საქართველოს  არქიტექტორთა  ასოციაციის” გადაწყვეტილებით ორბელიანის მოედნის  არქიტექ-
ტურული-ქალაქგეგმარებითი მნიშვნელობიდან გამომდინარე  თბილისის განვითარების ფონდი და მისი 
ხელმძღვანელი ალექსანდრე ტოგონიძე დაჯილდოვდა სპეციალური დიპლომით. მათ დიპლომი გადასცა 
არქიტექტურის დოქტორმა, თბილისის სამხატვრო აკადემიის პროფესორმა, არქიტექტურის საერთაშორისო 
აკადემიკოსმა გიგა ბათიაშვილმა.

Under the decision of the Association of Architects of Georgia, the specialty prize was awarded to the Tbilisi 

Development Fund and its head Alexander Togonidze based on the architectural significance of this object and the 

tourism development  of Georgia. They were awarded by Giga Batiashvili Doctor of Architecture, Full Professor 

at Tbilisi Art Academy, International academic of architecture.

Association of  
Architects of Georgia – 
Special Prize

საქართველოს 

არქიტექტორთა ასოციაციის 

სპეციალური პრიზი
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მდებარეობა: თბილისი, რაზმაძის ქუჩა
საერთო ფართი:120 კვ.მ
ავტორი: ნინო გამცემლიძე

ნინო გამცემლიძის დიზაინი თვითმყოფადია. სივრცე იზრდება უნი-
კალური კონფიგურაციის წყალობით წარმოქმნილ ტიპოლოგიათა გა-
ნუმეორებლობითა და ავტონომიურობით. ინტერიერის თოთოეული 
ჰორიზონტალური თუ ვერტიკალური სიბრტყე  არაორდინალური  დი-
ზაინერული კოლაჟია. ეს ეფექტი, მას, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებულ 
ინდივიდუალურობას სძენს. მისი ცალკეული დეკორატიული ელემენტე-
ბის და აქსესუარების უცხო სინქრონი, ბუნებრივი და ხელოვნური განა-
თების სრულად ათვისებისა და სივრცეებში მაქსიმალურად მიმობნევის 
საშუალებას იძლევა.

ინტერიერში, დამოუკიდებელი „მონაკვეთები”  მათთვის დამახასი-
ათებელი ფუნქციურობიდან გამომდინარე, სხვადასხვა ემოციური დატ-
ვირთვით აღიქმება, კონკრეტულ მიზანს ექვემდებარება, მაგრამ ამავე 
დროს სივრცის საერთო წყობასთანაა შეთავსებული. ესთეტიკური, ნა-
ტიფი ფორმის მნიშვნელობა მის რეალურობაშია განხორციელებული.
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Location: Tbilisi, Razmadze 
Street

Total area: 120 sq.m.
Author: Nino Gamtsemlidze

Nino Gamtsemlidze’s design 
is original, expanding the limited 
space due to the autonomous 
topology of originally configured 
levels. Each horizontal and vertical 
plane of the interior is an ingenious 
decoration. Individual quality of 
the interior if further highlighted by 
unusual harmony of its constituent 
parts, decorative elements and 
accessories, efficient application 
of daylight and artificial lighting, 
integral design composition, soft 
transitions of colors and dialogues 
of lines and figuresThe interior 
consists of independent volumes 
bearing different emotional 
“colouring” depending on their 
functional specifics but efficiently 
merging into the general structure 
of the space. The importance of 
aesthetically valuable, refined forms 
is accentuated by the quality of their 
implementation.

idea/ function/ comfort
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2019 წლის 21-23 დეკემბერს, ქ. 
თბილისის, მერაბ ბერძენიშვილის 
საგამოფენო დარბაზში „მუზა”.

გაიმართა, საქართველოს დამ-
სახურებული მხატვრის ვახტანგ 
ადვაძის 100 წლისთავისადმი მიძ-
ღვნილი გამოფენა.

