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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Ս տեղ ծա գոր ծա կան ա զա տության սահ մա նա փակ ման 
մա սին խո սե լիս ա ռա ջին օ րի նա կը, որ սո վո րա բար մտաբե-
րում ե նք, պե տա կան գրաքն նությունն է։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, 
ար վես տա գետ նե րի ի րա վունք նե րի խախտ ման բազ մա թիվ 
և ա վե լի նուրբ ե ղա նակ ներ կան, ի նչ պես, օ րի նակ, քա ղա քա-
կան և կրո նա կան խմ բե րի, սո ցի ա լա կան մե դի ա հար թակ-
նե րի, ար վես տի հաս տա տություն նե րի կող մից ի րա կա նաց-
վող գրաքն նությունը։ Ստեղ ծա գոր ծա կան ա զա տությունը 
սահ ման վում է որ պես « պե տա կան գրաքն նությունից, քա-
ղա քա կան մի ջամ տությունից կամ ոչ պե տա կան դե րա-
կա տար նե րի ճն շում նե րից զերծ, տար բեր մշա կութային 
դրսևո րում ներ երևա կայե լու, ստեղ ծե լու և տա րա ծե լու ա զա-
տություն» (ՅՈւՆԵՍ ԿՕ, 2018)։ Ա ռանց գրաքն նության ստեղ-
ծա գոր ծե լու ի րա վուն քը, ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խա տան քի 
ա ջակ ցությունը, տա րա ծումը և վար ձատ րումը, տե ղա շար-
ժի ա զա տությունը, մի ա վոր ման ա զա տությունը, սո ցի ա լա-
կան և տն տե սա կան ի րա վունք նե րի պաշտ պա նությունը և 
մաս նակ ցությունը մշա կութային կյան քին` պաշտ պան ված 
են մի ջազ գային ի րա վուն քով՝ որ պես ստեղ ծա գոր ծա կան 
ի նք նար տա հայտ ման ա զա տության մաս։

 Հա յաս տա նը, որ պես փոքր հետ խորհր դային պե տություն, 
ո րն իր ան կա խության տա րի նե րին ունե ցել է այն պի-
սի մար տահ րա վեր ներ, ի նչ պի սիք են պե տա կա նության 
ստեղ ծումը, հարևան նե րի հետ հա կա մար տություն նե րը և 
քա ղա քա կան ի րա րան ցում նե րը, ա վե լի շատ հե տա զոտ-
վել է քա ղա քա կան և սո ցի ա լա կան հա րա ցույ ցով, ի սկ մշա-
կույ թի և ար վես տի ա ռումով այն քան էլ ուշադ րության չի 
ար ժա նա ցել և բա վա կա նա չափ ուսում նա սիր ված չէ։ Թեև 
հա սա րա կությունը հոգևոր և խո սույ թային ա ռումով միշտ 
էլ մեծ կարևո րություն է տվել տե ղա կան մշա կույ թին ու ար-
վեստ նե րին, քա ղա քա կան և ա վե լի գործ նա կան հա մա-
կար գային վեր լուծության և քա ղա քա կա նության մշակ ման 
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մա կար դա կում այն սո վո րա բար հետ է մղ վել ա ռաջ նա հեր թություն-
նե րի ցան կում։ Հաշ վի առ նե լով խորհր դային ժա ռան գությունը, ի նչ-
պես նաև հա մա կար գային կո ռուպ ցի ան, ո րը նա խորդ տաս նա մյակ-
նե րի կա ռա վար ման հիմ նա կան մե խա նիզմն է ե ղել, զար մա նա լի չէ, 
որ մշա կութային ո լոր տը շա հույ թի հե տապնդ ման և ֆի նան սա կան 
մի ջոց նե րի յուրաց ման շա հա վետ հար թակ է դար ձել ո րոշ խմ բե րի 
հա մար։ Չնա յած այս ա մե նին՝ հե տա զո տող նե րի խն դիրն է բա ցա հայ-
տել, թե այս զար գա ցում ներն ի նչ պես են ազ դել մշա կութային ո լոր տի 
վրա՝ լայն ի մաս տով, և ար վեստ նե րի՝ մաս նա վո րա պես, և հաս կա նալ, 
թե ո րոնք են այս թվա ցյալ փխ րուն ո լոր տի ներ կայիս կա րիք նե րը։ 

Հետազոտողիդիտարկումները
 Հե տա զո տության նպա տակն է քն նար կել հա յաս տա նյան ար վես-
տի ո լոր տում առ կա խն դիր նե րից մե կը՝ ստեղ ծա գոր ծա կան ա զա-
տությունը։ Ի հար կե, այս հե տա զո տության շր ջա նա կը լայն է, և ար-
դյուն քում հնա րա վոր չի լի նի հե ռա հար եզ րա հան գում ներ ա նել, 
այ նո ւա մե նայ նիվ, այն կբա ցա հայ տի, թե ի նչ պես են ար վես տի ներ-
կա յա ցուցիչ ներն ըն կա լում ի րենց ար տա հայտ ման ա զա տությունը, 
ու կա ռա ջար կի այն ո լորտ ներն ու բա ցե րը, ո րոնք հե տա գա հե-
տա զո տության կա րիք ունեն։ Այս պի սով, ըն թեր ցողն այս հե տա զո-
տությունը չպետք է ըն կա լի որ պես « դե ղա տոմս», այլ որ պես քար-
տեզ, ո րի մի ջո ցով հնա րա վոր կլի նի բա ցա հայ տել Հա յաս տա նում 
ստեղ ծա գոր ծա կան ա զա տությանն ա ռնչ վող ար դի խն դիր նե րը։ 
Այս աշ խա տության նպա տա կը Հա յաս տա նի ար վես տի ո լոր տի հա-
մա պար փակ պատ կե րը տրա մադ րե լը չէ. այն մաս նա վո րա պես 
ուսում նա սի րում է ստեղ ծա գործ հա մայն քի ստեղ ծա գոր ծա կան 
ա զա տության սահ մա նա փա կում նե րի վե րա բե րյալ ըն կա լում նե րը։ 
Գի տակ ցե լով, որ տե ղա կան ար վես տի ո լոր տը բո լո րո վին էլ ան թե-
րի չէ, ըն թեր ցո ղը չպետք է հե տա զո տությունն ու դրա նում նշ ված 
խնդիր ներն ըն կա լի որ պես ար վես տի ո լոր տի հա մա պար փակ 
նկա րագ րություն։ Ը նդ հա կա ռա կը, չնա յած ՔՈ ՎԻԴ-19-ին, 2020-ի 
պա տե րազ մին, դրան հա ջոր դած քա ղա քա կան ճգ նա ժա մին` ան-
կախ Հա յաս տա նի պատ մության մեջ ա ռա ջին ան գամ հայ կա կան 
ֆիլմ է ա ռա ջադր վել Կան նի կի նո փա ռա տո նում, հայ հե ղի նա կը ԵՄ 
գրա կան մր ցա նակն է շա հել, ա վե լա ցել են նոր ստեղ ծա գոր ծա-
կան նա խա ձեռ նություն նե րը և ա ջակ ցության ծրագ րե րը։



6 Ներածութծո

 Վեր ջին դի տար կումն այն է, որ հե տա զո տությունը շեշ տադ րում է ար-
վես տի ո լոր տը, ոչ թե ը նդ հա նուր մշա կութային ո լոր տը։ Այս պի սով, 
մշա կութային ժա ռան գությա նը, մշա կութային ար դյունա բե րությա նը, 
զբո սաշր ջությա նը, ա վե լի ըն դար ձակ մշա կութային վեկ տոր նե րին, 
աշ խար հա յաց քին ա ռնչ վող հար ցե րը դուրս են մնա ցել այս հե տա-
զո տության շր ջա նակ նե րից, և դրանք հի շա տակ վել են այն քա նով, 
որ քա նով վե րա բե րե լի են հա մար վել ուսում նա սիր ված նյութե րում և 
հար ցազ րույց նե րում։ 

Հարկ է նշել, որ Եզ րա կա ցություն ներ և քն նար կում բաժ նում ար տա-
հայտ ված տե սա կետ նե րը բա ցա ռա պես հիմն ված են ուսում նա սիր-
ված նյութե րի և հար ցազ րույց նե րի վրա և չեն ար տա հայ տում հե տա-
զո տո ղի կար ծի քը։

Տվյալներ,աղբյուրներևմեթոդ
Այս հե տա զո տության նպա տակն է հաս կա նալ, թե ի նչ պես են ար վես-
տի ո լոր տի տար բեր ներ կա յա ցուցիչ ներ ըն կա լում ստեղ ծա գոր ծա-
կան ա զա տությունը Հա յաս տա նում և որ խն դիր ներն են ա ռանձ նաց-
նում որ պես ի րենց գոր ծունե ության խո չըն դոտ ներ։ 

Նախ քան մե թո դին ան ցնե լը կարևոր է ը նդ գծել, որ Հա յաս տա նի ար-
վես տի ո լոր տի մե ծա գույն խն դիր նե րից մե կը թե րի հե տա զոտ ված 
լի նելն է։ Ո ՛չ մաս նա վոր կազ մա կեր պություն նե րը, ո ՛չ էլ պե տությունը 
հա մա կարգ ված հե տա զո տություն ներ չեն ի րա կա նաց րել նույ նիսկ 
ո րո շա կի ար վես տի տե սակ նե րի մա կար դա կում։ Մի այն կան ժա մա-
նակ առ ժա մա նակ շր ջա նառ վող հա տուկենտ հե տա զո տություն ներ, 
ո րոնք, սա կայն, բա վա րար չեն ո լոր տի մա սին պատ կե րա ցում կազ-
մե լու հա մար։

 Սույն հե տա զո տությունը ո րա կա կան մե թո դի կի րառ ման մի ջո ցով 
փոր ձում է հաս կա նալ՝ ի նչ պես են ար վես տա գետ նե րը գնա հա տում 
ի րենց ի սկ ար տա հայտ ման ա զա տությունը։ Վեր լուծության հա մար 
ուսում նա սիր վել են տվյալ նե րի եր կու խմ բեր. 

