Provocările naţionalismului post-sovietic văzute din diferite perspective: despre exemplul schimbărilor
urbane din Gruzia
Sinopsis
Prezentarea de faţă tratează tendinţele schimbărilor de identitate din Gruzia din perspectiva dezvoltării urbane. După
prăbuşirea Uniunii Sovietice, s-a făcut din nou apel la unele aspecte importante ale identităţii naţionale pentru a
dezvolta un stat independent, dar în acelaşi timp s-a mers şi în direcţii noi, pentru a crea un stat modern. În Gruzia,
dezvoltarea urbană este unul din cele mai vizibile aspecte ce simbolizează schimbarea şi procesele conexe,
ocupând un loc semnificativ în discursul naţionalist. De aceea accentul pe elementele naţionale, precum şi adoptarea
noilor forme urbane au avut importanţă crucială în procesele identitare. Tbilisi, capitala ţării, a fost dintotdeauna unul
din centrele ce au reprezentat direcţiile în care a mers ţara în general. Discutarea unor exemple particulare şi
reprezentările transformării urbane (în primul rând pentru Tbilisi, dar cu legătură către alte zone urbane) va reflecta
tendinţele generale ale identităţii naţionale în schimbare – debarasarea de trecutul sovietic şi accentuarea
elementelor naţionale, precum şi adoptarea de noi forme pentru "noua identitate". Mai mult, în timp ce tendinţele
naţionaliste vorbesc despre direcţiile generale, datele etnografice dau o imagine oarecum contrară ale acestor
tendinţe în practică. În plus, arta contemporană, care este bogată din punct de vedere etnografic şi semnificativă din
punct de vedere social, face o paralelă, arătând problemele ridicate de tendinţele generale şi oferind un tablou
alternativ al aspectelor naţionaliste în vremuri de transformare. Exemplele concrete din Gruzia şi diversele abordări
ale provocărilor schimbării dau de gândit în două moduri. Unu, pot fi discutate în contextul general al naţionalismului
post-sovietic. Doi, diferenţele dintre tendinţele generale şi lucrările semnificative din punct de vedere etnografic pot fi
elaborate, ambele ducând la discuţii importante în cadrul colocviului.
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