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Վիգեն Ավետիսի քանդակի դպրոց
Վ



Դպրոցի գործունեության նպատակներն են`

● Միջավայրաստեղծ հանրակրթություն, Պատկերացումից 
մշակութային-նյութական արժեք

● Անմիջական շփում, կռիվ, մտեմություն քանդակի նյութի՝ քարի
հետ։

● Ճաշակ, արվեստի ոչ վիրտուալ ընկալում
● Գործընկերային, միջազգային ցանցի ստեղծում
● Արտադրությամբ ուսուցում
● Քանդակագործության, ճարտարապետության միջազգային 

ամենամյա փառատնի կազմակերպում



Վիգեն Ավետիսի դպրոց 

Դպրոցի կանոնադրությունը

Դպրոցի զարգացման ծրագիրը. 2019-2022

Դպրոցի ղեկավար՝Վիգեն Ավետիս

Վիգեն Ավետիսի դպրոցի Բլոգը, 

Բլոգավար՝ Ալիս Գևորգյան

Դպրոցի դասընթացներն ու 
կառուցվածքը՝

● Քանդակագործություն
● Խեցեգործություն
● Ոսկեգործություն

https://sculpturemskh.wordpress.com/%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D5%B6%D5%A1%D5%A4%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6/
https://mskh.am/am/81835
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8E%D5%AB%D5%A3%D5%A5%D5%B6_%D4%B1%D5%BE%D5%A5%D5%BF%D5%AB%D5%BD
https://sculpturemskh.wordpress.com/%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D5%B6%D5%A1%D5%A4%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6/
https://sculpturemskh.wordpress.com/category/%D6%84%D5%A1%D5%B6%D5%A4%D5%A1%D5%AF/
https://sculpturemskh.wordpress.com/category/%D5%AD%D5%A5%D6%81%D5%A5%D5%A3%D5%B8%D6%80%D5%AE%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6/
https://sculpturemskh.wordpress.com/category/%D5%B8%D5%BD%D5%AF%D5%A5%D6%80%D5%B9%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6/


Քանդակագործության, 

ճարտարապետության միջազգային
ամենամյա փառատոն

Հայ իտալական նախաձեռնություն՝

Միջազգային փառատոնի կազմակերպիչ՝ Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի
կրթահամալիր

Փառատոնի համակարգողներ՝
հայկական կողմից՝ կրթահամալիրի քանդակի դպրոցի ղեկավար, 
քանդակագործ Վիգեն Ավետիս, կրթահամալիրի գեղարվեստի
ղեկավար Քնարիկ Ներսիսյան,

իտալական կողմից՝ քանդակագործ, Կարարայի գեղարվեստի ակադեմիայի
դոցենտ Մասիմո Լիպի, Ֆաենցայի Studio Ravagli-ի ճարտարապետ Ռոբերտո
Ռավալի։



Աջակիցներ՝ ՀՀ մշակույթի նախարարություն, 

Երևանի քաղաքապետարան, Վայոց ձորի 

մարզպետարան, Տավուշի մարզպետարան, 

Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի 

ազգային համալսարանի ճարտարապետության 

ֆակուլտետ, Երևանի պետական գեղարվեստի 

ակադեմիա, «Սեբաստացիներ» հիմնադրամ։



Փառատոնի նպատակը

 Միջավայրաստեղծ, համայնքային հանրակրթություն

 Փառատոնը մի գործունեություն է, արտադրություն եւ
գոյավիճակ, որը իր կազմակերպման բոլոր հարթակներում
ուղղակիորեն առնչվում է համայնքի հետ, համայնքի սրտում
լինելու հետ, համայնքի սրտի աշխատանքի հետ։ Փառատոնի
ռազմավարության գործառույթներից մեկը՝
ապակենտրոնոցումն է՝ արվարձանում, Վայոց Ձորում, 
Տավուշի, Գեղարքունիքի, Արագածոտնի մարզերում... 
արվեստային գործունեություն ծավալելը արվեստային, 
մասնակցային միջամտությամբ նախագծային հայտով։

 Հայաստանում նախագծային տարբեր հարթակներ կգործեն
ստեղծագործական կապերով։



Փառատոնի փուլերը․
Ժամանակագրություն

Հունիսի 1-13՝ «Գետը բնակավայրում» նախագծեր

Հունիսի 1-9՝ Իսկական հարսանիք. ազգային օպերա

Հունիսի 15- հուլիսի 2՝ Երևան, կրթահամալիրի բանգլադեշ.

