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Ներածություն 

Ստեղծագործաբար աշխատող յուրաքանչյուր ուսուցիչ, այս 

հետազոտական աշխատանքի շնորհիվ ձգտում է ավելի կատարելագործել 

գիտական սկզբունքների և գաղափարների վրա հիմնված իր մասնագիտական  

գործունեությունը, դասավանդումը դարձնելով ավելի հետաքրքիր, բազմազան 

և արդյունավետ, ձևավորելով աշխատանքի սեփական ոճը: Այս 

հետազոտական աշխատանքի միջոցով երեխաների մոտ ամրապնդում և 

նորանոր գիտելիքներ ենք հաղորդում կերպարվեստի տեսակների՝ 

գեղանկարչության, գրաֆիկայի, դեկորատիվ կիրառական արվեստի, 

քանդակագործության և դիզայնի մասին: Արվեստի տեսակները, դրանց 

բազմազանությունը հոգևոր և նյութական արժեքների ճանաչման միջոց է: 

 Ծանոթանալով ազգային և արտասահմանյան արվեստին, երեխաները 

ավելի ու ավելի են կարևորում դրանց բազմազանությունը 

փոխկապակցվածությունը և դերը մարդու կյանքում: 
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Գեղանկարչություն 
Գեղանկարչություն (երփնագիր, կերպարվեստի տեսակ): 

Գեղանկարչությունը մարդկային աշխատանքի  զարգացած ձևերից մեկն է և 
առարկայական, գեղագիտական, արժեքների ստեղծման ոլորտ: Ինչպես և 
արվեստի մյուս տեսակները, գեղանկարչությունը ճանաչողական և 
գաղափարական խնդիրներ է իրագործում, ստեղծում մարդու, բնության, 
առարկաների, պատմական և հասարակական երևույթների գեղարվեստական 
պատկերներ: Գեղանկարչության բազմաթիվ ստեղծագործություններ ունեն 
փաստա-ինֆորմացիոն արժեք: 

 
Թոմաս Մորան «Մայրամուտը ծովի վրա» 1906թ 

Բրուքլինյան թանգարան 
 

Գեղանկարչությունը օգտվում է գույնի գծագրի, կոմպոզիցիայի, ռիթմի, լույսի 
և արվեստի ընձեռած հնարավորություններից, որոնք նպաստում են 
հարթության վրա վերակենդանացնել իրականությունը, ստեղծել ծավալի ու 
տարածության պատրանք, հոգեբանական կերպարներ, կենդանի ու անշունչ 
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առարկաներ՝ ստատիկ շարժուն վիճակներում: Գեղանկարչությունը 
ձևավորում է մարդու գեղագիտական ճաշակը, ունի ճանաչողական 
նշանակություն, ստեղծում է մարդու, բնության, առարկաների պատմական և 
այլ երևույթների գեղարվեստական պատկերներ՝ օգտագործելով գույնի, 
գծանկարի, կոմպոզիցիայի, լույսի և ստվերի ընձեռնած հնարավորությունները: 
Գեղանկարչական գործեր ստեղծելիս կիրառում են ջրաներկ, գուաշ պաստել և 
տուշ:  

Գեղանկարչության հիմնական արտահայտչամիջոցը գույնն է: 
Կազմակերպված և իմաստավորված գույնը՝ կոլորիտը, ոչ միայն տալիս է ռեալ 
իրականության գունապատկերը, այլև օժտված է զգայական ներգործության 
մեծ ուժով: Յուրաքանչյուր պատկերում կոլորիտն ունի իր գունաշարը 
(գամմա):  Գեղանկարչության մյուս արտահայտչամիջոցը  գծանկարը (գիծ և 
ստվեր), ռիթմով և կոմպոզիցիայով կազմակերպում են պատկերը: Տոնային 
գեղանկարչության հնարավորությունները հարուստ են, այն բարդ ու դինամիկ 
մշակման  միջոցով ցուցադրում գույնի նրբագույն փոփոխությունները, ինչպես 
նաև այդ գույնի տոնը կախված լուսավորությունից, իրար հաջորդող գույների 
փոխհարաբերությունից: 
 
Գեղանկարչության պատմություն :   Գեղանկարչությունը առաջացել է դեռևս 
ուշ քարե դարում: Պահպանվել են ժայռապատկերներ ֆրանսիայում 
Իսպանիայում, որոնք կատարված են հողաներկերով: Արևելքի հնագույն 
երկրներում հատկապես հին Եգիպտոսում գոյություն է ունեցել մոնումենտալ 
գեղանկարչուն:  Միջին դարերի Արևմտյան Եվրոպայում, Բյուզանդիայում, 
Ռուսաստանում, Հայաստանում, Վրաստանում զարգացել է հիմնական 
եկեղեցական  կանոնացված գեղանկարչություն: 
 
Գեղանկարչությունը   մեծ վերելք է ապրել Վերածննդի դարաշրջանում: 
Վերածննդի խոշորագույն գեղանկարիչներից են Մազաչչոն, Պիեռա Դելլա 
Ֆրանչեսկան, Բոտիչելին, Լեոնարդո դա Վինչին, Միքելանջելոն, Ռաֆայելը, 
Ջորշոնեն, Տիցանը, Պաոլո Վերոնեզեն, Ալբրեխտ Դյուրերը և շատ այլ 
գեղանկարիչներ: 
17-18-րդ դարեր: XVII-XVIII դարերի եվրոպական գեղանկարչության 
զարգացման պրոցեսը եղել է բարդ։ Կազմավորվել են ազգային դպրոցներ 
Ֆրանսիայում (Ժ․ Լաթուր, Նիկոլա Պուսսեն, Անտուան Վատտո, Ժան 
Բատիստ Շարդեն, Ժան Օնորե Ֆրագոնար) և այլն: Իտալիայում (Մ․ 
Կարավաջո, Դ․ Ֆետտի, Մ․ Կրեսպի և այլն: Իսպանիայում (Էլ Գրեկո, Դիեգո 
Վելասկեզ, Ֆրանցիսկո Սուրբարան, Բ․ է․ Մուրիլլո, Ֆ․ Գոյա), Անգլիայում 
(Թոմաս Գեյնսբորո, Ու․ Հոգարթ), Ռուսաստանում (Դ․ Գ․ Լևիցկի, Վ․ Լ․ 
Բորովիկովսկի) և այլ երկրներում։  