1) արվեստի ոլորտի ներկայացուցիչների շուրջ 230 առցանց
հասանելի հարցազրույցներ. այս հարցազրույցների հիմ
նական (բայց ոչ միակ) չորսաղբյուրներն էին՝ Հայաստանի
Հանրային ռադիոյի «Վերնատուն» հաղորդաշարը, Սպուտ
նիկ Հայաստանի «Արթբոքսը», Բուն TVն և Ալիք մեդիայի
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«Ալիքիվրա»հաղորդաշարը։Այսաղբյուրներըպարբերաբար
հարցազրույցներ են անցկացնում ոլորտի ներկայացուցիչ
ների հետ՝ արձանագրելով և արտացոլելով հայաստանյան
ստեղծագործոլորտիզարգացումները։

2)18 խորքային հարցազրույցներ արվեստի ոլորտի ներկա
յացուցիչների հետ. հետազոտության շրջանակներում
անցկացվել են խորքային հարցազրույցներ անկախարվես
տագետների, Հայաստանի տարբեր մարզերի երիտասարդ
արվեստագետների, արվեստի քննադատների, արվեստի
հաստատությունների ներկայացուցիչների, ՀԿների ևփաս
տաբանիհետ։Մասնակիցներիամբողջականցուցակըկարե
լիէտեսնելԱղյուսակ1ում։

Ի լրումն այս եր կու խմ բի՝ հե տա զո տությունը հաշ վի է ա ռել տպա գիր 
և առ ցանց մա մուլում առ կա վե րա բե րե լի հոդ ված նե րը, վի ճա կագրա-
կան տվյալ նե րը, մի ջազ գային ծրագ րե րի հաշ վետ վություն նե րը, 
ար վես տա գետ նե րի և ար վես տի քն նա դատ նե րի հա կիրճ հե տա զո-
տություն ներն ու ը ստ պա հան ջի՝ այլ առ ցանց նյութեր։ 

Հա վաք ված տվյալ նե րը բո վան դա կային վեր լուծության են են թարկ-
վել, և ար դյունք նե րը խմ բա վոր վել են ը ստ ստեղ ծա գոր ծա կան ա զա-
տությա նը վե րա բե րող խն դիր նե րի։ Հա ջորդ բաժ նում ման րա մասն 
ներ կա յաց ված է դրան ցից յուրա քան չ յուրը (ար դյունք ներն ը ստ 
կարևո րության չեն դա սա կարգ ված)։
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ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԵՎ 
ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ

Ընդհանուրտեղեկությունևդիտարկումներ
 Հե տա զո տության ար դյունք նե րը քն նար կե լուց ա ռաջ ան-
հրա ժեշտ է ներ կա յաց նել այն շր ջա դար ձային կե տե րը, 
ո րոնք վեր ջին տա րի նե րին ազ դել են մշա կութային ո լոր-
տի վրա։ Խորհր դային Մի ության փլուզումից հե տո հա-
յաս տա նյան մշա կութային ո լոր տում գե րակշ ռել է ի ներտ 
շա րունա կա կա նությունը (path-dependency), և կա ռա վար-
ման տրա մա բա նությունը մե ծա պես ան փո փոխ է մնա-
ցել։ 1930-ա կան նե րից սկ սած՝ խորհր դային ար վես տի 
կա ռա վար ման հիմ նա կան մո դե լը հիմն ված է ե ղել ստեղ-
ծա գոր ծա կան մի ություն նե րի վրա, ո րոնք մշա կութային 
հա մայն քը կա ռա վա րե լու ու այն կուսակ ցության բյուրոկ-
րա տա կան կա ռույց նե րի գա ղա փա րա խո սա կան պա-
հանջ նե րին են թար կե լու ար դյունա վետ մե խա նիզմ ներ 
է ին։ Նպա տակն էր մշա կութային գոր ծունե ությունը կա-
ղա պա րել այս պե տա կան հիմ նարկ նե րի շր ջա նակ նե-
րում և սահ մա նա փա կել ցան կա ցած ա զատ/ինք նազ բաղ 
մտա վոր ու մշա կութային գոր ծունե ության դրսևո րում նե-
րը։ Մի ություն նե րի տրա մադ րության տակ է ին մի շարք 
են թա կա ռուց վածք ներ, ի նչ պի սիք են պար բե րա կան նե րը, 
ար վես տա նոց նե րը, հրա տա րակ չություն նե րը և այլն, և այդ 
է կո հա մա կար գից դուրս գտն վող նե րը գոր ծե լու, տպագր-
վե լու և ցուցադր վե լու հնա րա վո րություն չէ ին ստա նում։ Ա վե-
լորդ է խո սել ԽՍՀՄ-ում ստեղ ծա րար հա մայնք նե րի վրա բա-
նեց վող բո վան դա կային սահ մա նա փա կում նե րի մա սին, 
ո րոնք ար վես տա գե տին ստի պում է ին պահ պա նել գա ղա-
փա րա խո սա կան կո ռեկ տությունը, լայն զանգ ված նե րին 
հա սա նե լի ությունը և կուսակ ցա կան պատ շաճ ո գին։ Միև-
նույն ժա մա նակ, մի ության ան դամ նե րը դեմ չէ ին վայե լել 
դիր քից բխող ար տո նություն նե րը. կար գա վի ճակ, կա պեր 



9

(եր կուսն էլ մե ծա պես կարևոր վում է ին ԽՍՀՄ-ո ւմ), ի նչ պես նաև հա-
սա րակ բնակ չությանն ան հա սա նե լի խա նութ նե րից և ապ րանք նե-
րից օ գտ վե լու հնա րա վո րություն, ա ռանձ նատ նե րի սե փա կա նություն, 
ար ձա կուրդ, ա ռող ջա րա նային հան գիստ, հա տուկ ա ռող ջա պա հա-
կան ծա ռա յություն ներ և նույ նիսկ ար տա սահ մա նյան ապ րանք նե րից 
օ գտ վե լու հնա րա վո րություն (կախ ված ան դա մակ ցած մի ությունից և 
աշ խար հագ րությունից) (Sanders, 2015):