ყოველთვის სასიხარულოა შეხ-
ვედრა მხატვართან, რომელსაც 
ახასიათებს ცოცხალი და მახვილი 
ხედვა, თავისებური შემოქმედები-
თი წერა. 

მრავალი ნიჭიერი მხატვარი 
აღუზრდია თბილისის სამხატვრო 
აკადემიას. მათ შორის სამართ-
ლიანად შეგვიძლია მოვიხსენიოთ 
ვახტანგ ადვაძე, რომელიც არის 
საქართველოს დამსახურებული 

   

მხატვარი და საბჭოთა კავშირის 
მხატვართა კავშირის წევრი, სოც-
რეალიზმის სკოლის წარმომადგე-
ნელი და პეიზაჟების, საყოფაც-
ხოვრებო სცენებისა და პორტრე-
ტების მხატვარი.

გამოფენაზე შედგა  ვახტანგ ად-
ვაძის 100 წლისთავისადმი მიძღვ-
ნილი კატალოგის პრეზენტაცია.

გამოფენაზე და კატალოგში 
წარმოდგენილი იქნა ადვაძეთა 
სამი თაობის მხატვართა ნამუშევ-
რები: ვახტანგ ადვაძე (1919-2000 
წწ), ლუდმილა ადვაძე (1925-1998 
წწ),  მარიამ ადვაძე (1977-2018 
წწ), ვლადიმერ ადვაძე (1946 წ), 
ნესტან ადვაძე (1978 წ).

ფოტოუზრუნველყოფა:  
გოგა დანილევსკი

ვახტანგ ადვაძე/Vakhtang Advadze
1963 წელი „ეგვიპტე. საღამო” მუყაო, ტემპერა 74X78
1963 “Egypt. Evening” cardboard, Tempera 74X78

ვახტანგ ადვაძე/ Vakhtang Advadze
1965 წელი „ვარძიისკენ მიმავალი გზა” მუყაო ზეთი 60X70
1965 “Road to Vardzia” cardboard oil 60X70
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dialogue of generations 
Exhibition Catalogue Dedicated to the 100th Anniversary of Honored Artist of Georgia VAKHTANG ADVADZE
On December 21-22-23, 2019, in Tbilisi, in the exhibition hall of Merab Berdzenishvili -“Muza”, opened an exhibition of the 

honored artist of Georgia Vakhtang Advadze  held dedicated to the centenary of his birthday.
It is always a great pleasure to meet with an artist who has a vivid and keen vision, a peculiar creative manner of writing. A lot 

of talented artists have been brought up at Tbilisi Academy of Art. Among them we can justly mention Vakhtang Advadze, an 
honored artist of Georgia and a member of Artists’ Union of the Soviet Union, a representative of the School of Social Realism 
and a painter of landscapes, everyday scenes and portraits. The catalogue - Dialogue of Generations -  was presented at 
the exhibition.

The exhibition  featured artworks by three generations of artists: Vakhtang Advadze (1919-2000)
Lyudmila Advadze (1925-1998), Mariam Advadze (1977-2018), Vladimir Advadze, (1946 b.), Nestan Advadze (1978 b.)

Photo by: Goga Danilevski

ლუდმილა ადვაძე/Ludmila Advadze
11972 წ. „პალანგა” მუყაო აკრილი
1972 “Palanga” cardboard, acryl

მარიკა ადვაძე/Marika Advadze
1998 წ. „გორტენზიები” ქაღალდი ტუში აკვარელი
1998. “Hortensias” paper, ink, watercolor

ვლადიმერ ადვაძე/Vladimir Advadze
2008 წ. „სიყვარული ლიანდაგზე” ტილო ზეთ ი 85X100
2008 “Love on the Rails” canvas, oil 85X100

ნესტან ადვაძე/Nestan Advadze
ყვავილების ცეკვა 2018 წელი
Flowers’ Dance 2018
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შემოქმედის სამყარო არავის არ ჰგავს 
_ მისია მხოლოდ