 XVII-XVIII դդ․ ծաղկել է մոնումենտալ դեկորատիվ արվեստը, ձևավորվել 
ոճական ընդհանրություններ ունեցող գեղանկարչական համակարգեր։ 
 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%86%D5%AB%D5%AF%D5%B8%D5%AC%D5%A1_%D5%8A%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%BD%D5%A5%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%B6%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%A1%D5%B6_%D5%8E%D5%A1%D5%BF%D5%BF%D5%B8
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BA%D5%A1%D5%B6_%D4%B2%D5%A1%D5%BF%D5%AB%D5%BD%D5%BF_%D5%87%D5%A1%D6%80%D5%A4%D5%A5%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BA%D5%A1%D5%B6_%D4%B2%D5%A1%D5%BF%D5%AB%D5%BD%D5%BF_%D5%87%D5%A1%D6%80%D5%A4%D5%A5%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BA%D5%A1%D5%B6_%D5%95%D5%B6%D5%B8%D6%80%D5%A5_%D5%96%D6%80%D5%A1%D5%A3%D5%B8%D5%B6%D5%A1%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D5%BB%D5%B8
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D5%BB%D5%B8
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BB%D5%BD%D5%BA%D5%A1%D5%B6%D5%AB%D5%A1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B7%D5%AC_%D4%B3%D6%80%D5%A5%D5%AF%D5%B8
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B4%D5%AB%D5%A5%D5%A3%D5%B8_%D5%8E%D5%A5%D5%AC%D5%A1%D5%BD%D5%AF%D5%A5%D5%BD
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B4%D5%AB%D5%A5%D5%A3%D5%B8_%D5%8E%D5%A5%D5%AC%D5%A1%D5%BD%D5%AF%D5%A5%D5%BD
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B9%D5%B8%D5%B4%D5%A1%D5%BD_%D4%B3%D5%A5%D5%B5%D5%B6%D5%BD%D5%A2%D5%B8%D6%80%D5%B8
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8C%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6


                                                                                                                                                                    
6 
 

 
 

Ժան Բատիստ Շարդեն, Աղոթք ճաշից առաջ Էրմիտաժ 
 (Սանկտ Պետերբուրգ) 

 
19-20-րդ դարեր: 19-րդ դարում Եվրոպայում առաջացել են նոր ազգային 
դպրոցներ, ուժեղացել է տարբեր երկրների գեղանկարչության 
փոխազդեցությունը։ Ռեալիստական գեղանկարչության առավել 
հետաքրքրություն է ցուցաբերել իրական կյանքի ճշմարիտ արտացոլմանը (Դ․ 
Կուրբեն, Ժ․ Ֆ․ Միլլեն, Օ․ Դոմիեն, Կ․ Կորոն,  և այլ դպրոցի վարպետներ:  
Դեմոկրատական ռեալիզմի գեղանկարչությունը պատկերել է ժողովրդի 
կենցաղն ու աշխատանքը, պայքարն իր իրավունքների համար, պատմական 
կարևոր իրադարձությունները, հասարակ մարդկանց և առաջադեմ 
գործիչների կերպարները։ Շրջակա իրականության կենդանի մարմնավորումը, 
նրա բնականության ու անմիջականության, մշտական փոփոխականության 
պատկերումն է եղել իմպրեսիոնիզմի (Կլոդ Մոնե, Օ․ Ռենուար, Կամիլ 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B5%D5%BE%D6%80%D5%B8%D5%BA%D5%A1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BF%D5%AC%D5%B8%D5%A4_%D5%84%D5%B8%D5%B6%D5%A5
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BF%D5%A1%D5%B4%D5%AB%D5%AC_%D5%8A%D5%AB%D5%BD%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%B8
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Պիսսարո, Ալֆրեդ Սիսլեյ, մասամբ՝ Էդուարդ Մանե, Էդգար Դեգա) ելակետը 
1870-ական թվականների սկզբին։  

 XIX դարի վերջի և XX դարի ռեալիստական գեղանկարչության 
դեմոկրատական միտումներով, կյանքի հետ սերտ կապով հետևում է նախորդ 
դարաշրջանների լավագույն ավանդույթներին։  
Պոստիմպրեսիոնիզմի (Պոլ Սեզան, Վինսենթ վան Գոգ, Պոլ Գոգեն, Ա․ 
Թուլուզ-Լոտրեկ) և մասամբ «մոդեռն» գեղանկարչության մեջ ծնունդ են առել 
XX դարի որոշ հոսանքների առանձնահատկությունները կանխորոշող գծեր։ 
XX դարում առաջացած առաջին այդպիսի հոսանք էր ֆովիզմը։ 
Կապիտալիստական երկրների խոշոր գեղանկարիչներ Պաբլո 
Պիկասսոն, Անրի Մատիսը, Ֆ․ Լեժեն, Ա․ Մարկեն Ֆրանսիայում,  Ռ․ 
Գուտտուզոն Իտալիայում և այլ նկարիչներ: 

XX դ․ աճում է մոնումենտալ դեկորատիվ գեղանկարչությունը օրինակ՝ 
հեղափոխական–դեմոկրատական մոնումենտալ 
գեղանկարչությունը Մեքսիկայում։ Սովետական գեղանկարչությունը 
սերտորեն կապված է կոմունիստական գաղափարախոսությանը, արվեստի 
կուսակցականությանն ու ժողովրդայնությանը։   
Այդ ժամանակահատվածում 1941-1945  Հայրենական մեծ պատերազմից   

հետո կազմավորվում են գեղանկարչության ազգային դպրոցներ  (Մարտիրոս 
Սարյան, Հակոբ Կոջոյան, Ս․ Ա․ Չույկով, Ու․ Տանսիբաև, Թ․ Սալախով։ 
 

 
 
Վենսենթ Վան Գոգ Աևածաղիկներ 1888 Լոնդոնի ազգային պատկերասրահ 

 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BF%D5%A1%D5%B4%D5%AB%D5%AC_%D5%8A%D5%AB%D5%BD%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%B8
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%AC%D6%86%D6%80%D5%A5%D5%A4_%D5%8D%D5%AB%D5%BD%D5%AC%D5%A5%D5%B5
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B7%D5%A4%D5%B8%D6%82%D5%A1%D6%80%D5%A4_%D5%84%D5%A1%D5%B6%D5%A5
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B7%D5%A4%D5%A3%D5%A1%D6%80_%D4%B4%D5%A5%D5%A3%D5%A1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8A%D5%B8%D5%BD%D5%BF%D5%AB%D5%B4%D5%BA%D6%80%D5%A5%D5%BD%D5%AB%D5%B8%D5%B6%D5%AB%D5%A6%D5%B4
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8A%D5%B8%D5%AC_%D5%8D%D5%A5%D5%A6%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8E%D5%AB%D5%B6%D5%BD%D5%A5%D5%B6%D5%A9_%D5%BE%D5%A1%D5%B6_%D4%B3%D5%B8%D5%A3
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8A%D5%B8%D5%AC_%D4%B3%D5%B8%D5%A3%D5%A5%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%96%D5%B8%D5%BE%D5%AB%D5%A6%D5%B4
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8A%D5%A1%D5%A2%D5%AC%D5%B8_%D5%8A%D5%AB%D5%AF%D5%A1%D5%BD%D5%B8
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8A%D5%A1%D5%A2%D5%AC%D5%B8_%D5%8A%D5%AB%D5%AF%D5%A1%D5%BD%D5%B8
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%B6%D6%80%D5%AB_%D5%84%D5%A1%D5%BF%D5%AB%D5%BD
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%A5%D6%84%D5%BD%D5%AB%D5%AF%D5%A1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%B5%D6%80%D5%A5%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%B4%D5%A5%D5%AE_%D5%BA%D5%A1%D5%BF%D5%A5%D6%80%D5%A1%D5%A6%D5%B4
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%B5%D6%80%D5%A5%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%B4%D5%A5%D5%AE_%D5%BA%D5%A1%D5%BF%D5%A5%D6%80%D5%A1%D5%A6%D5%B4
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%AF%D5%B8%D5%A2_%D4%BF%D5%B8%D5%BB%D5%B8%D5%B5%D5%A1%D5%B6
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Գեղանկարչությունը Հայաստանում 