 Հա յաս տանն, ի հար կե, այս ամ բողջ հա մա կար գի մի մասն է ր՝ գոր-
ծող հինգ ստեղ ծա գոր ծա կան մի ություն նե րով։ Ան կա խությունից 
հե տո վեր ջին ներս ձեռք բե րե ցին հա սա րա կա կան կազ մա կեր-
պություն նե րի կար գա վի ճակ և սկ սած 2019-ի ց՝ հիմ նե ցին Ստեղ-
ծա գոր ծա կան մի ություն նե րի խոր հուր դը։ Չնա յած պե տա կան 
նշա նա կա լի ա ջակ ցությա նը՝ խոր հուր դը պար բե րա բար ձգ տում 
է հա տուկ կար գա վի ճակ ստա նալ, ո րը պե տությա նը կպար տա-
վո րեց ներ ար տո նություն ներ տալ ան դամ մի ություն նե րին (Դա-
նիե լ յան Ս., 2020)։ Նա խորդ իշ խա նություն նե րի օ րոք պե տությունն 
իր քա ղա քա կա նությունը ո ւղ ղում էր դե պի այս մի ություն նե րը և 
ար տո նում էր պե տա կան հո վա նա վոր չությունը վայե լող մի խումբ 
ար վես տա գետ նե րի՝ մշա կույ թին հատ կաց ված մի ջոց նե րը որ պես 
ո րո շա կի շր ջա նակ նե րի հա մար դյուրին ե կա մուտ օգ տա գոր ծե լով։ 
Ի նչ-որ ա ռումով, սա ար վես տի կա ռա վար ման խորհր դային ա վան-
դույ թի շա րունա կությունն է ր. ո րոշ ստեղ ծա գոր ծա կան հա մայնք-
ներ պե տության հետ մտ նում են փոխ շա հա վետ գոր ծար քի մեջ։ 
Ի նչ վե րա բե րում է գրաքն նությա նը՝ ի րա վի ճակն ան կա խությունից 
հե տո բա րե լավ վեց. խորհր դային ման րազ նին գրաքն նությունն 
այլևս չէր գոր ծում, սա կայն ար վես տի ո րոշ ձևեր և բո վան դա կային 
ե րանգ ներ (հատ կա պես՝ քա ղա քա կան) խս տո րեն հսկ վում է ին։ Ար-
վես տի ո լոր տի ա զա տա կա նաց ման և գրաքն նության ա ռումով, 
2018-ից հե տո ի րա վի ճա կը բա րե լավ վեց, այ նո ւա մե նայ նիվ, ի ներտ 
շա րունա կա կա նությունը դեռևս շա րունա կում է մնալ։ Պե տա կան 
ճն շում նե րը փո խա րին վե ցին հա սա րա կա կան ճն շում նե րով. ան-
կա խությունից հե տո գե րակշ ռող խո սույ թը պտտ վում էր ազ գայ նա-
կան պա տում նե րի շուր ջը (նե րա ռե լով դրա բո լոր «ե րանգ նե րը»)՝ 
ար տո նե լով սահ մա նա փակ թվով ա վան դա կան ստեղ ծա գոր ծա-
կան խմ բե րին և գրաքն նության են թար կե լով (եր բեմն էլ թի րա խա-
վո րե լով) քն նա դա տա կան տե սա կետ նե րը։
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 Հա յաս տա նի նո րա գույն պատ մության մեջ ար վես տի ո լոր տի ա ռա-
ջին շր ջա դար ձային կե տը 2018-ի Թավ շյա հե ղա փո խությունն է ր։ 
Հա մազ գային բո ղո քի այս ցույ ցերն ու նա խորդ վար չա կար գը տա-
պա լե լու հա ջո ղությունը ժո ղովր դա վա րության և, մաս նա վո րա պես, 
ար վես տա գետ նե րի հա մար՝ մշա կութային ո լոր տի ա զա տա կա նաց-
ման հույ սեր ա րթ նաց րին։ Այս ի րա դար ձություն նե րի կարևո րությունը 
մեծ էր ար վես տա գետ նե րի հա մար, քա նի որ սկ սած 2000-ա կան նե րի 
կե սե րից՝ նրան ցից շա տե րը ջան քե րը մի ա վո րել է ին քա ղա քա ցի ա-
կան հա սա րա կության հետ՝ փոր ձե լով դի մադ րել աս տի ճա նա բար 
ա ճող ավ տո րի տա րիզ մին, կո ռում պաց ված վար չա կար գե րին, և սո-
ցի ա լա կան բա րե փո խում նե րի հաս նել։ 2018-ի ցույ ցե րի հա ջող ա վար-
տից հե տո ար վես տա գետ ներն ա կն կա լիք ներ ունե ին, որ ո լորտն 
ա վե լի ա զատ կդառ նա, ու պե տա կան մշա կութային քա ղա քա կա-
նությունում բա րե փո խում ներ կլի նեն, հատ կա պես հաշ վի առ նե-
լով, որ նո րըն տիր վար չա պետ Փա շի նյա նը կար ծես թե մեծ կարևո-
րություն էր տա լիս ան կախ ար վես տա գետ նե րին (դա դրսևոր վում էր 
ար վես տի ո լոր տի՝ նախ կի նում լուսանց քայ նաց ված ներ կա յա ցուցիչ-
նե րի հետ հան դի պում նե րի և քն նար կում նե րի կազ մա կերպ մամբ)։ Այ-
նո ւա մե նայ նիվ, այս խոս տում նե րը չա ռար կա յա ցան, և քա ղա քա կան 
դիս կուր սի ը նդ հա նուր բևե ռաց ման հետ մեկ տեղ՝ ար վես տա գետ նե-
րի հույ սե րը չար դա րաց վե ցին։ Չնա յած Մշա կույ թի նա խա րա րության 
կող մից ո րոշ փոք րա ծա վալ կարևոր ծրագ րեր ի րա կա նաց վե ցին ՝ 
դրանք որևէ հա մա պար փակ տես լա կա նի կամ բո վան դա կային քա-
ղա քա կա նության չհան գեց րին։

 Հա ջորդ ուղե նի շը ՔՈ ՎԻԴ-19 հա մա վա րակն էր, ո րը զգա լի բա ցա սա-
կան, բայց և դրա կան ազ դե ցություն թո ղեց ո լոր տի վրա։ Ի նք նա մե-
կուսաց ման նախ նա կան փուլը հա րա բե րա կա նո րեն դրա կան կա րե-
լի է գնա հա տել, քա նի որ այն ար վես տա գե տին նոր նյութ, ի նչ պես նաև 
ի նք նա հայեց ման ու ա րար ման ժա մա նակ տրա մադ րեց։ Դրա հետ 
մեկ տեղ, նրանք հնա րա վո րություն և շա հագրգռ վա ծություն ստացան 
ի րենց ար վես տը տեխ նո լո գի ա կան գոր ծիք նե րի կի րառմամբ փոր-
ձար կե լու, ի նչն, իր հեր թին, ա վե լի լայն հնա րա վո րություն ներ ըն ձե ռեց 
մի ջազ գային հա մա գոր ծակ ցության հա մար։ Ե թե մինչ ՔՈ ՎԻԴ-19-ը 
մի ջազ գային մի ջո ցա ռում նե րին մաս նակ ցե լը մեծ ծախ սե րի և ճամ-
փոր դությանն ա ռնչ վող բյուրոկ րա տա կան նա խա պատ րաս տություն-
նե րի հետ էր կապ ված, դրա նից հե տո շատ մի ջո ցա ռում ներ առ ցանց 
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մաս նակ ցության հնա րա վո րություն ներ ստեղ ծե ցին։ Մյուս կող մից, 
հա մա վա րա կը պե տա կան մշա կութային քա ղա քա կա նության շատ 
բա ցեր վեր հա նեց, հատ կա պես օ րենսդ րության ո լոր տում. դրան ցից 
ա մե նա կարևորն ի նք նազ բաղ ար վես տա գետ նե րի գոր ծունե ության 
բա ցար ձակ խա թա րումն էր, ո րն էլ բա ցա հայ տեց նրանց խո ցե-
լիությունը և սո ցի ա լա կան պաշտ պա նության բա ցա կայությունը։

 Քա ղա քա կան ի րա րանց ման և հա մա վա րա կի պայ ման նե րում հա-
մայնքն ա ռե րես վեց մեկ այլ ցնց ման՝ 2020-ի պա տե րազ մին, ո րը ևս 
մեկ շերտ ա վե լաց րեց ո լոր տում ար դեն ի սկ առ կա հի աս թա փությանն 
ու լճաց մա նը։ Ա նձ նա կան և հա վա քա կան տրավ մայի, ի նք նության 
ճգ նա ժա մի ու ե րկ րում կա տար ված դրա մա տիկ փո փո խության ար-
դյուն քում ար վես տա գետ նե րը կորց րին ո լոր տի ա զա տա կա նաց ման 
հետ կապ ված հույ սե րը՝ հաշ վի առ նե լով հա վա նա կա նությունը, որ 
ազ գայ նա կան սգի (nationalist grievance) խո սույ թը ևս մեկ ան գամ 
կստ վե րի քն նա դա տա կան ձայ նե րը։ 

Այս ա մե նով հան դերձ, կարևոր է նշել, որ ի տար բե րություն մինչ 2018-
ը ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծի, ար վես տա գետ նե րի շր ջա նում կա 
հա մա կար ծություն, որ ստեղ ծա գոր ծա կան ա զա տության լուրջ խո չըն-
դոտ ներ այժմ չկան։ Հար ցը, սա կայն, այն է՝ ա րդյոք կա՞ն մե խա նիզմ-
ներ, հաս տա տություն ներ, հա մա պա տաս խան մի ջա վայր ու բաց հար-
թակ ներ՝ ա րա րե լու և ի րենց աշ խա տանք նե րը տա րա ծե լու, տրավ ման 
հաղ թա հա րե լու, ռեֆ լեք սի այի և ի րենց դե րը վե րաար ժե վո րե լու հա մար։ 
Հարցված ար վես տա գետ նե րի մեծ մասն ար վես տի ո լոր տը հա մա րում 
է լճա ցած՝ որևէ նշա նա կա լի փո փո խությունից կամ բա րե լա վումից 
զուրկ։ Սա չի նշա նա կում, որ որևէ նե րուժ կամ զար գա ցում ը նդ հան րա-
պես չկա, սա կայն որ պես այդ պի սին` չկա հա մա կարգ ված զար գաց ման 
ուղի։ Ա վե լին, չկան հաս տա տություն ներ, ո րոնք կհա մա կար գեն ո լոր տի 
փո փո խություն նե րը։ Թե՛ բա ցա սա կան, թե՛ դրա կան փո փո խություն-
նե րի հան գեց նող բո լոր նա խա ձեռ նություն ներն ի րա կա նա նում են ան-
հատ նե րի կամ ա ռան ձին կազ մա կեր պություն նե րի շնոր հիվ, ին չը, ը ստ 
ար վես տա գետ նե րի, բա վա րար չէ ո լոր տի դի նա մի կայի վրա ազ դե-
ցություն թող նե լու հա մար։ Քա նի որ ար վես տի յուրա քան չյուր ճյուղ բա-
ցա ռիկ է զար գաց վա ծության մա կար դա կի և նե րուժի ա ռումով, մաս նա-
գի տա կան խմ բե րը խն դիր ունեն հե տա զո տե լու ա ռան ձին ո լորտ նե րում 
առ կա զար գաց ման մի տում նե րը, ո րոնք կա րող են մի մյան ցից մե ծա պես 
տար բեր լի նել։
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Պետականմշակութայինքաղաքականության
խնդիրները
 Հա յաս տա նի Հան րա պե տության մշա կութային քա ղա քա կա նության 
մշակ ման և ի րա գործ ման հա մար պա տաս խա նա տու գոր ծա դիր 
մար մի նը Կր թության, գի տության, մշա կույ թի և սպոր տի նա խա րա-
րությունն (ԿԳՄՍՆ) է։ Մինչ 2019 թ. Մշա կույ թի նա խա րա րությունն 
ա ռան ձին մար մին էր, սա կայն 2019 թ. կա ռա վա րության օպ տի մա-
լաց ման ար դյուն քում այն մի ա վոր վեց եր կու այլ նա խա րա րություն նե-
րի հետ։ Նա խա րա րության նոր ձևա չափն ունի մշա կույ թին ա ռնչ վող 
ե րեք վար չություն. Մշա կութային ժա ռան գության և ժո ղովր դա կան 
ար հեստ նե րի վար չություն, Ժա մա նա կա կից ար վես տի վար չություն և 
Պատ մության և մշա կութային հուշար ձան նե րի պահ պա նության վար-
չություն (ՀՀ ԿԳՄՍՆ)։ Բա ցի կա ռուց ված քային և ա ռան ձին մի ա վոր նե-
րից, նա խա րա րության գոր ծա ռույթ ներն ի րա կա նաց վում են շուրջ 70 
պե տա կան ոչ ա ռևտ րային կազ մա կեր պություն նե րի (թատ րոն ներ, 
թան գա րան ներ, գրա դա րան ներ, հա մեր գաս րահ ներ և կր թա կան հաս-
տա տություն ներ) և փակ բաժ նե տի րա կան ըն կե րություն նե րի մի ջո ցով 
(Գ րի գո րյան և ուրիշ ներ, 2017)։ Նա խա րա րությունը հա մա գոր ծակ ցում 
է հա սա րա կա կան կազ մա կեր պություն նե րի հետ, ի նչ պես նաև մաս-
նակ ցում է մի ջազ գային հա մա գոր ծակ ցություն նե րի և ծրագ րե րի։ Այն 
աշ խա տում է նաև տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման և տա րած քային 
կա ռա վար ման մար մին նե րի հետ և դրանց մի ջո ցով։ Պե տա կան մշա-
կութային քա ղա քա կա նության հիմ նա կան ռազ մա վա րա կան նպա-
տակ ներն ե ն՝ պահ պա նել, հա մալ րել և հան րահռ չա կել մշա կութային 
ժա ռան գությունը, զար գաց նել ժա մա նա կա կից ար վեստն ու կա տա րե-
լա գոր ծել մշա կութային կր թությունը (ՀՀ Կա ռա վա րություն, 2021)։

