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 How did your first contact with music occur? 

	 My	father	had	an	immense	influence	on	me	in	this	
regard.	He	would	often	offer	me	to	listen	to	his	favourite	
musicians	-	Beniamino	Gigli	and	Mario	Lanza.	My	
first	ever	role	was	awarded	to	me	in	the	A.	Virsaladze	
Art	School.	At	the	time,	performing	on	the	stage	of	
Philharmonic	was	considered	a	great	achievement.	I	
remember,	each	of	my	performances	was	accompanied	
with	huge	joy	and	the	more	spectators	I	had	the	happier	I	
was. 

 Do you think that in art the major problem is the 
deficit of sincerity? 

	 I	think	that	not	only	in	music,	but	generally,	in	life,	
the	lack	of	sincerity	is	a	problem	and	first	and	foremost	
towards	your	own	self.	An	insincere	person	on	a	stage	
could	never	be	successful.	A	stage	is	a	place	where	
radiography	happens	and	the	spectators	see	everything.	
If	the	sound	is	not	being	born	through	sincere	emotions,	
you	cannot	touch	the	strings	in	the	hearts	of	the	
spectators.	

 If you didn’t have a singer’s talent, you would be…

	 I	have	never	thought	about	it,	but	I	wouldn’t	refuse	
to	in	movie	industry.	A	movie	is	a	huge	emotion	built	
around	the	tiniest	of	nuances.	

 როგორ მოხდა თქვენი პირველი შეხება მუსიკასთან? 

	 უდიდესი	გავლენა	ჩემზე	მამამ	იქონია,	რომელიც	
ხშირად	მასმენინებდა	საყვარელი	მომღერლების,	
ბენიამინო	ჯილისა	და	მარიო	ლანცას	ფირფიტებს.	
პირველი	მთავარი	როლი	ა.	ვირსალაძის	სახელობის	
ხელოვნების	სკოლაში	მომცეს.	იმ	დროს	ფილარმონიის	
სცენაზე	დგომა	დიდ	მიღწევად	ითვლებოდა.	მახსოვს,	
რომ	ყოველ	გამოსვლას		ჩემთვის	ძალიან	დიდი	
სიხარული	ახლდა	და	რაც	უფრო	მეტი	მაყურებელი	
მყავდა,	მით	უფრო	მიხაროდა.

 ფიქრობთ, რომ შემოქმედებაში მთავარი პრობლემა 
გულწრფელობის დეფიციტია? 

	 ვფიქრობ,	რომ	არა	მარტო	მუსიკაში,	არამედ	
ზოგადად,	ცხოვრებაში	გულწრფელობის	არქონაა	
პრობლემა	და	პირველ	რიგში,	საკუთარი	თავის	მიმართ.	
სცენაზე	არაგულწრფელი	ადამიანი	შეუძლებელია,	
იყოს	წარმატებული.	სცენა	ისეთი	ადგილია,	სადაც	
რადიოგრაფია	კეთდება	და	მაყურებელი	ხედავს	
ყველაფერს.	ხმა	თუ	არ	იბადება	გულწრფელი	ემოციით,	
მაყურებლის	გულებში	სიმებს	ვერ	შეარხევ.

 რომ არ იყოთ მომღერალი, ვინ იქნებოდით?

	 არასდროს	მიფიქრია	ამაზე,	თუმცა	კინოზე	უარს	
ნამდვილად	არ	ვიტყოდი.	კინო	დიდი	ემოციაა,	რომელიც	
პატარა	ნიუანსებისაგან	შედგება.	

She made an appointment to record the interview in her house. As she later mentioned in our 
conversation, that is the place where tired from daily overloaded schedule she gets the luxury of 
retiring in solitude. In this house, I was her only spectator and listener, a listener who expected 
her to play one role and one role only, without any mastery of acting – in front of me sat the 
makeup-less and a little tired, the true Nino Surguladze. My respondent is in an age, when people 
accept life without beautifying it

შეხვედრა სახლში დამითქვა. როგორც შემდგომ საუბარში აღნიშნა, ეს ის ადგილია, 
სადაც ყოველდღიური გადატვირთული გრაფიკისგან გადაღლილს საკუთარ თავთან 
დარჩენის ფუფუნება აქვს. ამ სახლში მე მისი ერთადერთი მსმენელი და მაყურებელი 
აღმოვჩნდი; მსმენელი, რომელიც მისგან ერთადერთი როლის განსახიერებას ელოდა, 
სამსახიობო ოსტატობის გარეშე. ჩემ წინ იჯდა უმაკიაჟო და ოდნავ დაღლილი, 
ნამდვილი ნინო სურგულაძე. ჩემი რესპონდენტი იმ ასაკშია, როცა ადამიანი ცხოვრებას  
იღებს შელამაზების გარეშე. 
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 Not long ago, on the 2016 EGO Magazine award 
ceremony people nominated you the powerful and 
tasteful woman of the year. What do you think, do 
people love strong women in Georgia? 

	 I	couldn’t	say	how	much	the	strong	women	are	
loved,	however,	they	certainly	are	respected.	