Գեղանկարչություն տերմինը հայերենում ունի իր հոմանիշները․ գունանկար, 
գունանկարչություն, գունագրություն, կենդանագիր, կենդանագրություն, 
երփնագիր։ Հայկական գեղանկարչության սկզբնավորումը շատ հին է։  
Ներկանյութերի առատությունն ու հարուստ գունաշարը նպաստել են գույների 
ակտիվ օգտագործմանը:  Երկրաչափական, բուսական, կենդանական 
զարդամոտիվներով, իսկ երբեմն նաև ռեալ պատկերներով գունազարդ 
խեցեղեն է գոյություն ունեցել բրոնզի դարում մ.թ.ա. III-II հազարամյակ։ 
Սակայն գեղանկարչությունը որպես արվեստի մասնագիտացված 
բնագավառ Հայաստանում մեզ հայտնի է Ուրարտական ժամանակաշրջանից:  
Գեղանկարչության պահպանված լավագույն օրինակ է Գառնիի բաղնիքի 
խճանկար հատակը (III դ), որտեղ օգտագործվել են տեղական 
գունախճերը։  Այս շրջանում պահպանված  խոշոր նվաճումներ է արձանագրել 
(էջմիածնում, Աշտարակում, 

 Տեկորում՝ Լմբատում,   Թալինում, Հառիճում և այլ շատ տեղերում: Այնուհետև 
գեղանկարչությունը նոր վերելք է ապրել XIII-IX դրերում,  մեզ են հասել 
մանրանկարչության բազմաթիվ նմուշներ՝ Թորոս Ռոսլին և այլն:  

Նոր գեղանկարչությունը իր ձևակերպումն է ստացել Հ. Հովնաթանյանի  
ստեղծագորություններում: XX դ երկու տասնամյակներում հայկական 
կերպարվեստի ազգային ավանդներն ու գեղանկարչության նորագույն 
հոսանքները համադրելու խնդրում բացառիկ դեր է խաղացել   Մարտիրոս 
Սարյանի, Հակոբ Կոջոյանի, Ե․ Թադևոսյանի, Փ․ Թերլեմեզյանի, Մ․ 
Աղաջանյանի, Մ․ Առաքելյանի, Վ․ Գայֆեճյանի, Գ․ Գյուրջյանի, Ալեքսանդր 
Բաժբեուկ-Մելիքյանի և այլ արվեստագետների ջանքերով, որոնք հենց սկզբից 
իրենց արժանի տեղն են գտել հայկական գեղանկարչության բարձրարվեստ 
կտավներով:  

Գրաֆիկա (հունարեն՝ գրաֆիկոս- գրում եմ), կերպարվեստի տեսակ, որը 
ընդգրկում է գծանկարը, տպագիր գեղարվեստական ստեղծագործությունները 
(փորագրություն, վիմագրություն, օֆորտ և այլն)։ Գրաֆիկական նկարը 
ստեղծվում է թղթի վրա  թղթի գույնի և գծի 

օգնությամբ՝ մատիտով, գրչով, ածխով, կավճաներկերով և գրաֆիկական 
նյութի վրա կատարվող փորագրության բազմազան տեխնիկայով։ 

Գրաֆիկայի արտահայտչական միջոցներն են գիծը, գծաշարը, լուսաստվերը, 
բիծը և սպիտակ կամ գունավոր թղթի գույնը։ Գրաֆիկան լինում է նաև 
գունավոր, սակայն գույնի դերը համեմատաբար սահմանափակ է։ Գծանկարը՝ 
որպես ստեղծագործության ինքնուրույն բնագավառ, ընդհանուր կողմեր ունի 
գեղանկարչության հետ։  

Ջրաներկը, գուաշը, կավճաներկը, տեմպերան օգտագործվում են ինչպես 
գրաֆիկական այնպես էլ բնույթով ու ոճով գեղարվեստական աշխատանքներ 
ստեղծելիս։ Գրաֆիկան դիմում է նկարչական բոլոր ժանրերին՝ թեմատիկ 
կոմպոզիցիա, բնանկար, դիմանկար, 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A1%D5%BC%D5%B6%D5%AB
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B7%D5%BB%D5%B4%D5%AB%D5%A1%D5%AE%D5%AB%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%B7%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%AF
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8F%D5%A5%D5%AF%D5%B8%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BC%D5%B4%D5%A2%D5%A1%D5%BF
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B9%D5%A1%D5%AC%D5%AB%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%BC%D5%AB%D5%B3
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%AC%D5%A5%D6%84%D5%BD%D5%A1%D5%B6%D5%A4%D6%80_%D4%B2%D5%A1%D5%AA%D5%A2%D5%A5%D5%B8%D6%82%D5%AF-%D5%84%D5%A5%D5%AC%D5%AB%D6%84%D5%B5%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%AC%D5%A5%D6%84%D5%BD%D5%A1%D5%B6%D5%A4%D6%80_%D4%B2%D5%A1%D5%AA%D5%A2%D5%A5%D5%B8%D6%82%D5%AF-%D5%84%D5%A5%D5%AC%D5%AB%D6%84%D5%B5%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A1%D6%80%D5%A5%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BF%D5%A5%D6%80%D5%BA%D5%A1%D6%80%D5%BE%D5%A5%D5%BD%D5%BF
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%AE%D5%A1%D5%B6%D5%AF%D5%A1%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%93%D5%B8%D6%80%D5%A1%D5%A3%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8E%D5%AB%D5%B4%D5%A1%D5%A3%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%95%D6%86%D5%B8%D6%80%D5%BF
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B9%D5%B8%D6%82%D5%B2%D5%A9_(%D5%B6%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%A9)
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%B8%D6%82%D5%B5%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%A1%D5%BF%D5%AB%D5%BF
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D6%80%D5%AB%D5%B9
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%AE%D5%B8%D6%82%D5%AD
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BF%D5%A1%D5%BE%D5%AB%D5%B3
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BC%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%BE%D5%A5%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%B8%D6%82%D5%B5%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8B%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AF
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%B8%D6%82%D5%A1%D5%B7
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BF%D5%A1%D5%BE%D5%B3%D5%A1%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AF
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8F%D5%A5%D5%B4%D5%BA%D5%A5%D6%80%D5%A1
https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D4%B9%D5%A5%D5%B4%D5%A1%D5%BF%D5%AB%D5%AF_%D5%AF%D5%B8%D5%B4%D5%BA%D5%B8%D5%A6%D5%AB%D6%81%D5%AB%D5%A1&action=edit&redlink=1
https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D4%B9%D5%A5%D5%B4%D5%A1%D5%BF%D5%AB%D5%AF_%D5%AF%D5%B8%D5%B4%D5%BA%D5%B8%D5%A6%D5%AB%D6%81%D5%AB%D5%A1&action=edit&redlink=1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B2%D5%B6%D5%A1%D5%B6%D5%AF%D5%A1%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B4%D5%AB%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%AF%D5%A1%D6%80
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 նատյուրմորտ։ 