 Հարց ված նե րի ըն կալ մամբ՝ ստեղ ծա գոր ծա կան ա զա տության հիմ-
նա կան խո չըն դոտ նե րից մե կը պե տա կան թե րի մշա կութային քա-
ղա քա կա նությունն է (կամ ի նչ պես շա տերն են նշում՝ դրա բա ցա-
կա յությունը)։ Սո ցի ա լիս տա կան պե տությունից ան ցումն ան կախ 
պե տության՝ պե տա կան մշա կութային քա ղա քա կա նության մեջ 
խո շոր վե րա նա յում նե րի և ը նդ հա նուր առ մամբ մշա կույ թի նոր ըն-
կալ ման չի հան գեց րել։ Պե տությա նը չի հա ջող վել ա զա տա կա նաց-
նել մշա կութային ո լոր տը, ին չը նշա նա կում է, որ այն դեռ գոր ծում է 
ՊՈԱԿ-նե րին սուբ սի դի ա ներ տրա մադ րե լու և «GoNGO»-նե րի (ՀԿ-ներ, 
ո րոնք ֆի նան սա վոր վում և/ կամ ո ւղ ղորդ վում են պե տության կող մից, 
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և պե տությունը նրանց վե րա բեր վում է որ պես ՊՈԱԿ-նե րի) հետ սեր-
տո րեն հա մա գոր ծակ ցե լու մի ջո ցով։ Այս հա մա գոր ծակ ցություն նե րը, 
սա կայն, չեն ստեղծ վել գործ նա կան նպա տակ նե րով, այլ ծա ռայել են 
որ պես շա հույ թի հե տապնդ ման, «խ նա մի-ծա նոթ-բա րե կամ նե րին» 
ար տո նե լու և կո ռուպ ցի ոն ուղի նե րին տի րա պե տե լու մի ջոց ներ։ Այս 
կազ մա կեր պություն նե րի թիվն ան կա խության տա րի նե րին ա ճել է՝ որ-
պես պե տա կան մի ջոց նե րը յուրաց նե լու կամ ա նար դյունա վետ ը նդ-
լայն ված աշ խա տա կազմ պա հե լով՝ ան ձնա կան և խմ բային շա հե րը 
սպա սար կե լու գոր ծիք։ Թեև 2018-ից հե տո ի րա վի ճա կը բա րե լավ վել 
է, նա խա րա րության բյուջե ի նշա նա կա լի մա սը դեռևս տրա մադր վում 
է շուրջ 70 ՊՈԱԿ-նե րի և հիմ նա կա նում լուծում է ար դեն ի սկ գո յություն 
ունե ցո ղի պահ պան ման հար ցը, այժմ ար դեն ոչ թե հիմ նա կա նում շա-
հույթ ստա նա լու, այլ ան հնա զան դություն նե րից խուսա փե լու հա մար։ 
Խն դիրն այն է, որ իշ խա նություն նե րը հետ կանգ նե ցին մշա կութային 
ո լոր տում բա րե փո խում ներ ի րա կա նաց նե լու մտադ րությունից, ե րբ 
պե տության կող մից հո վա նա վոր վող այս մշա կութային են թա կա-
ռուց վածք նե րի շուրջ 40 000 աշ խա տող ներ փո փո խություն մտց նե-
լու ա մեն փոր ձի ը նդ դի մա նում և ի րենց դժ գո հությունն է ին հայտ նում 
(Օ հա նյան, 2018)։

 Մինչև քա ղա քա կա նությանն ա ռնչ վող ա վե լի կոնկ րետ հար ցե-
րի ան դրա դառ նա լը՝ կարևոր է ը նդ գծել, որ ստեղ ծա գոր ծա կան 
ա զա տության դրությունը մինչ 2018-ը և դրա նից հե տո նշա նա կա-
լի ո րեն տար բեր է։ Ե թե 2018-ից ա ռաջ կա րե լի էր պն դել, որ կա պե-
տա կան գրաքն նություն, ա պա 2018-ից հե տո այլևս այդ պես չէ։ 
« Հա կա հար ված» և «Արտ լաբ Երևան» ար վես տա գետ նե րի խմ բե-
րի ան դամ նե րը պատ մում են, թե ի նչ պես են ի րենց քա ղա քա կան և 
սո ցի ա լա կան թե մա նե րով ար վես տի գոր ծե րի պատ ճա ռով ա պօ-
րի նա բար ձեր բա կալ վել, ե ղել մշ տա կան հս կո ղության տակ, իշ խա-
նությունից սպառ նա լիք ներ ստա ցել ու հո գե բա նա կան և ֆի զի կա կան 
հե տապն դում նե րի են թարկ վել։ Այ նուհան դերձ, որ պես հեգ նանք՝ այս 
քա ղա քա կա նության ար դյուն քում նրանց ար վեստն է ՛լ ա վե լի լայն 
ճա նա չում էր ձեռք բե րում, ո ւս տի պե տությունը ստիպ ված էր փո խել 
պայ քա րի ռազ մա վա րությունը. ար վես տա գետ նե րին ճն շե լու փո խա-
րեն ար հա մար հում է ին, ար վես տի գոր ծերն ի հայտ գա լուց ան մի ջա-
պես հե տո վե րաց վում է ին, ի սկ լուսա բա նումը՝ սահ մա նա փակ վում։ 
Ներ կայիս Հա յաս տա նում նման խիստ գրաքն նություն այլևս չկա։
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2018-ից հե տո ևս մեկ կարևոր փո փո խություն ե ղավ. նա խա րա-
րության ուշադ րությունը ար վես տա գետ նե րի լո յալ խմ բից շրջ վեց 
դե պի նախ կի նում լուսանց քայ նաց ված ան հատ ներն ու խմ բե րը։ Սա 
ի րա կա նաց վեց մի շարք դրա մաշ նոր հային ծրագ րե րի և բա զային 
խն դիր նե րի լուծ ման մի ջո ցով, ի նչ պես, օ րի նակ, տա րածք նե րի վար-
ձա կա լության վճա րի ի ջե ցումը, քա ղա քա կան պաշ տո նյա նե րի 
ստեղ ծա գոր ծա կան ո րո շում նե րի կա յաց ման սահ մա նա փա կումը 
և, փո խա րե նը, մաս նա գի տա կան հա մայն քի ներ կա յա ցուցիչ նե րի 
ներգրա վումը։ Ի հա վե լումն, իշ խա նություն նե րը, կար ծես, այլևս չեն 
օգ տա գոր ծում պե տա կան ոչ ա ռևտ րային կազ մա կեր պություն նե րը 
որ պես ը նտ րություն նե րի կամ քա ղա քա կան շա հի հե տապնդ ման 
գոր ծիք (ա ռն վազն ո ՛չ այն քան, ի նչ քան նախ կի նում)։ Կա րե լի է պն դել, 
որ 2018-ից հե տո ստեղ ծա գոր ծա կան ա զա տության ա ռումով մշա-
կութային ո լոր տում բա րե փո խում ներ ե ղել են, սա կայն ստորև ներ կա-
յաց ված են մի շարք խն դիր ներ, ո րոնք դեռևս խո չըն դոտ են ար վես տի 
ո լոր տի ներ կա յա ցուցիչ նե րի հա մար։