 քաղաքային նոր համայնապատկեր. լանդշաֆտի, շինության
ձևավորման նախագծեր.

 քանդակագործների, ճարտարապետների վարպետության
պարապմունքներ.

 շրջիկ ցուցահանդեսներ. բանգլադեշը 100 սովորողի աչքերով։



Հուլիսի 3-18՝

Վայոց ձոր, Արատես՝

 դպրական կենտրոնի բարեկարգման, ընդարձակման, 

բնապատկերային նախագծեր,

 Արատեսի վանական համալիր. վանքի
վերականգնման նախագիծ, աշխատանք տարածքում.

 Երևան՝ քարե, կավե քանդակների ստեղծում Մայր
դպրոցի պուրակում



Գետը բնակավայրում

Հունիսի 1-13

Քանդակագործության, ճարտարապետության միջազգային
ամենամյա փառատոն

Մասնակցության համար անհրաժեշտ է լրացնել հայտը:

Ուղղությունները՝

 գետը բնակավայրում. գետի կարևորման ճարտարապետական, 
քանդակագործական, նկարչական, լուսանկարչական, 
ձևավորման, նախագծման, այլ լուծումներ.

 ազգագրական, մշակութային սոցիալական.

 բնապահպանական։

https://mskh.am/am/82753
https://forms.gle/BsF6pKr2gvnkdyau6


Աշխատանքները՝

 Սոցիալական ակտ, հաղորդակցում, ազդեցություն, հայացք, հանդիպում
մարդուն։ Մասնակցային բոլոր, այդ թվում՝ արտիստական
նախաձեռնությունների (ճարտարապետական, նախագծման, կառուցողական՝
մակետների ստեղծման, լուսանկարչական) հարթակ է դառնում
բնակավայրում գետը։

 Բնակավայրը՝ բաց արվեստանոց

 Գետափի նստարանները. էսքիզների առաջարկներ, մակետների ստեղծում

 Գետի կամուրջները. նորացման, վերականգնման էսքիզների առաջարկներ, 

մակետների ստեղծում

 Գետի, նրա վտակների նշանները. ցուցանակների էսքիզներ, խորհրդանիշներ, 

առաջարկներ

 Գետափին առանձնանալու, գրկախառնության հարթակներ. առաջարկներ

 Գետափին ընթերցանության անկյուններ. էսքիզներ, առաջարկներ

 Ֆոտոպլեներ



 Գեղանկարչական պլեներ

 Լրագրողական, ազգագրական, հետազոտական աշխատանք

 Էկո քայլարշավ․ թափոնների կառավարում նախագիծ

 Վարպետության պարապմունքեր

 Նախագծով արված աշխատանքների շրջիկ ցուցադրություն

 Արդյունքների հանրայնացում, ցուցահանդես, կլոր սեղան-ասուլիս

 Փառատոնի շարունակականության, ընդարձակման ջանքեր

 Նախագծի հարթակները որոշվում, լրացվում են նախագծի հայտերով։



«Բանգլադեշը 100 սովորողի
աչքերով» նախագիծ

 Հունիսի 15- հուլիսի 2
Երևան, կրթահամալիրի բանգլադեշ. քաղաքային նոր համայնապատկեր

 Լանդշաֆտի, շինության ձևավորման նախագծեր.

 հանրային վայրերի (այգի, պուրակ, ճեմուղի, անցում) վերաիմաստավորման էսքիզներ, 
մոտեցումներ, ավարտուն նախագիծ

 կրթական շինությունների վերաիմաստավորման էսքիզներ, մոտեցումներ, ավարտուն
նախագիծ

 թաղամասում ցուցանակներ

 առևտրի սրահների, կրպակների, արհեստավորական կրպակների վերաիմաստավորման
էսքիզներ, մոտեցումներ, ավարտուն նախագիծ

 խաղահրապարակների, հեծանվաուղիների ստեղծման, ընդլայնման էսքիզներ, 
մոտեցումներ, ավարտուն նախագիծ

 «Օրգանիկ բնակավայր» սկզբունքով լանդշաֆտի, կանաչ գոտիների, պուրակների
ստեղծման, խաղողի թառմաների թարմացման-խնամքի, ընդլայնման էսքիզներ, 
մոտեցումներ, ավարտուն նախագիծ



Վարպետության պարապմունքներ.