Գրաֆիկական նկարչությունը, մասնավորապես գծանկարը՝ 

 կերպարվեստի ամենահին տեսակն է (ժայռապատկեր, 
անտիկ սափորանկարչություն)։ Նախապես գրաֆիկա տերմինը օգտագործվել 
է գրչության և վայելչագրության առնչությամբ։ 
Միջնադարյան մանրանկարչության և վերածննդի արվեստում ընդլայնվել են 
գրաֆիկայի արտահայտչական միջոցները։ Գրքի տպագրության գյուտից հետո 
զարգացել են փորագրությունը պղնձի վրա,  

օֆորտը, փայտագրությունը, վիմագրությունը և գրքի գրաֆիկան։ 

 
Հայկական  գրաֆիկայի զարգացումը խթանել են Հակոբ Մեղապարտը, 

Աբգար Թոխատեցին (XVI դար), հետագայում նաև մյուս հայ տպագրիչները, 
որոնց հրատարակած գրքերին բնորոշ են զարդարուն գլխատառեր, 
գլխազարդեր, պատկերներ: Առավել որակյալ էին XIX դարում տպագրված 
գրքերի գրաֆիկական էջերը:  

Ուշագրավ են Հ. Քաթանյանի փորագրությունները, Աղաթոն 
Հովնաթանյանի վիմագրություններն ու գծանկարները, Էդգար Շահինի, 
Տիգրան Փոլատի պատկերազարդումներն ու օֆորտները (փորագրություն` 
թթուներով մշակված լաքապատ մետաղի վրա), Վարդգես Սուրենյանցի 
պատկերազարդումները: Նրանց նկարազարդումներով լույս են տեսել 
Անատոլ Ֆրանսի, Ժան դը  Լաֆոնթենի, Ալեքսանդր Պուշկինի և ուրիշների 
գրքերը, իսկ Է. Շահինի օֆորտները ոսկե մեդալներ են շահել միջազգային 
ցուցահանդեսներում:  
Հայկական գրքի գրաֆիկայի զարգացմանը  նպաստել է հատկապես Հակոբ 
Կոջոյանը: Գրաֆիկական ինքնատիպ գործեր են ստեղծել Տաճատ 
Խաչվանքյանը, Վանո Խոջաբեկյանը: Սփյուռքում հանրաճանաչ են 
գրաֆիկական ստեղծագործությունների վարպետներ Գառզուն, Ժանսեմը, Չիկ 
Տամատյանը, Ասատուր Պզտիկյանը և ուրիշներ: Այս բնագավառում են 
ստեղծագործում Հրաչյա Ասլանյանը, Ռուբեն Արուտչյանը, 
Գաստելլո Գասպարյանը, Գայանե Գյուլամիրյանը, 
 Վլադիմիր Սողոմոնյանը և ուրիշներ: Միջնադարյան մանրանկարչության մեջ 
և Վերածննդի արվեստում ընդլայնվել են գրաֆիկայի արտահայտչամիջոցները 
(Ալբերտ Դյուրեր, Ժակ Կալլո, Էժեն Դելակրուա և ուրիշներ): 
 
 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%86%D5%A1%D5%BF%D5%B5%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%B4%D5%B8%D6%80%D5%BF
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%AE%D5%A1%D5%B6%D5%AF%D5%A1%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BF%D5%A5%D6%80%D5%BA%D5%A1%D6%80%D5%BE%D5%A5%D5%BD%D5%BF
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BA%D5%A1%D5%B5%D5%BC%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D5%BF%D5%AF%D5%A5%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8D%D5%A1%D6%83%D5%B8%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%B9%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8E%D5%A1%D5%B5%D5%A5%D5%AC%D5%B9%D5%A1%D5%A3%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%A1%D5%B6%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%B9%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8E%D5%A5%D6%80%D5%A1%D5%AE%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A4
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D6%80%D5%BE%D5%A5%D5%BD%D5%BF
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%AB%D6%80%D6%84
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%93%D5%B8%D6%80%D5%A1%D5%A3%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8A%D5%B2%D5%AB%D5%B6%D5%B1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%95%D6%86%D5%B8%D6%80%D5%BF
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%93%D5%A1%D5%B5%D5%BF%D5%A1%D5%A3%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8E%D5%AB%D5%B4%D5%A1%D5%A3%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D4%B3%D6%80%D6%84%D5%AB_%D5%A3%D6%80%D5%A1%D6%86%D5%AB%D5%AF%D5%A1&action=edit&redlink=1
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Ռեմբրանդ. «Ֆաուստ» 

(1652–53 թթ., վիմագրություն) 
 

 
Էժեն Դելակրուա. 

«Համլետը և Հորացիոն 
գերեզմանոցում» (1835 թ., 

վիմագրություն) 

 
Վահրամ Խաչիկյան.  «Ուսանողուհի 
Ասպրամի դիմանկարը»  (1978 թ.,  

թուղթ, մատիտ) 

 
Տաճատ Խաչվանքյան. Հովհ. 

Թումանյանի «Գեղարվեստական 
երկերի» պատկերազարդումներից 

(1934 թ.) 

 
Էդգար Շահին. «Լաթահավաք կինը» 

(1901 թ.) 

 
Ալբրեխտ Դյուրեր. «Ասպետը, մահը և 

սատանան» (1513 թ., 
պղնձափորագրություն) 
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Դեկորատիվ կիրառական արվեստ 

Դեկորատիվ արվեստը միջավայրի, տոնակատարությունների, 
հանդիսությունների, ցուցադրությունների և այլ միջոցառումների 
գեղարվեստական ձևավորման, ինչպես նաև գեղարվեստական կենցաղային 
իրերի պատրաստման արվեստն է։ Դեկորատիվ-կիրառական արվեստը 
դեկորատիվ արվեստի և ժողովրդական ստեղծագործության նյութական ու 
հոգևոր արժեքներ ստեղծող ոլորտ է։ 