1. Ար հես տա վար ժության պա կաս 
Ո լոր տի ներ կա յա ցուցիչ նե րը նշում են, որ ներ կա յումս պե տա կան 
հաս տա տություն ներն ունեն ար վես տի ո լոր տի վե րա բե րյալ հա մա-
պար փակ գի տե լի քի և ար վես տի կա ռա վար ման պրո ֆե սի ո նա լիզ-
մի պա կաս։ Մշա կութային աս պա րե զը դեռևս պատ շաճ կեր պով 
քար տե զագր ված չէ, և ո լոր տին ա ռնչ վող հար ցե րը մնում են թե րի 
հե տա զոտ ված։ Նա խա րա րությունը չունի ար վես տա գետ նե րի կա-
րիք նե րի ու ար վես տի հաս տա տություն նե րի վե րա բե րյալ խոր գի-
տե լիք ներ, ին չը նշա նա կում է, որ չի կա րող նաև ունե նալ ո լոր տի 
զար գաց ման թի րա խա վոր ված քա ղա քա կա նություն։ Թեև փոր ձեր 
ե ղել են ներգ րա վել մաս նա գետ նե րի և տրա մադ րել մի շարք դրա-
մաշ նորհ ներ, սա կայն մո տե ցումը մնա ցել է բա վա կա նին խնդ րա-
հա րույց և ան կազ մա կերպ։ Ար վես տի բնա գա վա ռի շատ ներ կա յա-
ցուցիչ ներ նա խա րա րության փոք րա ծա վալ ծրագ րե րը հա մա րում 
են դրա կան՝ մի ա ժա մա նակ նշե լով, որ այդ նա խա ձեռ նություն նե րը 
մի աս նա կան ռազ մա վա րության մաս չեն, այլ ա վե լի շուտ ա ռան ձին 
ծրագ րեր, ո րոնց ազ դե ցությունը հա մա պար փակ կեր պով հե տա-
զոտ ված, գնա հատ ված և թի րա խա վոր ված չէ։ 2018-ից հե տո ներդր-
ված դրա մաշ նոր հային ծրագ րե րին չի հա ջող վել հաղ թա հա րել 
ֆոր մա լության ա ռաջ նայ նությունն ու տեր մի նա բա նության մա կե-
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րե սային կի րա ռումը, ին չը նվա զեց րել է այդ ծրագ րե րի ար դյունա վե-
տությունը։ Ծրագ րե րի շա հա ռունե րից շա տե րը, ի նչ պես նաև ը նտ-
րող հանձ նա ժո ղո վի ան դամ նե րը հաս տա տում են, որ պե տության 
հետ հա մա գոր ծակ ցության գոր ծըն թա ցը խիստ բյուրոկ րա տա կան 
ու ոչ պրո ֆե սի ո նալ է ե ղել։ Ստեղ ծա գոր ծո ղի և պե տության միջև այս 
բա ցը հե տա գա յում ա վե լի խո րա ցավ՝ Մշա կույ թի, Կր թության և Գի-
տության նա խա րա րություն նե րի մի ա վոր ման ար դյուն քում։

2018-ից հե տո մաս նա գի տա կան շր ջա նակ նե րը քա ղա քա կա-
նության մշակ ման և փոր ձա գի տա կան խորհր դատ վություն տրա-
մադ րե լու պատ րաս տա կա մություն են դրսևո րել, բայց նրանց 
փոր ձե րը հա ճախ ան տես վել կամ առ կախ վել ե ն։ Հետևա բար, 
մաս նա գետ նե րը եզ րա կաց րին, որ ի րենց ձայ նը լսե լի չէ, և պե-
տությունն ան կախ հար թակ նե րը (հատ կա պես ժա մա նա կա կից 
ար վես տի հաս տա տություն նե րը) լուրջ չի ըն դունում, և, այդ պի սով, 
պե տության հետ հա մա գոր ծակ ցությունը դառ նում է ա նի մաստ։ 
Պե տությունը չի կա րո ղա նում ստանձ նել ո լոր տի կար գա վոր-
ման իր դե րը, և այն ա վե լի մաս նակ ցային կդարձ նի, հնա րա վո-
րություն ներ, հար թակ ներ և ֆի զի կա կան տա րածք կտ րա մադ րի 
ստեղ ծա գոր ծող նե րին. այս պի սով, ո լոր տի ներ կա յա ցուցիչ նե րը 
մի այ նակ են հո գում ի րենց ստեղ ծա գոր ծա կան, ի նք նա ֆի նան սա-
վոր ման և կազ մա կերպ չա կան հոգ սե րը։ ՔՈ ՎԻԴ-19-ի, 2020-ի պա-
տե րազմի, ի նչ պես նաև տն տե սա կան և քա ղա քա կան ճգ նա ժա մի 
ար դյուն քում, մշա կութային ո լորտն ա ռա ջին նե րից էր, ո րի բյուջեն 
կրճատվեց, և ո րի նկատ մամբ պե տա կան ուշադ րությունը նվա զեց, 
և այս տե ղից էլ տպա վո րությունը, որ մշա կույ թին բա վա կա նա չափ 
նշա նա կություն չի տր վում։

2. Թե րի կա ռա վա րում և մի ջոց նե րի սխալ բաշ խում
Մ շա կույ թի կա ռա վար ման վե րոն շյալ « խորհր դային մո տեց ման» ար-
դյուն քում պե տությունը նշա նա կա լի քայ լեր չի ձեռ նար կում՝ պար զե-
լու, թե ի նչ պես է հնա րա վոր ա զա տա կա նաց նել ար վես տի և մշա կույ-
թի ո լորտ նե րից ա ռն վազն մի քա նի սը։ Գի տե լի քի պա կաս կա, թե որ 
ո լորտ ներն ունեն ան կախ զար գաց ման և հե ռան կա րային շուկա ունե-
նա լու հիմ քեր, և հետևա բար բյուջեն նպա տա կային չի օգ տա գործ-
վում այն բնա գա վառ նե րում, ո րոնց ի նք նա բավ գոր ծե լու հնա րա վո-
րություն նե րը սահ մա նա փակ ե ն։ Ար դյուն քում, ար վես տի մաս նա վոր 
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հաս տա տություն նե րի թի վը սահ մա նա փակ է, և դրանց զար գա ցումն 
ա պա հո վե լու հա մար չկա բա րեն պաստ քա ղա քա կա նություն։ 

Մյուս կող մից էլ, պե տա կան ոչ ա ռևտ րային կազ մա կեր պություն նե-
րը, ո րոնք կնա խընտ րե ին ո րոշ մա կար դա կի ի նք նա ֆի նան սա վո րում 
և բարձր ա ռևտ րային գոր ծունե ություն, սահ մա նա փակ ված են պե-
տության խիստ կար գա վո րում նե րի (թեև պե տա կան ոչ ա ռևտ րային 
կազ մա կեր պություն նե րին ա ռևտ րային գոր ծունե ություն ձեռ նար կե լու 
ո րո շա կի ա զա տություն տրա մադ րե լու հար ցում ա ռա ջըն թաց ե ղել է) և 
թեր զար գա ցած մշա կութային շուկայի պատ ճա ռով (Դա նի ե լ յան, 2020)։ 
Ստաց վում է, որ պե տա կան քա ղա քա կա նությունն ա ջակ ցում է ար-
վեստի ա վե լի ա վան դա կան հաս տա տություն նե րին՝ տրա մադրե լով մի-
ջոց ներ, և չի խրա խուսում ար վես տի փոր ձա րա րա կան տե սակ նե րը։ Այս-
պի սով, կան ար վես տի ո լորտ ներ, ո րոնք ար դեն « ճիշտ ուղու վրա են» և 
ունեն աշ խա տան քային կա յուն մե խա նիզմ, ան ցկաց ման վայրեր, հար-
թակ ներ, և այն պի սի ո լորտ ներ, ո րոնք պետք է ի նքնուրույն գո յատևե լու 
մի ջոց ներ գտ նեն։ 