მხატვარმა, მერი ბეჟანიშვილმა 1972 წელს დაამთავ-
რა თბილისის სამხატვრო აკადემიის სახვითი ხელოვნების 
ფერწერა-პედაგოგიკის ფაკულტეტი. 1976 წელს დაიწყო 
მუშაობა თბილისის პირველ კლასიკურ გიმნაზიაში სახვი-
თი ხელოვნების პედაგოგად, სადაც იმუშავა 43 წელი. მისი 
მუშაობის პერიოდში ორჯერ იყო წარდგენილი  „ წლის სა-
უკეთესო მასწავლებლად”. 1991 წელს მიენიჭა უფროსი 
მასწავლებლის წოდება, მიღებული აქვს უამრავი სიგელები 
და დიპლომები, არის მხატვართა კავშირის წევრი, მონაწი-
ლეობდა სხვადასხვა ჯგუფურ გამოფენებში. 

 2019 წლის სექტემრიდან შეწყვიტა პედაგოგიური მოღ-
ვაწეობა  თავისი სურვილით, განათლების სამინისტროს 
მიერ შემოთავაზებული  პროექტის თანახმად.  ყავს   მეუღ-
ლე  თამაზ შაშიაშვილი (არქიტექტორი),  შვილები ლალი 
შაშიაშვილი (არქიტექტორი/დიზაინერი) და თამარ შაშიაშ-
ვილი (მხატვარი).

  ქალბატონ მერის მოსწავლეები, მისი  ხელმძღვანელობით, ხშირად  იღებდნენ მონაწილეობას და იმარჯ-
ვებდნენ, როგორც საქართველოში, ისე უცხოეთში საერთაშორისო გამოფენებში.   ქალბატონი მერი  რეგუ-
ლარულად იწვევდა სკოლაში სხვადასხვა ცნობილ ხელოვანებს და აცნობდა პატარებს მათ შემოქმედებას, 
ასევე  დაყავდა ისინი ცნობილი მხატვრების სახელოსნოებში. 

  ქალბატონი„ მერი შემოქმედია, თავისი სათქმელით მოდის, ქმნის საკუთარ სამყაროს და ეს სამყარო 
არავის არ ჰგავს -  მისია მხოლოდ.

მხატვრის ცხოვრება სავსეა მუდმივი ძიებებით და ფორმათა სიახლით, მკვეთრი ინდივიდუალურობით, 
საგანთა და მოვლენათა არსში წვდომისა და განზოგადების ნიჭით. ხელოვნების  ფილოსოფია შემოქმედე-
ბითი იდეების საფუძველია და ფერწერული ტილოს  შექმნისას მნიშვნელოვან როლს თამაშობს. მოცემულ 
ჭრილში, მეტად საინტერესოა  მერი ბეჟანიშვილი შემოქმედება -  ფერი და ფორმა განუწყვეტლივ მოძრა-
ობაშია, ერთმანეთს სწრაფად, მოულოდნელად ცვლის და სრულყოფაშია. მხატვრის ნამუშევრები მომხიბვ-
ლელია ოსტატობის ხარისხით და პიროვნულობის ნიშნითაა აღბეჭდილი, 
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ჰარმონია  შენს  სივრცეში

• ინტერიერისა და  
ექსტერიერის მცენარეები;

• რულონური გაზონი;

• სარწყავი სისტემის  
პროექტირება და მონტაჟი;

• მცენარეთა მოვლის  
სამსახური;

• ლანდშაფტის დიზაინი;

• მცენარეების გაქირავება;

• ვერტიკალური გამწვანება 
(მწვანე კედელი);

• დეკორატიული და ბეტონის 
ქოთნები;

• საბაღე აქსესუარები;

• საყვავილე მიწა, მულჩი;

• შხამ-ქიმიკატები

მ.თამარაშვილი N10
M.Tamarashvili N10 

Irma Iremadze - (+995)591918555
Office - (+995)322047373

https://www.facebook.com/www.greenland.ge/