Դեկորատիվ արվեստն սկզբնավորվել է հասարակության զարգացման վաղ 
շրջանում։ Դարերի ընթացքում այն կրել է տարբեր ոճերի և ուղղությունների 
ազդեցությունը։ Մ. թ. ա. II հազարամյակում Չինաստանում ստեղծվել են 
բրոնզե գեղարվեստական կերտվածքներ, ոսկրե և նեֆրիտե քանդակազարդ 
առարկաներ, մ. թ. ա. V-III դարերում՝ բարձրորակ մետաքսե գործվածքներ, 
խեցեղեն, մ. թ. VIII–X դարերում ծաղկման է հասել ճենապակու, իսկ XIV–XVIII 
դարերում՝ խեցեգործական արտադրությունը։ Միջնադարյան Եգիպտոսի 
դեկորատիվ-կիրառական արվեստում տարածված էին դաջածո 
գործվածքները, նկարազարդ խեցեգործությունը, ընդելուզված կահույքի 
պատրաստումը, փայտափորագրությունը և այլն։ Դեկորատիվ արվեստի 
գանձարանում իրենց ծանրակշիռ ավանդն ունեն հայ վարպետները։ 
Կարի, ոսկերչության, դրվագման, խեցեգործության և արհեստների այլ 
տեսակներ Հայաստանում հայտնի էին մ.թ.ա. III հազարամյակից։ Հայկական 
ոսկերչությունն ու ակնագործությունը զարգացել են ոչ 
միայն Դվինում, Անիում, Արծնում, Վասպուրականում, Արցախում, Ախալցխայ
ում, այլև Կոստանդնուպոլսում, Լվովում, Թիֆլիսում, Նոր 
Ջուղայում, Նուխիում, Շամախիում և այլուր։ Վաղ միջնադարից մինչև XIX 
դարը պատրաստվել են թանկարժեք մետաղներով, քարերով զարդարված, 
դրվագված, ընդելուզված գրքերի նրբագեղ կազմեր ու մասնատուփեր։ 
Միջազգային շուկայում մեծ պահանջարկ ունեին փորագրված ոսկրե իրերը, 
կարմիր կաշվե առարկաները, փայտե քանդակազարդ կերտվածքները։ IX–XIII 
դարերում Հայաստանում զարգացման բարձր մակարդակի են հասել կարը, 
կտորեղենի ձևավորումը, արտահանվել են բրդե, մետաքսե ինքնատիպ 
գործվածքներ։ Ֆրանսիայում չթի մեծ պահանջարկի ժամանակ 
հայերը 1677 թվականին Մարսելում ստեղծել են դաջածո կտորների ֆաբրիկա, 
որն առաջինն էր Եվրոպայում, իսկ 1699 թվականին անգլիացիները դաջածո 
գործվածքներ են պատվիրել Սպահանի հայ վարպետներին։ XVII– XVIII 
դարերում լեհ ազնվականության զգեստի պարտադիր տարր էր «Սլուցկի 
գոտին», որը պատրաստում էին Սլուցկի հայերը և արտահանում եվրոպական 
երկրներ։ 

Դեկորատիվ կիրառական արվեստը Հայաստանում 

Համաշխարհային Դեկորատիվ-կիրառական արվեստի գանձարանում իրենց 
ներդրումն ունեն հայ վարպետները։ Գորգերը, ժանյակները, ասեղնագործ 
կտորեղենը, տարազի տարատեսակնևրը, խեցեղենը, փայտի 
գեղարվեստական մշակումը վկայում են արվեստի այդ ճյուղի հնագույն 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%89%D5%AB%D5%B6%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/III_%D5%A4%D5%A1%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%88%D5%BD%D5%AF%D5%A5%D6%80%D5%B9%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BD%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://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B4%D5%BE%D5%AB%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%B6%D5%AB
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D6%80%D5%AE%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8E%D5%A1%D5%BD%D5%BA%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D6%80%D6%81%D5%A1%D5%AD
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%AD%D5%A1%D5%AC%D6%81%D5%AD%D5%A1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%AD%D5%A1%D5%AC%D6%81%D5%AD%D5%A1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BF%D5%B8%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%A4%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%BA%D5%B8%D5%AC%D5%AB%D5%BD
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BC%D5%BE%D5%B8%D5%BE
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B9%D5%AB%D6%86%D5%AC%D5%AB%D5%BD
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%86%D5%B8%D6%80_%D5%8B%D5%B8%D6%82%D5%B2%D5%A1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%86%D5%B8%D6%80_%D5%8B%D5%B8%D6%82%D5%B2%D5%A1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%86%D5%B8%D6%82%D5%AD%D5%AB
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%87%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%AD%D5%AB
https://hy.wikipedia.org/wiki/XIX_%D5%A4%D5%A1%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/XIX_%D5%A4%D5%A1%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%96%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%BD%D5%AB%D5%A1
https://hy.wikipedia.org/wiki/1677
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%A1%D6%80%D5%BD%D5%A5%D5%AC
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B5%D5%BE%D6%80%D5%B8%D5%BA%D5%A1
https://hy.wikipedia.org/wiki/1699
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8D%D5%BA%D5%A1%D5%B0%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%B8%D6%80%D5%A3
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8F%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%A6
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ավանդները։ Հայկական ԽՍՀ-ում դեկորատիվ-կիրառական արվեստը վերելք է 
ապրել։ Դրան օգնել հանրապետական ժողովրդական ստեղծագործության 
տունը, Հայաստանի նկարիչների միությունը, կադրեր են 
պատրաստում Երևանի գեղարվեստա-թատերական ինստիտուտը, 
գեղարվեստա-տեխնիկական ուսումնարանը և այլ կազմակերպություններ։ 

ՀՀ-ում դեկորատիվ-կիրառական արվեստը շարունակում է նորովի զարգանալ 
ազգային ավանդույթների հենքի վրա։ Այդ ոլորտի հայ վարպետներն զբաղվում 
են ապակու տարատեսակների (հախճապակի, ճենապակի) գեղարվեստական 
մշակմամբ, արծաթագործությամբ, ոսկերչությամբ, մետաղագործությամբ, 
փայտագործությամբ, խեցեգործությամբ և այլն։ 

                  
                                                                   Դիզայն 

Դիզայն (անգլ. design - նախագծել, գծագրել, մտահղանալ, ինչպես նաև 
նախագիծ, գծանկար), տերմին է, որով նշվում է առարկայական աշխարհի 
նախագծման նոր եղանակը։ Երևան է եկել XX դարի սկզբին, որպես 
առարկայական միջավայրի տեսողական և ֆունկցիոնալ հատկությունների 
տարերային ձևավորմանը հակազդող միջոց։ Դիզայնը մշակում է 
ժամանակակից հասարակության բարդ գործունեության միջավայրը 
նպատակահարմար կազմակերպելու տիպային օրինակներ։ Երբեմն դիզայն է 
համարվում նրա բնագավառներից միայն մեկը՝ արդյունաբերական 
առարկաների գեղարվեստական նախագծումը։ Սակայն դիզայնը նախագծում 
և լուծում է սոցիալ-տեխնիկական ավելի լայն՝ արտադրության, սպառման, 
մարդու առարկայական միջավայրի խնդիրները։ «Դիզայն» բառն 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D5%B6%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%AB%D5%B9%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB_%D5%B4%D5%AB%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B5%D6%80%D6%87%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D5%A3%D5%A5%D5%B2%D5%A1%D6%80%D5%BE%D5%A5%D5%BD%D5%BF%D5%A1-%D5%A9%D5%A1%D5%BF%D5%A5%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%AB%D5%B6%D5%BD%D5%BF%D5%AB%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%BF
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%AD%D5%B3%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D5%AF%D5%AB
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D6%80%D5%AE%D5%A1%D5%A9%D5%A1%D5%A3%D5%B8%D6%80%D5%AE%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%88%D5%BD%D5%AF%D5%A5%D6%80%D5%B9%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%B6%D5%A3%D5%AC%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/20-%D6%80%D5%A4_%D5%A4%D5%A1%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
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օգտագործվում է նաև նախագծման արդյունքը նշելու նպատակով (օրինակ՝ 
ավտոմեքենայի դիզայն)։ ICSID-ի (Արդյունաբերական դիզայնի 
կազմակերպությունների միջազգային խորհուրդ) 1959 թվականի առաջին 
գլխավոր համաժողովում միջազգային տերմին է ընդունվել «industrial design» 
արտահայտությունը[1]։ 