3. Կենտ րո նաց ված ո լորտ 
Երկ րի մշա կութային կյան քը հի մա նա կա նում Երևա նում է կենտ րո-
նա ցած։ Ո րոշ բա ցա ռություն նե րով, մար զե րը չունեն լուրջ են թա կա-
ռուց վածք ներ, նե րա ռյալ՝ ար վես տի, կր թա կան հաս տա տություն ներ և 
ար վես տի բնա գա վա ռում դի նա միկ կեր պով աշ խա տե լու հնա րա վո-
րություն ներ։ Սա մի շարք խն դիր ներ է ա ռա ջաց նում, ո րոն ցից ա ռա-
ջի նը մշա կութային ներ կա յա ցուցիչ նե րի ար տա գաղթն է Երևան և 
ար տա սահ ման։ Մեկ այլ խն դիր էլ պահ պա նո ղա կան մի ջա վայրն ու 
ար վես տի կա ռա վար ման հնա ցած մո տե ցում ներն ե ն։ Ար վես տի մար-
զային ներ կա յա ցուցիչ նե րը հա ճախ բախ վում են խիստ գրաքն նության, 
քա նի որ ա ռաջ նա հեր թություն է տր վում ան ձնա կան կա պե րին և պահ-
պա նո ղա կան մտա ծե լա կեր պին։ Հարց ված նե րից ո մանք հաս տա տում 
են, որ մար զե րում մշա կութային ո լո տում ի նք նա հաս տատ ման հա մար 
բազ մա թիվ ար հես տա կան խո չըն դոտ ներ են ստեղծ վում, ի նչ պես նաև 
մեծ ճն շում կա շր ջա պա տի և տե ղա կան իշ խա նություն նե րի կող մից։ 
Մար զային ե րի տա սար դության գոր ծունե ության հնա րա վո րություն նե-
րը սահ մա նա փակ ված են, և նրանք զրկ ված են զար գաց ման հա մար 
ան հրա ժեշտ պատ շաճ հար թակ նե րից, քա նի որ մար զային են թա կա-
ռուց վածք նե րը, ի նչ պի սիք են մշա կույ թի տնե րը կամ հա մա պա տաս-
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խան տե ղա կան կա ռա վար ման մար մին նե րը, ի րենց դե րը ո լոր տի 
զար գաց ման հար ցում վե րա հաս տա տե լու քայ լեր չեն ձեռ նար կում։ 
Հետևա բար, կա րե լի է պն դել, որ պե տա կան և տե ղա կան մար մին նե րի 
միջև կենտ րոն-ծայ րա մաս հա րա բե րություն նե րը թե րի են կա ռա վար-
վում, և մո տե ցում նե րը հա ճախ ի րա րա մերժ ե ն։

4. Ար վես տի հաս տա տություն նե րի չկա նո նա կարգ ված 
գոր ծունե ությունն ու զար գաց ման ի նս տի տուցի ո նալ 
խո չըն դոտ նե րը
 Ֆոր մալ ա ռումով, պե տությունը պա տաս խա նա տու է ստեղ ծա գոր-
ծա կան ա զա տության ա պա հով ման հա մար, բայց Հա յաս տա նում 
չկան մե խա նիզմ ներ, ո րոնք ե րաշ խա վո րեն ար վես տի հաս տա-
տություն նե րի, նե րա ռյալ՝ թան գա րան նե րի, թատ րոն նե րի, ան ցկաց-
ման վայ րե րի, մի ություն նե րի, հրա տա րակ չություն նե րի և այլ նի՝ 
ցան կա ցած տե սա կի գրաքն նությունից զերծ մնա լը։ Սույն հե տա-
զո տությունը հաս տա տում է, որ այս հաս տա տություն նե րը թա փան-
ցի կության պա կաս ունեն, ին չը նշա նա կում է, որ դրան ցից շա տե րը 
ի րենց կա նո նա կար գե րի և ը նտ րության չա փա նիշ նե րի վե րա բե րյալ 
հան րությա նը հա սա նե լի տե ղե կություն ներ չունեն։ Շատ հա ճախ ար-
վես տա գետ նե րին չեն տրա մադ րում տա րածք ներ ստեղ ծա գործ աշ-
խա տան քով զբաղ վե լու հա մար, քա նի որ վար ձա կա լը/ սե փա կա նա-
տե րը չի ըն դունում նրանց ստեղ ծա գոր ծա կան մո տե ցում նե րը։ Լի նում 
են դեպ քեր, ե րբ հրա տա րակ չություն ներն ա ռա ջար կում են գրա վոր 
ստեղ ծա գոր ծություն նե րում փո փո խություն ներ ա նել՝ հա կա ռակ դեպ-
քում հրա ժար վե լով հրա տա րա կել դրանք։ Մեկ այլ օ րի նակ է, ե րբ ո րոշ 
հաս տա տություն ներ խիստ խտ րա կան կամ կողմ նա կալ մո տե ցում են 
ցուցա բե րում ար վես տա գետ նե րի նկատ մամբ՝ ա ռանց հաշ վի առ նե-
լու ար վես տա գե տի աշ խա տան քը, այլ ո րո շումը պայ մա նա վո րում են 
նրա սո ցի ա լա կան դիր քով, քա ղա քա կան հա յացք նե րով, ար տաք նով 
և այլն։ Մի լրա ցուցիչ շերտ էլ ա վե լա նում է «կ լա նա տիպ», նե պո տիս-
տա կան և ի նք նա վե րար տադր վող հաս տա տություն նե րի միջև ներ-
քին ան հա մա ձայ նություն նե րի պատ ճա ռով, ո րոնք հրա ժար վում են 
նե րա ռա կան լի նել։ Մի կող մից, չկան ար տա դա տա կան մե խա նիզմ-
ներ այս խն դիր նե րով զբաղ վե լու հա մար, ի սկ մյուս կող մից՝ դա տա կան 
գոր ծըն թաց նե րը եր կա րատև են և հա ճախ ա նար դյունա վետ՝ ան հրա-
ժեշտ մաս նա գի տաց ման բացա կա յության պատ ճա ռով, ինչի ար դյուն-
քում ար վես տա գետները հայտն վում են շատ խո ցե լի ի րավիճա կում։ 
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Ի նս տի տուցի ո նալ գրաքն նության աս տի ճան նե րը տար բեր վում ե ն՝ 
կախ ված ո լոր տից, ո րը մեկ այլ չհե տա զոտ ված հարց է ։

 Կան ո րոշ տեխ նի կա կան և ի նս տի տուցի ո նալ խո չըն դոտ ներ, ո րոնք 
ար վես տա գե տին թույլ չեն տա լիս ա զա տո րեն ստեղ ծա գոր ծել։ Օ րի-
նակ նե րից ե ն՝ հա մաշ խար հային դրա մա կան փո խան ցում նե րի մե-
խա նիզ մի մաս չկազ մե լը, ո րը թույլ կտար աշ խար հով մեկ վա ճա ռել 
ար վես տի գոր ծեր կամ վար ձատր վել թվային ստեղ ծա գոր ծություն-
նե րի հա մար, Հա յաս տա նում YouTube-ի մո նե տի զա ցի այի, PayPal-ի 
բա ցա կա յությունը, մի ջազ գային գոր ծարք նե րի բարձր գնե րը և ար-
տա հան ման/ փո խադր ման բարդ ու թան կար ժեք ուղի նե րը։ Ար վես-
տա գետ նե րը նշե ցին նաև, թե որ քան բարդ է մի ջազ գային մի ջո ցա-
ռում նե րի հա մար ճամ փոր դության կազ մա կեր պումը, քա նի որ բա ցի 
վի զա ստա նա լու խր թին ըն թա ցա կար գից՝ Հա յաս տա նից ճամ փոր դե-
լու ծախ սե րը բա վա կան մեծ ե ն։

 Վեր ջին խն դիրն էլ այն է, որ պե տության կոմ պե տեն տության պա-
կա սի ար դյուն քում՝ բաց են թողն վում մի ջազ գային հա մա գոր ծակ-
ցության հնա րա վո րություն նե րը։ Ո րոշ ար վես տա գետ ներ նշե ցին, 
որ պե տությունը դժ կա մություն է ցուցա բե րել հա մա գոր ծակ ցության 
ա ռումով, ե թե ան գամ ար վես տա գե տի օ տա րերկ րյա ֆի նան սա-
վո րումն ար դեն ա պա հով վել է ի սկ իշ խա նություն նե րից ըն դա մենն 
ա կն կալ վել է թույլտ վությունը, կազ մա կերպ չա կան ա ջակ ցությունը։ 
Ա վե լին, շատ դեպ քե րում, մի ջազ գային ֆի նան սա վո րումը պա հան-
ջում է պե տության կող մից հա մա ֆի նան սա վո րում, և, այ նուհան դերձ, 
մի ջոց նե րի սահ մա նա փակ հատ կա ցումն ան կախ հաս տա տություն-
նե րին թույլ չի տա լիս մաս նակ ցել մի շարք հա մա ֆի նան սա վոր վող 
ծրագ րե րի։

«Արտ լաբ» Երևա նի ցուցա հան դե սը Կա պա նում ցայ տուն կեր պով 
ար տա ցո լում է վե րոն շյալ խն դիր նե րից մի քա նի սը։ 2021 թվա-
կա նի սեպ տեմ բե րի 17-ին «Արտ լաբ» Երևա նը Կա պա նի Ար վես-
տի թան գա րա նում (նախ կի նում ան վա նումը նե րա ռում էր նաև 
« ժա մա նա կա կից» բա ռը, սա կայն հե տա գա յում հան վեց Կա պա նի 
քա ղա քային իշ խա նություն նե րի կող մից) կազ մա կեր պել էր «Ա պա-
գայի սցե նար ներ» կոչ վող ցուցա հան դե սը։ Ա վե լի ո ւշ պարզ վեց, որ 
քա ղա քային իշ խա նություն նե րի հրա հան գով՝ ցուցա հան դե սի մի 
մա սը հան վել է։ Ար վես տա գետ նե րից մե կի աշ խա տանքն էլ ար-
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դեն ցուցադր վե լուց հե տո է հե ռաց վել, քա նի որ մի հոգևո րա կան 
վի րա վո րա կան է հա մա րել դրա վրա ե ղած « սեքս» բա ռը։ Մեկ այլ 
ստեղ ծա գոր ծություն էլ, ո րը ներ կա յաց նում էր գլ խի վայր կախ ված 
լուսան կար ներ ու բա ցատ րա կան տեքստ, ցուցաս րա հում կախ վել է 
շի տակ՝ որ պես « նոր մալ» լուսան կար նե րի սո վո րա կան հա մա խումբ, 
ի սկ տեքս տը հե ռաց վել (Epress.am, 2021): 

