Lado Darakhvelidze, Mapping the Caucasus
with you

Onze wereld begint als wieg, of box, of kinderkamer, en dijt daarna langzaam uit. We eigenen ons
de afgebakende ruimte van het ouderlijk huis toe,
dan de achtertuin, het woonerf, de basisschool,
het dorp, de middelbare school in een andere
plaats, et cetera.
Zo wordt de wereld steeds groter. Straat voor
straat, stad voor stad, land voor land. Bij elke
stap wordt de wereld ingewikkelder, het leven
complexer, de kaart geavanceerder.
De geschilderde kaarten van Lado
Darakhvelidze spelen zich af in de Kaukasus, een
regio die na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie
een dambord is geworden van etnische en
religieuze gemeenschappen, met drie onafhankelijke landen (Georgië, Armenië en Azerbeidzjan),
zeven Russische autonome republieken en twee
Russische territoria. De Kaukasus is eigenlijk
een plek geworden waar traditionele kaarten
tekortschieten, omdat ze te weinig rek hebben
om de steeds veranderende territoriale, culturele,
linguïstische werkelijkheden uit te beelden.
De kaarten van Lado Darakhvelidze gaan
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terug naar de kindertijd, de tijd dat de wereld nog
niet groter was dan de woonplaats. De werkelijke
problemen – op sociaal, politiek en economisch
niveau – spelen zich af buiten het kader van
de kaart, en komen slechts in anekdotische vorm
binnen. De wereld is nog overzichtelijk. Sommige
kaarten zijn autobiografisch, andere zijn gemaakt
op basis van de jeugdherinneringen van mensen
uit het noorden van de regio, die de kunstenaar
op weblogs en discussiefora ontmoette. Met hen
praat Darakhvelidze sinds een paar jaar regelmatig via Skype en Facebook over hun kindertijd,
als een manier om een weg langs alle pijnlijke
herinneringen te vinden.
Waarom is de representatie in bepaalde
gevallen aantrekkelijker dan de werkelijkheid?
Wellicht omdat het per definitie een versimpelde
weergave is, een weergave die de soms angstaanjagende complexiteit van de werkelijkheid
zelf verhult. Dat is de zalvende werking die
kaarten kunnen hebben. Op de kaarten van
Lado Darakhvelidze is het veilig.
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Remembering Kutaisi, 2012, ca. 100 x 240 cm.
01
Geïmproviseerd riool,
oorspronkelijk
ontworpen als
regenwaterafvoer.
02
Auto-onderdelen,
bandenreparatie,
plastic decoraties,
plastic zakken.
03
Textiel, kledingvervaardiging.
04
Smederij, ijzeren hek.
05
Lokale hangplek om te
drinken, naast de
Sakartvelo-bioscoop.
06
Minimarkt waar
illegale alcohol wordt
verkocht.
07
Goris Park: in de jaren
1980 en ‘90 kwamen
hier ouders en
kinderen voor een
wandeling of voor de
kermisattracties,
terwijl de lokale maffia
er samenkwam voor
het plannen van
criminele activiteiten.
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08
Vanuit de overheid
georganiseerde
kunstenaarsateliers
voor keramiek, theater
en andere publieksprojecten.
09
Privétuin met boomgaard, naast de
vuilnisbelt – druiven,
appels, kersen.
10
Limonadefabriek.
11
Baksteenfabriek met
steengroeve.
12
Voetbalveld waar we
vliegerden.
13
Onvoltooide parkeergarage.
14
Niura en Zoia hebben
beiden twee banen – 's
middags als zusters in
het ziekenhuis en 's
nachts in een kledingfabriek.

Growing up in Kutaisi,
2012, ca. 110 x 230 cm.

Door het midden van
Koetaisi loopt de rivier
de Rioni. In het
gedicht ‘Argonavtica’,
over de reis van Jason
en de Argonauten naar
Colchis, noemde
Apolonius Rhodius,
de auteur, Koetaisi als
hun eindbestemming.
Van 978 tot 1122 n.C.
was Koetaisi de
hoofdstad van het
koninkrijk Georgië
en van de vijftiende
eeuw tot 1810 was het
de hoofdstad van
Koninkrijk Imeretië.