«Դիզայն» անգլերեն է. նշանակում է նախագծել, մտահղանալ։ Դիզայնի 
սկզբունքները ձևավորվել են XIII դարի կեսերին, սակայն, որպես 
առարկայական միջավայրի տեսողական և գործառնական հատկությունների 
նպատակային ձևավորման միջոց, սկզբնավորվել է հիմնականում XX դարի 
սկզբին։ Դիզայնը նախատեսում և լուծում է արտադրության, սպառման, 
մարդուն շրջապատող առարկայական միջավայրի խնդիրներ։ Դիզայնի և նրա 
տեսական հիմքի ծագումն ու ձևավորումը պայմանավորված են տեխնիկայի և 
արվեստի բնագավառների տարանջատման, արտադրության կազմավորման 
դարաշրջանի հետ։ Ներկայումս գեղանկարիչ-նախագծողները (դիզայներ) 
զբաղվում են առարկայական աշխարհի գեղագիտական վերափոխման 
խնդիրներով։ Դիզայնի տեսական հիմքը՝ տեխնիկական գեղագիտությունը, 
ուսումնասիրում է նրա հասարակական բնույթն ու զարգացման 
օրինաչափությունները, գեղարվեստական նախագծման սկզբունքներն ու 
եղանակները, դիզայներ-ճարտարագետի մասնագիտական վարպետության 
խնդիրները։ Տեխնիկական գեղագիտության հիմնական բաժիններն են 
դիզայնի ընդհանուր տեսությունը և գեղարվեստական նախագծման 
տեսությունը։ Մեծ է դիզայնի դերը արդյունաբերության մեջ արտադրանքի 
մրցունակության ապահովման առումով։ Դիզայնի կարևորագույն ճյուղեր են 
արդյունաբերական (աշխատանքի միջոցներ, սարքավորումներ, կենցաղային 
տեխնիկա, ավտոմեքենաներ և այլն), ճարտարապետական (զանգվածային 
շինարարություն, կառույցներ ու շինություններ), լանդշաֆտային (խաթարված 
լանդշաֆտի վերականգնում և նորի՝ արհեստականի ստեղծում), նաև 
հանդիսությունների, ծրագրերի, զանազան ոճերի և այլնի ձևավորումները։ 
Ժամանակի ընթացքում փոխվում են գեղագիտական պահանջմունքներն ու 
սահմանները։ Ամերիկացի գեղագետ Թոմաս Մոնրոն, օրինակ, մեր օրերում 
դասական արվեստների շարքում դիզայնի ոլորտ է ներառում նաև պլաստիկ 
վիրաբուժությունը, դիմահարդարումը, օծանելիքի պատրաստումը, 
խոհարարությունը, հագուստի նորաձևությունը և այլն։ Դրանց գումարվում է 
նաև առարկաների կիրառական նպատակահարմարության խնդիրը, որի 
անհրաժեշտությունը նկատել էին դեռևս Սոկրատեսը (մ. թ. ա. VI–V դարեր) և 
արաբ փիլիսոփա, բժիշկ Մուհամեդ Ֆարաբին (870–950 թթ.)։ Դիզայնում 
կարևոր են նաև գունային լուծումները։ Վոլֆգանգ Գյոթեն ժամանակին 
նկատել է, որ գույները մարդու մեջ արթնացնում են հոգեբանական 
առանձնահատուկ տրամադրություններ։ Բարձրաճաշակ առարկաների 
արտադրությունը պետք է փոխշահավետ լինի և՛ արտադրողի, և՛ սպառողի 
համար։ Միայն նախագծման, արտադրության և սոցիալական միջավայրի, 
սպառողի պահանջարկի, առարկայի օգտակարության և գեղեցկության 
հատկանիշների համակողմանի համադրմամբ արտադրանքը կարող է 

https://hy.wikipedia.org/wiki/ICSID
https://hy.wikipedia.org/wiki/1959
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B4%D5%AB%D5%A6%D5%A1%D5%B5%D5%B6#cite_note-1
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դառնալ առավել օգտակար և հարմարավետ։ Դիզայնի տեսական խնդիրների 
մշակմամբ զբաղվող կենտրոններ են ստեղծվել բազմաթիվ երկրներում՝ ԱՄՆ-
ի մի շարք համալսարաններում, Ուլմի գեղարվեստական նախագծման 
բարձրագույն դպրոցը Գերմանիայում, Արվեստների թագավորական քոլեջը 
Մեծ Բրիտանիայում և այլն։ Միլանում կազմակերպվում են 
արդյունաբերական դիզայնի ամենամյա էքսպո-ցուցահանդեսներ։ Մեծ է 
դիզայնի զարգացման հեռանկարը նաև Հայաստանում, որտեղ նույնպես 
վերջին տարիներին բացվել են դիզայնի կենտրոններ։ Դիզայնի բաժիններ են 
ստեղծվել Երևանի թատերարվեստի և կինոյի ինստիտուտում, Գեղեցիկ 
արվեստների ակադեմիայում և այլուր, գործում են նաև դիզայնի 
մասնագիտական քոլեջներ։ 

 
Քանդակագործություն 

Քանդակագործություն, պլաստիկ արվեստներից մեկն 
է, կերպարվեստի տեսակ, որ պատկերումները կատարում է ծավալային 
եռաչափ մարմնավորումներով։ Որպես կանոն քանդակագործությունը 
պատկերում է մարդուն, սակավ՝ կենդանիներին (անիմալիստական ժանր), 
ավելի սակավ՝ բնությունը (բնապատկեր) և առարկաներ 
(նատյուրմորտ)։ Գեղանկարչության ու գրաֆիկայի համեմատ ունենալով 
գեղարվեստաարտահայտչական ավելի սահմանափակ միջոցներ՝ 
քանդակագործությունը միևնույն ժամանակ ստեղծում է ծավալների շոշափելի 
ու իրականակերպ դրսևորումներ և դիտողին հնարավորություն է տալիս 
պատկերվածն ընկալելու տարբեր դիտակետերից։ 

Քանդակագործության պատմության ընթացքում կիրառել են 
փորագրություն (նյութի հեռացում) և կերտում (նյութի ավելացում, օրինակ՝ 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BF%D5%A5%D6%80%D5%BA%D5%A1%D6%80%D5%BE%D5%A5%D5%BD%D5%BF
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%B6%D5%AB%D5%B4%D5%A1%D5%AC%D5%AB%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%AA%D5%A1%D5%B6%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B2%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%86%D5%A1%D5%BF%D5%B5%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%B4%D5%B8%D6%80%D5%BF
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A5%D5%B2%D5%A1%D5%B6%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%B9%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
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կավ), քարից, մետաղից, խեցեղենից, փայտից և այլ նյութերից։ Տարբեր 
նյութերը կարող են մշակվել՝ փորագրության, եռակցման կամ ձուլման 
միջոցով։ 