Օրենսդրականբացեր
 ՔՈ ՎԻԴ-19-ի ար դյուն քում ի հայտ ե կած ա մե նա մեծ բացն ան կախ/
ինք նազ բաղ (freelance) ար վես տա գետ նե րի բա ցար ձակ սո ցի ա լա-
կան խո ցե լի ությունն է ր։ Ի նք նա մե կուսաց ման ըն թաց քում ո րոշ ար-
վես տա գետ ներ բարձ րա ձայ նե ցին, որ ի րենք հա մա վա րա կի պատ-
ճա ռով զրկ վել են ե կամ տի աղ բյուր նե րից, և որևէ տն տե սա կան 
ա ջակ ցության մե խա նիզմ առ կա չէ։ Խն դիրն այն է, որ Հա յաս տա-
նում ան կախ ար վես տա գետ նե րը չեն գրանց վում և պաշ տո նա պես 
որևէ կերպ չեն նույ նա կա նաց վում։ Նրանք գրանց ված աշ խա տանք 
չունեն, և ե թե հնա րա վո րություն է լի նում, հիմ նա կա նում աշ խա տում 
են ծա ռա յություն նե րի մա տուց ման պայ մա նագ րով, ո րը որևէ սո ցի-
ա լա կան ար տո նություն կամ ա պա հո վագ րություն չի տրա մադ րում։ 
Սա նաև նշա նա կում է, որ նրանք չեն կա րող պե տա կան տն տե սա-
կան ա ջակ ցություն ա կն կա լել։ Հենց որ այս խն դի րը բարձ րա ձայն վեց 
և տա րա ծում գտավ առ ցանց մե դի ա յում և սո ցի ա լա կան հար թակ-
ներում՝ ո լոր տի ո րոշ ներ կա յա ցուցիչ նե րի հրա վի րե ցին այս խն դիր-
նե րը քն նար կե լու նա խա րա րության ներ կա յա ցուցիչ նե րի հետ։ Հարցը 
մտավ խորհր դա րա նա կան նիս տի օ րա կարգ, սկս վե ցին առ ցանց 
քն նար կում ներ, հար ցազ րույց ներ և այլն՝ փոր ձե լով խնդ րին լուծում 
տալ։ Նա խա րա րությունն սկ սեց ի նք նազ բաղ ար վես տա գետ նե րի 
ռե եստր կազ մել։ Այդ ըն թաց քում ո լոր տի 6-7 մաս նա գետ ներ կա մա-
վոր հի մունք նե րով աշ խա տում է ին ի նք նազ բաղ ար վես տա գետ նե րի 
վե րա բե րյալ առ կա մի ջազ գային փոր ձի, քա ղա քա կա նություն ների, 
օ րենսդ րություն նե րի և սո ցի ա լա կան փա թեթ նե րի ուսում նա սի-
րության վրա՝ նա խա րա րությա նը խորհր դատ վություն տրա մադ րե լու 
նպա տա կով։ Այս գոր ծըն թաց նե րը կա սեց վե ցին 2020-ի պա տե րազ մի 
մեկ նար կից հե տո։ 

Մի ակ շո շա փե լի քայ լը, ո րը նա խա րա րությունն ան մի ջա պես ձեռ-
նար կեց, դրա մաշ նոր հային ծրագ րի բաց կանչ հայ տա րա րելն էր, 
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ո րի նպա տակն էր հա մա վա րա կի ըն թաց քում ա ջակ ցել ան կախ ար-
վես տա գետ նե րին. այ նուհան դերձ, դա նշա նա կա լի ազ դե ցություն 
չունե ցավ թի րա խային խմ բե րին կար ճա ժամ կետ լուծում ներ տրա-
մադ րե լու ա ռումով (Ս տեղ ծա գործ Եվ րո պա Հա յաս տան)։ Պա տե րազ-
մի մեկ նար կից հե տո նա խա պես ծրագր ված շուրջ 20 նա խագ ծե րի 
ֆի նան սա վո րումը նվա զեց մինչև 5-ը՝ ա ռանց լուրջ բա ցատ րության 
(նույ նիսկ հանձ նա ժո ղո վի ան դամ նե րին) և, ար դյուն քում, թա փան ցիկ 
ո րո շում կա յաց նե լու այս պա կա սը խո րաց րեց նա խա րա րության և 
ո լոր տի ներ կա յա ցուցիչ նե րի միջև խզումը ։ Ճգ նա ժա մի հետևան քով 
քա ղա քա կա նությունն ան փո փոխ մնաց, ի սկ քն նար կում նե րի ար-
դյուն քում նա խա ձեռն ված փո փո խություն նե րը մնա ցին առ կախ ված։ 
Ի հար կե, պա տե րազմն իր ազ դե ցությունն ունե ցավ այս գոր ծըն թա ցի 
վրա, բայց ցայ սօր ան հայտ է՝ ա րդյո՞ք ի նչ-որ քայ լեր ամ փոփ վել են, և 
առ հա սա րակ որևէ գոր ծըն թաց կա՞ այս ո ւղ ղությամբ։ 

ՔՈ ՎԻԴ-19 հա մա վա րա կի ըն թաց քում վճ ռա կան լի նե լուց զատ՝ ի նք նազ-
բաղ ար վես տա գետ նե րի խն դիր նե րը բա ցե ցին պան դո րայի ա րկ ղը ՝ ի 
ցույց դնե լով ստեղ ծա գոր ծո ղի կար գա վի ճա կին, սո ցի ա լա կան ար տո-
նություն նե րին, ը նդ հա նուր սո ցի ա լա կան պաշտ պա նությա նը, ի նչ պես 
նաև հար կային պար տա վո րություն նե րին ա ռնչ վող խն դիր նե րը։ Ի նչ պես 
ար դեն նշ վեց, ար վես տա գետ նե րը նա խընտ րում են աշ խա տել ծա-
ռա յություն նե րի մա տուց ման պայ մա նագ րե րով կամ որ պես ան հատ 
ձեռ նար կա տե րեր։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, նույ նիսկ այդ պայ մա նագ րե րում 
նրանք նա խընտ րում են բա նա վոր պայ մա նա վոր վել ա վե լի բարձր 
վար ձատ րության շուրջ, սա կայն պայ մա նագ րում նշել մի այն դրա մի 
մա սը՝ բարձր հար կե րից խուսա փե լու հա մար։ Խմ բե րի դեպ քում շա տե-
րը նա խընտ րում են ունե նալ ծա ռա յություն նե րի մա տուց ման մեկ պայ-
մա նա գիր՝ մեկ ան ձի ա նունով, ի սկ հե տո ներ քին կար գով ե կա մուտը 
բաշ խել։ Ի նք նազ բաղ ար վես տա գետ նե րի ար դեն ի սկ ցածր ե կա մուտը 
նրանց ստի պում է հա մա ձայ նել թե՛ պայ մա նագ րի վատ պայ ման նե րին, 
թե՛ պատ վի րա տունե րի խնդ րա հա րույց պայ ման նե րին։ Այս ա ռումով 
ի նք նազ բաղ ար վես տա գետ նե րը չունեն կա յուն ե կա մուտ, սո ցի ա լա-
կան ար տո նություն ներ, հար կե րի վճար ման և ի րա վա կան պաշտ պա-
նություն ա պա հո վե լու որևէ պաշ տո նա կան մե խա նիզմ, ո րը կխ րա-
խուսի նրանց օ րի նա կա նո րեն գրան ցել ի րենց աշ խա տան քը։

 Հե ղի նա կային ի րա վուն քի մա սին օ րեն քում ևս բա ցեր կան, մաս նա վո-
րա պես՝ մշ տա դի տարկ ման և վե րահսկ ման մե խա նիզմ նե րի բա ցա-
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կա յությունը, ո րոնց նպա տակն է կան խել հե ղի նա կային ի րա վուն քի 
խախ տում ներն ու խախտ ման դեպ քում տույ ժեր կի րա ռել։ Ներ կա յումս 
Հա յաս տա նում հե ղի նա կային ի րա վուն քի գրանց ման մշա կույթն 
ա ռայժմ այն քան էլ զար գա ցած չէ։ Ա վե լին, նույ նիսկ գրան ցումից հե-
տո էլ, չկա մար մին, ո րը հետևի խախ տում նե րին ան գամ ա մե նա հեշտ 
կար գա վոր վող ո լորտ նե րում։ Օ րի նակ, հե ռուս տա տե սային շատ 
ա լիք ներ և առ ցանց հար թակ ներ օգ տա գոր ծում են ար վես տա գետ-
նե րի աշ խա տանք նե րը (թե՛ տե ղա կան, թե՛ օ տա րերկ րյա)՝ ա ռանց օգ-
տա գործ ման լի ցեն զի ա ունե նա լու։ Մի ակ ա լի քը, ո րը հետևում է պաշ-
տո նա կան ըն թա ցա կար գե րին, Հան րային հե ռուս տաըն կե րությունն է։ 
Սա նշա նա կում է, որ հե ղի նակ նե րը ի րենց մտա վոր սե փա կա նության 
օգ տա գործ ման դի մաց որևէ փոխ հա տուցում չեն ստա նում։ Պաշտ-
պա նություն գտ նե լու մի ակ մի ջո ցը դա տա կան գոր ծըն թացն է, ո րից 
ար վես տա գետ նե րը խուսա փում ե ն։