01
Samen met Goga liep
ik langs een gereedschapswinkel met een
gebroken ruit. Dit was
een uitnodiging om
onszelf van voorraden
te voorzien, die we verstopten onder rotsen
bij de rivier.
02
Shaumian Straat – Hier
in het havengebied
was alles te vinden.
Met mijn klasgenoten
kocht ik er
Amerikaanse kauwgum en mijn ouders
kwamen hier om
spijkerbroeken te
kopen.
03
Jaren 1990 – Dit waren
zware tijden – in de
winter gingen mijn
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vader en ik op een slee
naar de bronnen aan
de rand van de stad om
water te halen.
04
Kleine straatjes:
tijdens bruiloften of
buurtfeesten werden
de kleinere straatjes
afgezet, tenten en
tafels tussen de huizen
maakten er een grote
feestelijke gebeurtenis
van.
05
Van de brug springen:
we zwommen in deze
rivier. Een van mijn
vrienden, Vovka,
sprong van de vijftien
meter hoge brug het
water in.
06
‘s Morgens maakte
Goga me wakker voor
karateles, die werd
gegeven voor een
nabijgelegen kerk.
07
Tijdens het frisbeeën
brak Zaza zijn pols
toen hij over een hek
sprong.
08
Toen ik 13 was
verhuisde ik met mijn
ouders naar een nieuw
district. Naast ons huis
woonde Goga en we
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werden hechte
vrienden. In die tijd
vertrokken verschillende van mijn buren
naar de burgeroorlog
en de oorlog in
Abchazië. Aap, de
bijnaam van een van
mijn nieuwe buren,
reed in een Sovjetauto, een ‘Volga’, en
tijdens de oorlog werd
deze omgebouwd tot
tank, en hij keerde
terug met deze hybride
oorlogsmachine.
09
In dit district was er
een simpel gat in de
grond, dat af en toe
werd geleegd tegen
betaling. Veel buurtbewoners kozen ervoor
om hun poep tijdens
zware regenval te
lozen bij de dijk, met
ruzies in de buurt als
gevolg.
10
Goga, de karatejongen, studeerde op
Openbare School
Nummer 1, waar hij
schilderijen ontdekte
van historische
Georgische figuren die
op deze school hadden
gezeten. Omdat hij
wist dat ik schilderde
en niet genoeg doeken

had, besloot hij de
schilderijen te stelen
zodat ik mijn werk kon
blijven voortzetten.
Koetaisi was bedekt
met sneeuw tijdens de
nacht waarop hij me
uitnodigde naar de
school. Ik stond buiten
en wachtte op mijn
verrassing. Vanuit de
ramen gooide hij de
historische figuren
naar buiten, die
zachtjes in de poedersneeuw neervielen.
Later bedekte ik de
doeken met stadgezichten. Als je een
röntgenfoto zou
maken van mijn
schilderijen uit die tijd,
dan zou je eronder
portretten van
Majakovski, Shalva
Nutsubidze en
anderen ontdekken.
11
Huis van de familie
Ediberidze. Het hoofd
van de familie had een
beroemd restaurant.
Verderop in de straat
bezat de familie een
ander huis waar twee
zussen een bandenplakwinkel hadden.
Belle, een van de
zussen, trouwde met
Pachuna, die banden
had met de maffia.
12
Murad werkte in een
zijdefabriek die
handelde tussen het
noorden en Koetaisi.
13
Buurman Levan – na
zijn terugkeer van de
burgeroorlog had hij
een bazooka

bemachtigd, die hij op
een dag besloot te
demonstreren, waarbij
hij uitlegde hoe de
ammunitie werd
geladen en hoe je je
oren dicht moest
stoppen met kogels als
gehoorbescherming,
en dat je je mond open
moest houden.
Hij nam deel aan een
van de paramilitaire
eenheden om de
regering omver te
werpen.
14
Shota’s huis had een
fantastisch balkon,
waar kinderen vaak
speelden. ‘s Nachts
was het er verlicht als
een theater-set.
15
Begraafplaats,
kinderen fietsen er
over stenen en hopen
aarde.