Անհիշելի ժամանակներից մարդը քանդակել է։ Սկզբում նա օգտագործել է 
իրեն հասանելի ամենապարզ նյութերը՝ քար, ցեխ և փայտ։ Հետո դրանց 
փոխարինել են երկաթը, բրոնզը, արճիճը, մոմը, պատի ծեփը, պլաստիլինը, 
պոլիեթերային խեժը և պլաստմասսաները։ Սկզբում քանդակը ստեղծվել է 
զուտ օգտագործման համար, հետո ստեղծվել և օգտագործվել է ծիսական, 
մոգական, թաղման և կրոնական նպատակներով։ Քանդակը 
հնարավորություն ունենալով զարգանալ որպես ամուր կամ երևութական 
էլեմենտ, իր ֆունկցիոնալ օգտագործումը փոխել է պատմական զարգացման 
հետ, ձեռք բերելով հիմանականում էսթետիկական կամ դեկորատիվ 
նպատակներ։ 

 
Քանդակը սկզբում սովորաբար կերտվում է կավից, պլաստիլինից կամ 

մոմից, ապա ձուլվում գիպսից (քարակերտ ու փայտակերտ գործերում այդ 
փուլերը հաճախ շրջանցվում են)։ Գիպսե ձուլածոները կա՛մ ինքնուրույն 
գոյության իրավունք են ստանում, կա՛մ ծառայում որպես մոդել՝ քանդակը 
ավելի մնայուն նյութերով (քար, փայտ, մետաղ) մարմնավորելու համար։ 

Անտիկ շրջանում գրեթե միշտ, հետագայում՝ մերթ-մերթ, մարմարե 
քանդակները ներկվել են, թեև այդ վիճակում մեծ մասամբ չի պահպանվել 
Կոպենհագենում տեղակայված Car Carlsberg Glyptotek թանգարանը 
իրականացնում է քանդակների բնօրինակ գույների ուսումնասիրության և 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B5%D6%80%D5%AF%D5%A1%D5%A9
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B2%D6%80%D5%B8%D5%B6%D5%A6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D6%80%D5%B3%D5%AB%D5%B3
https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D5%84%D5%B8%D5%B4&action=edit&redlink=1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8A%D5%AC%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%AB%D5%AC%D5%AB%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8A%D5%AC%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%B4%D5%A1%D5%BD%D5%BD%D5%A1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BF%D5%A1%D5%BE
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%AB%D5%BA%D5%BD
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%94%D5%A1%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%93%D5%A1%D5%B5%D5%BF
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%A5%D5%BF%D5%A1%D5%B2
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վերականգնման աշխատանքներ։ Մինչև 17-18-րդ դարերը հաճախ ներկվել են 
նաև փայտաքանդակները։ 19-20-րդ դարերի քանդակագործները սովորաբար 
բավարարվում են նյութի բնական գույնով կամ միագույն փառապատումով։ 

Քանդակագործությունն ունի երկու ենթատեսակ՝ բոլորաքանդակ (երբ 
ստեղծագործությունը մշակվում է բոլոր կողմերից, հետևաբար բոլոր կողմերից 
դիտելի է) և ռելիեֆ (երբ քանդակային պատկերը փորագրվում է կամ մեծ թե 
փոքր ցցունությամբ կերտվում է նրա ֆոնը հանդիսացող հարթության վրա, 
հետևաբար դիտելի է միայն դիմացից, մասամբ՝ կողքերից)։ 
Հայերեն արձանագործություն և անդրիագործություն տերմինները, որոնք 
գործածվում են որպես քանդակագործության հոմանիշներ, ավելի ստույգ 
վերաբերում են բոլորաքանդակին։ Ռելիեֆները մեծ մասամբ համադրվում 
են ճարտարապետությանը, հարդարում շենքերի ճակատները, գոտին, 
ճակտոնը, ներսում՝ առաստաղը, ներքնապատերը ն իրենց ծավալային 
պատկերաձևերով լինում են բարձրաքանդակ, հարթաքանդակ, խորաքանդակ։ 

Քարի քանդակը ավելի հին պատմություն ունի, քան արվեստի այլ՝ ոչ հարատև 
նյութերից ստեղծագործությունները։ Հինավուրց մշակույթներից մնացած 
աշխատանքների մեծ մասը քարից են (բացառությամբ խեցեղենի)։ 

Մինչև վերջին ժամանակները շատ մշակույթներում 
քանդակագործությունը ստեղծվել է գլխավորապես կրոնական, 
պաշտամունքային թեմաներով։ Խոշոր քանդակը ծախսատար էր անհատների 
համար, և այդ պատճառով հիմնականում պատվիրվել է եկեղեցական և 
քաղաքական նպատակներով։ Պահպանվել են հիմնականում այն 
մշակույթների քանդակները, որտեղ դրանք մեծ քանակով պատվիրվել և 
ստեղծվել են։ Այդ երկրներից են Միջագետքը, Հնդկաստանը, Չինաստանը, 
նաև Հարավային Ամերիկայի և Աֆրիկայի մի շարք երկրներ։ 

Արևմտյան, դասական քանդակը ձևավորվել է Հին Հունաստանում, որի 
դասական շրջանում ստեղծվել են բազմաթիվ գլուխգործոցներ։ Միջին 
դարերում ծաղկել է գոթական քանդակը, որպես քրիստոնեական կրքերի և 
հավատի դրսևորում։ Սրան հաջորդած Վերածննդի շրջանում վերածնվել է 
դասական քանդակը։ Ժամանակակից մոդեռնիստական քանդակը շեղվել է 
դասական պատկերման ձևերից, հաճախ պատրաստի արտադրանքը 
ներկայացնում է, որպես արվեստի գործ։ 

