
შეხვედრა თბილისის არქიტექტურული ბიენალეს დამფუძნებლებთან 

2018 წლის 17 ოქტომბერს, 14 საათზე სტუ–ს არქიტექტურის, ურბანისტიკის და 
დიზაინის ფაკულტეტის 405 ც აუდიტორიაში შედგება შეხვედრა თბილისის 
არქიტექტურული ბიენალეს დამფუძნებლებთან. 

თბილისის არქიტექტურული ბიენალე დამფუძნებლები არიან ახალგაზრდა არქიტექტორები 
ოთარ (ოთო) ნემსაძე, გიგი შუკაკიძე და თინათინ გურგენიძე. 

 

ოთარ (ოთო) ნემსაძე თბილისის არქიტექტურის 
ბიენალეს ერთ ერთი თანადამფუძნებელია. 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მაგისტრის 
ხარისხის შემდეგ, ის როტერდამის უნივერსიტეტის 
ურბანული მენეჯმენტისა და განვითარების მაგისტრი 
გახდა. ამჟამად, ის მუშაობს სადოქტორო ნამუშევარზე, 
თემით ზონირება და მიწის კონფლიქტები. 

 
Otar (Oto) Nemsadze is a co-founder of Tbilisi Architecture 
Biennial. Oto holds an M. Arch degree from Georgian 
Technical University and M.Sc. in Urban Management and 
Development from the Institute of Housing and Urban 
Development Studies, Erasmus University Rotterdam. At the 
same time, he is completing his PhD at Tbilisi State University 
focusing on Zoning Regulation and Land Based Conflicts. 

 

გიგი შუკაკიძე თბილისის არქიტექტურის ბიენალეს 
თანადამფუძნებელია. დაამთავრა თბილისის 
ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურისა და 
ქალაქგეგმარების ფაკულტეტი. ცხოვრობს და 
საქმიანობს თბილისში. 2013 წელს დააფუძნა 
არქიტექტურული სახელოსნო Wunderwerk, რომელიც 
მუშაობს როგორც კომერციული, ასევე 
ექსპერიმენტულ-ანალიტიკური მიმართულებით. 2016 
წლიდან დამოუკიდებელი ექსპერტის ფუნქციას 
ასრულებს პრემიისთვის Mies Award. 
 
Gigi Shukakidze is a co-founder of Tbilisi Architecture 
Biennial. He completed his studies at Tbilisi Technical 
University, Faculty of Architecture and Urban Planning. 
He lives and works in Tbilisi, where in 2013 opened his 

own architectural practice Wunderwerk, with a broad range of projects and an experimental-analytic 
direction. Since 2016 he is an invited independent expert for the Mies Award Prize. 

 



 

თინათინ გურგენიძე თბილისის არქიტექტურის ბიენალეს 
ერთ-ერთი თანადამაარსებელია. თბილისის სამხატვრო 
აკადემიის არქიტექტურის ფაკულტეტის დამთავრების 
შემდეგ, თინათინმა სწავლა უბრანული დიზაინის 
განხრით ბარსელონაში განაგრძო. ამჟამად იგი ბერლინში 
ცხოვრობს და მუშაობს დისერტაციაზე, რომელშიც 
თბილისში პოსტ საბჭოთა ურბანულ და არქიტექტურულ 
ცვლილებებს განიხილავს. 
Tinatin Gurgenidze is one of the four co-founders of TAB. 
Having studied architecture and urban design in Tbilisi and 
Barcelona, Tinatin is currently based in Berlin, where she is 
completing her PhD thesis on the transformation of post-Soviet 
lived and built spaces in Tbilisi. 

 
 

 
 

 

 


