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თიკო იმნაძემ (1996) დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო 
აკადემიის არქიტექტურის ფაკულტეტი, თუმცა მუშაობა გააგრძელა 
როგორც მულტიმედია ხელოვანმა. თიკო ექსპერიმენტირებს მასალებით, 
მუშაობის დიდი გამოცდილება აქვს ფილმისა და სარეკლამო ინდუსტრიაში, 
იყენებს ფოტოგრაფიას, ქმნის ინსტალაციებს. თიკოს შემოქმედებაში 
იგრძნობა ხელოვანის დაინტერესება ისტორიითა და მითოლოგიით. ის 
სკურპულოზურად შეისწავლის საკითხს, იკვლევს სხვადასხვა კუთხიდან 
და შემდეგ მის კრეატიულ ინტერპრეტაციებს ქმნის. რეზიდენციის 
განმავლობაში შეისწავლა აფხაზური მითოლოგია, ნართების ეპოზი, 
საქართველოს ტერიტორიაზე ნაპოვნი ანტიკური საბრძოლო იარაღები და 
ამ ყველაფრით შთაგონებულმა მეტალის ობიექტი შექმნა.

Tiko Imnadze (b. 1996) graduated from the Faculty of Architecture of the Tbilisi 
State Academy of the Fine Arts but continued to work as a multimedia artist. 
Tiko experiments a lot with materials, has extensive experience working in the 
film and advertising industry, uses photography, creates installations. The art-
ist’s deep fascination with history and mythology is felt through Tiko’s work. 
She scrupulously studies the topic of interest, researches it from different an-
gles, and then presents creative and unexpected interpretations. During the 
residency, she studied Abkhazian mythology, Narts eposs, as well as antique 
weapons found on the territory of Georgia, and created her own interpretation 
of the weaponry.
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ნახატები ნეგატივზე | Drawings on film negatives, 
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‘მტკვარი” მდინარე მიკროსკოპში | ‘Mtkvari’ River under microscope
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‘ანგელოზი’  | ‘Angel’  
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ᲒᲕᲐᲩᲕᲔᲜᲔ ᲜᲐᲛᲣᲨᲔᲕᲐᲠᲘ, ᲠᲝᲛᲔᲚᲡᲐᲪ ᲕᲔᲠᲐᲡᲓᲠᲝᲡ ᲘᲕᲘᲬᲧᲔᲑ.
SHOW US YOUR WORK  THAT YOU CAN NEVER LET GO.

ინსტალაცია ‘Mining Blow’ | Installation ‘Mining Blow’
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ინსტალაცია “17 გრადუსი იყო და შემეძლო დავრჩენილიყავი ცოტა უფრო მეტხანს” 
Installation ‘It was 17 degress,so I could stay a little bit longer’
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ᲜᲐᲛᲣᲨᲔᲕᲐᲠᲘ, ᲠᲝᲛᲔᲚᲘᲪ ᲧᲕᲔᲚᲐᲖᲔ ᲛᲔᲢᲐᲓ ᲒᲒᲐᲕᲡ?
YOUR WORK THAT MOST RESEMBLES YOU?

ლექსები ხელოვნურ ინტელექტთან ერთად “მოჩურჩულე მანქანა” 
Poems with A.I ‘Whispering Machine’
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ინსტალაცია “გაუგონარი ხმა” | Installation ‘Unheard Voice’,
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