Քանդակագործությունը Հայաստանում սկզբնավորվել է հնուց։ Քարի 
մշակումը հայկական տարածքներում վկայված է դեռես պալեոլիթից, սակայն 
մեզ հասած հնագույն քանդակները (ժայռապատկերներ) վերաբերում 
են նեոլիթին։ Բրոնզի դարում արդեն կար հետզհետե 
ստվարացող բոլորաքանղակ ու բարձրաքանդակ՝ ոչ միայն քարից (վիշապներ), 
կավից, փայտից, այլև գունավոր մետաղներից (բրոնզե արձանիկներ Լճաշենից, 
առյուծապատկեր ոսկե գավաթ Վանաձորից և այլն)։ Երկաթի դարի 
քանդակագործությունն իր բարձր զարգացմանն է հասել և ստեղծել 
մոնումենտալ արձաններ, հարթաքանդակներ ու քանդակազարդ իրեր՝ 
ուրարտական արվեստում, որի ավանդույթներն իրենց շարունակությունն են 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%83%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%BA%D5%A5%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D6%80%D5%A9%D5%A1%D6%84%D5%A1%D5%B6%D5%A4%D5%A1%D5%AF
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BD%D5%B8%D6%80%D5%A1%D6%84%D5%A1%D5%B6%D5%A4%D5%A1%D5%AF
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8A%D5%A1%D5%AC%D5%A5%D5%B8%D5%AC%D5%AB%D5%A9
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BA%D5%A1%D5%B5%D5%BC%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D5%BF%D5%AF%D5%A5%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%86%D5%A5%D5%B8%D5%AC%D5%AB%D5%A9
https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D4%B2%D5%B8%D5%AC%D5%B8%D6%80%D5%A1%D6%84%D5%A1%D5%B6%D5%B2%D5%A1%D5%AF&action=edit&redlink=1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B2%D5%A1%D6%80%D5%B1%D6%80%D5%A1%D6%84%D5%A1%D5%B6%D5%A4%D5%A1%D5%AF
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8E%D5%AB%D5%B7%D5%A1%D5%BA_(%D5%B0%D5%B8%D6%82%D5%B7%D5%A1%D6%80%D5%B1%D5%A1%D5%B6)
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BC%D5%B3%D5%A1%D5%B7%D5%A5%D5%B6
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գտել մ.թ.ա. VI-IV դարերի քանդակագործության մեջ։ Հելլենիստական 
շրջանում քանդակագործությունը տակավին եղել է կերպարվեստի 
առաջատար բնագավառ, հարստացել մեծ մասամբ Հունաստանից բերված և 
սրբավայրերում ու քաղաքներում կանգնեցված բարձրարվեստ կոթողներով։ 
Տեղում ստեղծված արձաններում հաճախ առկա է հունականի սինթեզը 
տեղական ավանդույթների և ազգագրական առանձնահատկությունների հետ։ 
Դրա ակնառու նմուշներից են Նեմրութ լեռան վրա մ.թ.ա. I 
դարում Երվանդունիների դրած մոնումենտալ քանդակները, որոնցում 
արտացոլվել է նաև հունական և հայկական դիցարանների ի մի գալը։ 
Պատմական և գեղարվեստական մեծ արժեք են ներկայացնում այդ շրջանի 
արծաթագործության նմուշները, դրամները (Տիգրան Բ Մեծի, Արտավազդ Բ-ի 
դիմաքանդակներով), Գառնիի տաճարի զարդաքանդակները։ Ֆեոդալիզմի և 
քրիստոնեության հաստատումը, միջնադարյան քաղաքների զարգացումը 
արվեստներին առաջադրել են նոր գաղափարական-գեղարվեստական 
խնդիրներ։ Զանգվածային եկեղեցաշինության հետ կապված՝ 
քանդակագործությունը հիմնականում զարգացել է որպես ենթակայի 
ֆունկցիաներով ճարտարապետության հետ սինթեզված 
արվեստ։ Եղիշեի վկայությամբ՝ եղել են նաև ինքնուրույն դիմաքանդակներ, 
բայց դրանցից ոչ մի նմուշ մեզ չի հասել։ 

Եկեղեցաշինության մեջ լայն տարածում է գտել դեկորատիվ 
զարդաքանդակը՝ որոշ հուշարձաններում համադրված սյուժետային 
բարձրաքանդակների հետ։ Դրա վաղ նմուշները վերաբերում են դեռես V 
դարին (Դվին, Տեկոր, Երերույք)։ VII դարում այդ պրոցեսն իր փայլուն 
պսակումն է գտել Զվարթնոցում, Մրենում, իսկ X-XIII դարերում՝ Անիի 
հուշարձաններում, Աղթամարում (ճարտարապետ և քանդակագործ Մանուել), 
Գանձասարում, Սաղմոսավանքում։ Ճարտարապետության մեջ հաճախ 
քանդակազարդվել է նաև փայտը՝ դռների (Մշո Առաքելոց վանքի (1134), 
Սևանի Առաքելոց եկեղեցու (1486) դռները), երբեմն խոյակների (Սևանի 
Առաքելոց եկեղեցու գավթի խոյակը (874)) համար։ Եղել են թեմատիկ 
փայտաքանդակներ («Խաչից իջեցումը» Հավուց Թառից, XI դ)։         
Ճարտարապետության հետ են կապված նաև նվիրատուների 
պատկերաքանդակները (Աղթամար, Գագկաշեն (Գագիկ Ա թագավորի 
տուֆակերտ արձանը), Հաղպատ, Սանահին), որոնցում ցայտուն դրսևորում են 
գտել ժողովրդական արձանագործության ձևերը։ Միջնադարյան 
Հայաստանում քանդակագործության լայնորեն տարածված մյուս բնագավառը 
հուշակոթողներն են՝ դրված հանգուցյալների շիրիմներին կամ կանգնեցված ի 
հուշ կարևոր իրադարձությունների։ Դրանց վաղ նմուշները (IV-VII դարեր՝ 
Աղց, Օձուն, Թալին) ունեն թեմատիկ քանդակապատկերներ և աղերսվում են 
հեթանոսական շրջանի արվեստի հետ։ IX դարից սկսել են տիրապետող 
դառնալ խաչքարերը, որոնք բուն հայկական երևույթ են և իրենց մեջ են 
ներառել ազգային զարդամոտիվների անսպառ հարստություն։ Միջնադարում 
քանդակագործության զարգացած բնագավառներից էր նաև մետաղների 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A5%D5%AC%D5%AC%D5%A5%D5%B6%D5%AB%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A5%D5%AC%D5%AC%D5%A5%D5%B6%D5%AB%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6
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https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D6%80%D5%BF%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D5%A6%D5%A4_%D4%B2
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A1%D5%BC%D5%B6%D5%B8%D6%82_%D5%B0%D5%A5%D5%A9%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D5%BD%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%BF%D5%A1%D5%B3%D5%A1%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B5%D5%B2%D5%AB%D5%B7%D5%A5
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B5%D6%80%D5%A5%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B5%D6%84%D5%AB_%D5%BF%D5%A1%D5%B3%D5%A1%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B6%D5%BE%D5%A1%D6%80%D5%A9%D5%B6%D5%B8%D6%81
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A5%D5%AC
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8D%D5%A1%D5%B2%D5%B4%D5%B8%D5%BD%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D5%B6%D6%84
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%B7%D5%B8_%D5%8D%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A2_%D4%B1%D5%BC%D5%A1%D6%84%D5%A5%D5%AC%D5%B8%D6%81_%D5%BE%D5%A1%D5%B6%D6%84
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D5%AF_%D4%B1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%B2%D5%BA%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D5%B6%D6%84
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8D%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B0%D5%AB%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%AB%D5%BB%D5%B6%D5%A1%D5%A4%D5%A1%D6%80%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%AB%D5%BB%D5%B6%D5%A1%D5%A4%D5%A1%D6%80%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BD%D5%A1%D5%B9%D6%84%D5%A1%D6%80
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գեղարվեստական մշակումը, ինչը լայնորեն կիրառվում էր եկեղեցական ու 
կենցաղային իրեր, ինչպես նաև գրքի կազմեր պատրաստելիս։ 
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                                  Օգտագործված գրականության ցանկ 

Ազատ վիքիպեդիա 


	19-20-րդ դարեր: 19-րդ դարում Եվրոպայում առաջացել են նոր ազգային դպրոցներ, ուժեղացել է տարբեր երկրների գեղանկարչության փոխազդեցությունը։ Ռեալիստական գեղանկարչության առավել հետաքրքրություն է ցուցաբերել իրական կյանքի ճշմարիտ արտացոլմանը (Դ․ Կուրբեն, Ժ․ Ֆ...
	XIX դարի վերջի և XX դարի ռեալիստական գեղանկարչության դեմոկրատական միտումներով, կյանքի հետ սերտ կապով հետևում է նախորդ դարաշրջանների լավագույն ավանդույթներին։

