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De ﬂeste af mosaikkerne fra
sovjettiden udgør rene mysterier,
for man kender hverken
ophavsmand eller året for
opførelsen. Foto: Nino Siradze

En mekanisme inde i kabinen sluger
en mønt, for driften af elevatoren er
privatiseret siden Sovjetunionens
kollaps.
»’Prometheus’ gjorde jeg færdig i
1970 efter to års arbejde. Jeg havde
to assistenter til at hjælpe mig med
at sætte stenene i,« husker Medzmariashvili.
»Motivet forestiller ﬁguren fra
den græske mytologi, der bringer
ilden og dermed magt og viden til
menneskene. Mosaikken beﬁnder
sig i en læsesal, så derfra stammede
ideen,« uddyber han.
Den georgiske kunstner tænder en
cigaret og tager en slurk te af et sølvkrus. I reolen står bøger om Picasso
og af den russiske digter Anna Akhmatova. Malerier fra beboerens egen
hånd hænger overalt i lejligheden.
Med en kritisk holdning til styret og
som ikkemedlem af det Kommunistiske Parti havde Medzmariashvili
allerede dengang et ambivalent forhold til mange af mosaikkerne, fordi
de hylder det socialistiske samfund
uden forbehold. »Prometheus« er den
eneste mosaik fra hans hånd og et
arbejde, han er stolt af, men alligevel
afviste han tilbud om at dekorere for
eksempel busskure og restauranter.
»Jeg så ingen kunstnerisk udfordring i det. Det var blot bestillingsarbejde. Jeg opfattede det som letkøbt, fordi det ikke var nødvendigt
for kunstnerne at tænke selv. De behøvede blot at reproducere de ideer,
der allerede herskede i samfundet.«
Alligevel beklager han mosaikkernes tilstand i dagens Georgien
og støtter Nino Siradzes projekt på
den måde, at han går ind for deres
bevarelse.
»Værkerne er historisk betydningsfulde. Om de er god eller dårlig kunst er op til beskueren selv at
bedømme,« siger han.

get nævneværdigt. Tilsyneladende
er oplysningerne ikke blevet gemt.
Forbundet af kunstnere i Georgien
havde sit eget arkiv, hvor spændende fakta kan have være opbevaret,
men arkivet gik til grunde under

den Georgiske Borgerkrig i starten
af 1990’erne,« fortæller Nino Siradze.
Hendes initiativ bidrager nu til
at gøre skaden god igen.
»Af og til når jeg lægger nye fotos
på bloggen, så skriver folk til mig,

at ’hov, det er min svigerfar, der har
lavet den mosaik’.«
En af de mosaikmagere, som Nino
Siradze har været i kontakt med, er
70-årige Nugzar Medzmariashvili.
Han er ophavsmand til »Promet-

heus« – et ﬁre meter højt og 24 meter langt billede, der stadig pryder
det Georgiske Videnskabsakademis
bibliotek. En slidt elevator fører gennem ﬂere etagers beton op mod hans
lejlighed, der ligger i bydelen Vake.

Positive reaktioner
Bortset fra en ældre mand, der på
et tidspunkt skældte hende ud for
at fotografere »det sovjetiske stads«,
har Nino Siradze udelukkende fået
positive reaktioner på projektet, hvad
der glæder, men også undrer lidt.
»Jeg troede der ville være en del,
som ikke kunne lide det, for i Georgien er der mange, som har meget
negative følelser mod alt, der har
med Sovjetunionen at gøre. Jeg synes ikke nødvendigvis, det behøver
at være så negativt. Der kan være et
behov for en mere nuanceret holdning til denne del af historien. Der
ﬁndes så mange smukke mosaikker i Georgien. Hvorfor skulle man
lade dem forfalde, blot fordi de
stammer fra den sovjetiske periode? Det er ikke nogen god grund.«
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