 Low quality music is like Indian TV series, 
everybody badmouths it, but they still listen. What 
do you think is the reason behind it? We have not 
yet managed to refine our taste or the widespread 
opinions of the public scare us? 

	 I	think	tasteless	music	also	has	a	right	to	
exist.	However,	I	still	think	that	eventually	the	
musical	taste	should	be	refined	and	for	this	to	
happen,	there	should	exist	constructive	criticism.	
By	the	way,	there	is	a	character	in	the	animated	
film	Ratatouille	called	Ego,	who	is	a	food	critic.	
Everybody	is	afraid	of	him,	because	his	competent	
opinion	changes	a	lot	of	things.	Ego	is	an	expert	
and	we	are	definitely	in	need	of	such	Egos.	

 How do you perceive the notion – a free 
person?

	 It	doesn’t	mean	you	can	do	whatever	idea	
crosses	your	mind.	On	the	contrary,	it	entails	an	
enormous	responsibility.	In	a	way,	it	is	a	frame	as	
well,	where	you	are	to	never	cross	the	boundaries	
of	other	people’s	freedom.	And	upon	all,	freedom	is	
a	fight	against	one’s	own	self.	

 Lately, discussing sex and religion have become 
quite topical. Why do you think that is? Is it 
because we Georgians are competent in both or on 
the contrary, we are facing deficit?

	 Today	they	openly	discuss	these	issues	in	
Georgia,	because	the	period	that	Europe	went	
through	several	decades	ago,	has	just	arrived	to	
Georgia.	It	is	a	wave,	bound	to	just	pass	at	some	
point.	As	far	as	religion	is	concerned,	it	has	always	
been	a	topic	of	discussion	in	Georgia.	

 How does faith differ from religion? Or do you 
consider them to be identical?

	 I	think	without	religion	people	exist,	however,	
without	faith	it	is	hard	to	exist.	

 Upon meeting God, what would you have sung 
to him?

	 During	a	deafening	applause,	a	singer	bows	
to	the	audience.	These	minutes	of	happiness	are	

 ცოტახნის წინ, ჟურნალ „ეგოს“ 2016 წლის 
დაჯილდოების ცერემონიაზე ხალხმა დაგასახელათ 
წლის ძლიერ და გემოვნებიან ქალად. როგორ 
ფიქრობთ, საქართველოში უყვართ ძლიერი ქალები?

	 არ	ვიცი,	ძლიერი	ქალი	რამდენად	უყვართ,	მაგრამ	
ყოველ	შემთხვევაში,	პატივს	სცემენ.

 უხარისხო მუსიკა ინდური სერიალივითაა, ყველა 
უკმაყოფილებას გამოთქვამს და მაინც ყველა უსმენს. 
როგორ ფიქრობთ, რატომ ხდება ასე? ჯერ გემოვნება 
არ ჩამოგვყალიბებია, თუ ფართოდ მიღებული 
საზოგადოებრივი აზრი გვაშინებს?

	 ვფიქრობ,	უგემოვნო	მუსიკასაც	აქვს	არსებობის	
უფლება.	თუმცა,	ჩემი	აზრით,	საბოლოოდ,	მუსიკალური	
გემოვნება	უნდა	დაიხვეწოს.	ამისთვის	კი	უნდა	
არსებობდეს	ჯანსაღი	კრიტიკა.	სხვათაშორის,	„ეგოზე“	
გამახსენდა	–	მულტიპლიკაციურ	ფილმში	„რატატუი“	
არის	ასეთი	პერსონაჟი	–	კრიტიკოსი	ეგო,	რომლისაც	
ყველას	ეშინია,	რადგან	მისი	კომპეტენტური	აზრი	ბევრ	
რამეს	ცვლის.	„ეგო“	ქსპერტია,	ჩვენ	კი	ასეთი	ეგოები	
გვჭირდება.

 როგორ გესმით ცნება – თავისუფალი ადამიანი ?

ეს	სულაც	არ	ნიშნავს,	აკეთო	ყველაფერი,	რაც	თავში	
მოგივა;	პირიქით,	ეს	უდიდესი	პასუხისმგებლობა	
და	გარკვეულწილად,	ჩარჩოცაა.	არასდროს	უნდა	
გადაკვეთო	სხვისი	თავისუფლების	საზღვრები...	პირველ	
რიგში,	თავისუფლება	ბრძოლაა	საკუთარ	თავთან.

 ბოლო დროს ხშირად საუბრობენ სექსსა და 
რელიგიაზე. როგორ ფიქრობთ, ეს ხდება იმიტომ, რომ 
ქართველები ორივეში კომპეტენტურები ვართ, თუ 
პირიქით, კომპეტენციის დეფიციტს განვიცდით?  

	 დღეს	ამ	თემაზე	საქართველოში	ხმამაღლა	
საუბრობენ,	რადგან	ის	პერიოდი,	რომელიც	ევროპამ	
რამდენიმე	ათეული	წლის	წინ	გაიარა,	საქართველოში	
ახლა	დადგა.	ეს	ტალღაა,	რომელიც	აუცილებლად	
გადაივლის.	რელიგია	კი	საქართველოში	ყოველთვის	
იყო	სასაუბრო	თემა.

