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As poets say, one needs to live in a place surrounded by the language they consider as their own. As a poet, they 
need to be watered with the words familiar to them every day in order to flourish and develop within the 
language. 

Same might be said of an artist. They need the visuality of the place they refer to in their practice. They need to 
be fed with the visual signs and symbols on a daily basis in order to create within it.

The signs are different. Here, they are specific. Even though, so generously laid in front of the viewer, as if hands
wide open inviting to the sacred feast - yet are not open to everyone. One must first learn some of this language 
in order to be able to read it.

This is why this openness is still so mystical, ungraspable at first glance and demands to spend some time 
looking.

A sacred feast that is. Take a chance, break the bread, share the wine, dine. You are among a few invited.

Text by Elene Abashidze

თეა გვეტაძე
სუბტროპიკული უშგული
16 ივნისი - 6 ივილისი

როგორც პოეტები იტყვიან, პოეტს ჭირდება ფიზიკურად იმ ადგილას ყოფნა, რომელსაც თავისად მიიჩნევს, იმ 
ენაში უნდა ცხოვრობდეს, რომელსაც საკუთარს უწოდებს, იმისთვის რომ ყოველდღიურად მოირწყას მისთვის 
ნაცნობი სიტყვებით თავი, რომ შეძლოს შექმნას ამ ენაში. იგივე შეიძლება ითქვას მხატვარზეც. მას კონრეტული 
ადგილის ხედვა ჭირდება, იმისთვის რომ დღიურად იკვებოს ამ ადგილის ნიშნებითა და სიმბოლოებით, ისევ 
იმისთვის, რომ ამ ვიზუალურ ენაში შექმნას.

აქაური ნიშნები სპეციფიურია, არ არის ადვილი წასაკითხი.
მიუხედავად იმისა, რომ უანგაროდ, უხვად და გულღიად არის მაყურებლის წინ გაშლილი, როგორც სუფრა, ან 
გაშლილი ხელები - ის მაინც არ არის ღია და ხელმისაწვდომი ყველასთვის. ჯერ, ცოტა მაინც უნდა ისწავლო ეს ენა 
ცოტათი, იმისთვის რომ წაიკითხო მისი ნიშნები.

ამიტომაც არის ეს ღიაობა, ასეთი მისტიური, ერთი შეხედვით ჩაკეტილი და მოითხოვს დროის დათმობას. ეს 
დაპატიჟებაა წმინდა სუფრაზე, საიდუმლოს გასაზიარებლად.

ტექსტი: ელენე აბაშიძე 

 

 

 

 