 արտասահմանցի, հայաստանցի քանդակագործների, 

ճարտարապետների, այլ մասնագետների դասախոսություններ.

 ֆիլմերի ցուցադրություններ

 կլոր սեղաններ, նախագծային կոնցեպտների, էսքիզների, ավարտուն
նախագծերի քննարկումներ

 «Գետը բնակավայրում» նախագծի ներկայացում

 Շրջիկ ցուցահանդեսներ.

 բանգլադեշը 100 սովորողի աչքերով

 «Գետը բնակավայրում» նախագծի



«Արատես՝ կարմիր ծաղիկ կամ
ծաղկող Արատես» նախագիծ

 Հուլիսի 3-18

Վայոց ձոր, Արատես

 Նախագծային հարթակները

 «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի դպրական կենտրոն. 

բարեկարգման, ընդարձակման, բնապատկերային նախագծեր.

 Արատեսի վանական համալիր. վանքի վերականգնման նախագիծ
տարածքի հետազոտական, պեղումների, մաքրման, վանքի
վերականգնման նախապատրաստման այլ աշխատանքներ



«Քանդակների հարսանիք բնակելի
արվարձանում» նախագիծ

 Հուլիսի 3-18
Երևան, «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի բանգլադեշ

 Աշխատանքը՝

 քարե, կավե քանդակների ստեղծում

 հարթաքանդակների ստեղծում

 «Քանդակ և երաժշտություն» ներկայացում

 վարպետության պարապմունքների կազմակերպում, մասնակցություն

 Վիգեն Ավետիսի քանդակի դպրոցի ներկայացում

 փառատոնի նախագծերի «Գետը բնակավայրում», «Բանգլադեշը 100 
սովորողի աչքերով» նախագծերի ցուցադրություն



Փառատոնը Բլեյան ցանցի
միջազգային բաղադրիչ

 Օրացույց, շուրջտարյա դարձած «Բարեկամություն» ճամբարը, 
որը ըստ մանկավարժական գործունեության բնագավառների՝
մեր փորձառության փոխանցման իր եռօրյա-
հնգօրյա ամենամսյա դասընթացներով մտնում է
յուրաքանչյուր քաղաք, գյուղ ու շեն, դպրոց հանրակրթական ու
մանկապարտեզ՝ հարազատության, անմիջականության, 
իմացության ամուր թելերով կամրջելով մինչ այս անծանոթ-
մեկուսի ապրողների, ստեղծելով հեղինակային
մանկավարժության ցանցի ձևավորման հաստատուն
հենք։Ընտրելով նախագիծը բաց ցանցում, ստանում եք
հնարավորություն, գործիքներ այն կազմակերպելու ձեր
կրթական համայնքում՝ուսուցման միասնական
կազմակերպմամբ։

https://friendshipcampblog.wordpress.com/


Փառատոնի մասնակիցներ

 երկրներից հրավիրված քանդակագործներ, նախագծով
հայտագրված պատանի ստեղծագործողներ, գեղարվեստի
ուսումնական հաստատությունների սովորողներ, 

Ճարտարապետաշինարարական համալսարանի, 

Գեղարվեստի ակադեմիայի ուսանողներ, անհատ
արվեստագետներ։

 Մասնակիցների գիշերակացը և սնունդը՝ «Մխիթար
Սեբաստացի» կրթահամալիրում՝ երևանյան, Արատեսի
կացարաններում, նախագծով այլ հարթակներում։



Նախապատրաստական փուլ

 Վիգեն Ավետիս Քանդակի դպրոցի ստեղծում

 Մասնակցային ճարտարապետության պարապմունքներ Իտալիայի
Ֆաենցայի Studio Ravagli-ի ճարտարապետ Ռոբերտո Ռավալիի
հետ: 

 Այցելություններ մարզային, նախագծային հարթակներ. Փառատոնի
մասին իրազեկում

https://mskh.am/am/83097
https://qnarnersisyan.wordpress.com/2019/03/30/622/