 რითი განსხვავდება რწმენა რელიგიისგან. თუ 
თვლით, რომ ეს ერთი და იგივეა? 

	 ჩემი	აზრით	რელიგიის	გარეშე	არსებობა	შეიძლება,	
მაგრამ	რწმენის	გარეშე	–	რთულია.

 რას უმღერებდით ღმერთს რომ შეხვედროდით? 

	 მხურვალე	აპლოდისმენტების	დროს,	მომღერალი	
პუბლიკის	წინაშე,	მადლიერების	ნიშნად,	თავს	
ხრის.	ეს	ბედნიერების	წუთები	ზოგიერთს	მხოლოდ	
თავის	მონაპოვრად	მიაჩნია.	ხშირად	ავიწყდებათ,	
რომ	ეს	ღმერთის	ჯილდოა.	ღმერთთან	შეხვედრის	
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considered	by	many	to	be	attained	only	through	their	
efforts	and	tend	to	often	forget	that	it	is	gift	of	god.	If	
I	ever	met	god,	I	would	have	sung	Ave	Maria	to	him.	

 Are all means approved for achieving success?

	 Each	person	has	their	own	measures	as	to	what	
is	permissible,	however,	as	they	say,	the	winners	
are	then	never	judged.	For	me,	it	is	important	that	a	
person	leads	their	life,	so	as	to	not	lose	respect	to	
themselves.	

 Does being a celebrity mean being successful? 

	 Certainly	not.	Being	famous	in	no	way	means	
being	successful,	however,	being	popular	in	life	helps	
you	make	the	following	moves.	

 If we take a look at the recent history of Georgia, 
what are the things that make the citizen, Nino 
Surguladze, the most proud and the most ashamed? 

	 I	am	ashamed	of	the	period	when	Georgians	were	
informing	on	each	other.	I	don’t	want	the	year	1937	of	
the	past	century	to	ever	make	a	comeback.	And	I	was	
the	most	proud,	when	I	saw	Georgians	come	out	and	
extend	a	helping	hand	to	those	in	need	as	a	result	of	
the	2015	flooding.	I	still	believe	that	the	darkness	will	
never	catch	up	with	the	light.	

 Do you have any ritual for before going up on a 
stage? 

	 I	cross	myself	and	go	out	on	the	stage	as	if	it	
were	the	last	of	my	performances.	

 In front of a mirror, facing yourself, what would 
you have told yourself?

	 Nino,	take	a	break	at	least	from	time	to	time…

შესაძლებლობა	რომ	მომეცეს,	აუცილებლად	„ავე	
მარიას“	ვუმღერებდი.

 წარმატების მისაღწევად ყველა ხერხი 
დასაშვებია?

	 ყველა	ადამიანს	აქვს	თავისი	საზომი	იმისა,	
თუ	რა	არის	დასაშვები.	თუმცა,	როგორც	იტყვიან,		
გამარჯვებულს	აღარ	განიკითხავენ.	ჩემთვის	მთავარია,	
ადამიანმა	ისე	წარმართოს	ცხოვრება,	რომ	საკუთარი	
თავისადმი	პატივისცემა	არ	დაკარგოს.

 იყო ცნობადი, ნიშნავს თუ არა იყო წარმატებული? 

	 რა	თქმა	უნდა,	არა.	იყო	ცნობილი,	სულაც	არ	
ნიშნავს,	იყო	წარმატებული,	თუმცა	ცხოვრებაში	
პოპულარობა	შემდგომი	ნაბიჯების	გადადგმაში	
ძალიან	გეხმარება.

 ჩვენი ქვეყნის უახლეს ისტორიას თუ გადაავლებთ 
თვალს, რითი ამაყობს და რისი რცხვენია ყველაზე 
მეტად საქართველოს მოქალაქე ნინო სურგულაძეს? 

	 მრცხვენია	იმ	პერიოდის,	როდესაც	საქართველოში	
ქართველები	ერთმანეთს	ასმენდნენ.	წინა	საუკუნის	
1937	წელი	აღარ	მინდა	დაბრუნდეს.	ძალიან	ამაყი	
ვიყავი	2015	წლის	თბილისის	წყალდიდობის	შემდგომ	
ერთმანეთის	დასახმარებლად	გამოსულ	ქართველებს	
რომ	ვხედავდი.	მე	მაინც	მჯერა,	რომ	ბნელი	ნათელს	
ვერ	დაეწევა.

 სცენაზე გასვლის წინ გაქვთ რამე რიტუალი?

	 პირჯვარს	ვიწერ	და	სცენაზე	ყოველთვის	
გაავდივარ	ისე,	თითქოს	ეს	ჩემი	ბოლო	გამოსვლაა.

 სარკესთან, საკუთარი თავის პირისპირ მდგომი, 
რას ეტყოდით საკუთარ თავს?

	 ნინო,	ხანდახან	მაინც	დაისვენე...

Maiko	Jangulashvili/მაიკო	ჯანგულაშვილი
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