 Վեր ջա պես, օ րենսդ րությունը կարևոր է ոչ մի այն ո լոր տում գործ նա-
կան խն դիր ներ լուծե լու, այլև այս օ րենք նե րը մի ջազ գային օ րենք նե-
րին հա մա պա տաս խա նեց նե լու ա ռումով՝ մի ջազ գային լայ նա ծա վալ 
ծրագ րե րից օ գտ վե լու հա մար (հատ կա պես ԵՄ ֆի նան սա վոր վող 
ծրագ րե րից)։ «Ս տեղ ծա գործ Եվ րո պա» ծրագ րի մշա կութային բա-
ղադ րի չին մի ա նա լուց հե տո պարզ դար ձավ, որ դրա մե դի ա բա-
ղադ րի չին ևս մի ա նա լու հա մար հարկ է կի նե մա տոգ րա ֆի այի մա սին 
օ րենք ունե նալ, հա մա պա տաս խա նեց նել աուդի ո վի զո ւալ մե դի այի 
վե րա բե րյալ օ րենսդ րությունը, և այլն։ Այս պի սով, կի նե մա տոգ րա ֆի-
այի մա սին օ րեն քը, ո րի հնա րա վոր բո վան դա կությունը մաս նա գի-
տա կան խմ բե րի կող մից բազ միցս ա ռա ջարկ վել է նա խա րա րությա-
նը, կյան քի կոչ վեց, թե պետ ա ռանց է ա կան քն նար կում նե րի։ Սրա նից 
բխող հարցն այն է՝ ա րդյո՞ք այլ ո լորտ ներ ևս կա րիք ունեն թի րա խա-
վոր ված օ րենք նե րի, և, ե թե այդ պես է, ի նչ պի սի՞ն է լի նե լու դրանց բո-
վան դա կությունը։ Ար վես տի ո լոր տում քն նար կում ներ են ըն թա նում 
օ րենք նե րի ան հրա ժեշ տության մա սին, ո րոնք ստեղ ծա գոր ծա կան 
շուկայի ձևա վոր ման և ա ռաջ նա հերթ ո լորտ նե րը հար կե րից ա զա-
տե լու հնա րա վո րություն ներ կս տեղ ծեն, սա կայն հս տակ չէ, թե որ 
սցենար ներն են կի րա ռե լի Հա յաս տա նի դեպ քում, և ի նչ պի սի ար-
դյունք ներ կա րե լի է ա կն կա լել։ 
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Ոչպետականդերակատարներիքաղաքականությունն
ուճնշումը
2018-ի հե ղա փո խությունից և հատ կա պես 2020-ի ար ցա խյան պա-
տե րազ մից հե տո Հա յաս տա նի քա ղա քա կան և սո ցի ա լա կան խո-
սույ թը խիստ բևե ռաց ված է, այն աս տի ճան, որ ցան կա ցած հա կա-
դիր տե սա կետ փո խա դարձ թի րա խա վոր ման պատ ճառ է դառ նում 
ո ՛չ մի այն սո ցի ա լա կան մե դի ա յում, այլ նաև ի րա կան կյան քում։ Հե-
ղա փո խության ար դյուն քում ձևա վոր ված հա մե մա տա կան սո ցիա-
լա կան հա մե րաշ խությունը եր կա րատև կյանք չունե ցավ. ա ճող 
հիաս թա փություն կա ռա վա րության կոմ պե տեն տության հան դեպ, 
պե տա կան հաս տա տություն նե րը բա րե փո խե լու ձա խո ղում՝ հա-
մակց ված ը նդ դի մա դիր ուժե րի կող մից սադ րանք նե րով և լրատ վա-
մի ջոց նե րի « մի ջամ տություն նե րով»։ 2020-ի պա տե րազմն ու 2021-ի 
ար տա հերթ ը նտ րություն ներն այս ա մե նը հասց րին ի րենց գա գաթ-
նա կե տին, ե րբ ը նդ դի մա դիր ուժե րից մի քա նի սին հա ջող վեց մտ-
նել խորհր դա րան՝ խո րաց նե լով հան րային խո սույ թի բևե ռա ցումը։ 
Կարևոր է հաս կա նալ, որ հան րային ըն կալ մամբ՝ հե ղա փո խությունը 
հիմն ված էր ժո ղովր դա վա րա կան ար ժեք նե րի վրա, ո րոնք ը նդ դի-
մության կող մից հա ճախ մի տում նա վոր կեր պով մեկ նա բան վում 
է ին որ պես « բա րո յա պես խե ղա թյուր ված Ա րև մուտ քի» կող մից ներ-
մուծ ված գա ղա փար ներ, ո րոնց նպա տակն է նեն գա փո խել ըն տա-
նե կան ար ժեք նե րը, «ԼԳԲՏ քա րոզ չություն» տա նել և խրա խուսել 
ա նըն դունե լի բա րո յա կան և սե ռա կան վար քա գիծ (այս թե զը հատ-
կա պես շատ էր օգ տա գործ վում, քա նի որ նոր պե տա կան պաշ տո-
նյա նե րից շա տե րը նախ կի նում քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կության 
ներ կա յա ցուցիչ ներ է ին ե ղել, ի սկ դա նա խորդ վար չա կար գե րի օ րոք 
ո րակ վել է որ պես սպառ նա լիք ա վան դա կան ար ժեք նե րի և Հա յաս-
տա նի շա հե րի նկատ մամբ)։ Հե ղա փո խությունից ան մի ջա պես հե տո 
լրատ վա մի ջոց նե րը հե ղեղ վե ցին այս խո սույ թով, այս պես կոչ ված՝ 
« հա կա հե ղա փո խա կան» խմ բե րի նա խա ձեռ նությամբ։ Սա կա պե-
լով ար վես տա գետ նե րի հետ՝ պետք է հաս կա նանք, որ Հա յաս տա-
նում ար վես տա գետ ներն ու քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կությունը 
2000-ա կան նե րի կե սե րից սկ սած սեր տո րեն հա մա գոր ծակ ցել են, 
և շատ ար վես տա գետ ներ ու մշա կութային կազ մա կեր պություն ներ 
ստա ցել են մի ջազ գային ֆի նան սա վո րում։ Այս պի սով, ոչ ազ գայ-
նա կան ար վես տի ցան կա ցած հան րային դրսևո րում քա ղա քա կան 
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տա րըն թերց ման թի րախ դառ նա լու ռիսկ էր պա րունա կում։ Այլ կերպ 
ա սած՝ ար վես տը կի րառ վում էր որ պես զենք՝ հա կա ռա կոր դին վար-
կա բե կե լու հա մար։ 

Ար վես տը քա ղա քա կան դի վի դենտ ներ շա հե լու նպա տա կով օգ-
տա գոր ծե լու ա մե նա հայտ նի դեպ քը « ՀուԶանք ուԶանգ» կա տա րո-
ղա կան ար վես տի նա խա գիծն էր, ո րը հե տա զո տություն նե րի վրա 
հիմն ված՝ 1920-ա կան նե րի հայ ֆուտուրիս տա կան պոե զի այի փոր-
ձա րա րա կան վե րըն թեր ցում էր և ֆի նան սա վոր վում էր Մշա կույ-
թի նա խա րա րության կող մից տրա մադր ված դրա մաշ նոր հով։ Այն 
պետք է ի րա կա նաց վեր Հան րա պե տության հրա պա րակ մետ րոյի 
կա յա րա նի հա րա կից բաց տա րած քում, որ տեղ նաև ի րա կա նաց վում 
է ին նա խա պատ րաս տա կան փոր ձե րը։ Փեր ֆոր ման սի վերջ նա կան 
փորձն ը նդ հատ վեց ակ տի վիստ նե րի մի խմ բի կող մից, ո րի ար դյուն-
քում բա խում ներ ե ղան։ Նա րեկ Սարգ սյա նը (Ա դեկ վադ կոչ վող հայտ-
նի « հա կա հե ղա փո խա կան» կազ մա կեր պության ան դամ) փոր ձեց 
« զել յոն կա» լց նել «Իմ Քայ լը» խմ բակ ցության քար տուղա րի վրա, ո րը 
ծրագ րի կազ մա կեր պիչ նե րից և ա ջա կից նե րից է ր։ Ա վե լի ո ւշ Սարգ-
սյա նը հայ տա րա րեց, որ պայ քա րում է Հա յաս տա նում ար մա տա ցող 
ԼԳԲՏ հա մայն քի, Ստամ բուլ յան կոն վեն ցի այի վա վե րաց ման և այլ 
ա րա տա վոր ու հա կազ գային բար քե րի դեմ (Քո չա րյան, 2019)։ Բանն 
այն է, որ ներ կա յա ցումը բա ցար ձա կա պես կապ չուներ նշ ված թե-
մա նե րից որևէ մե կի հետ։ Սա 2018-ից հե տո ար վես տը մի տում նա վոր 
կեր պով քա ղա քա կան նպա տակ նե րով օգ տա գոր ծե լու օ րի նակ նե-
րից ըն դա մե նը մեկն է։ 

Ար վես տա գետ նե րի հե ղի նա կությա նը վնաս է հասց վում նաև այս 
խմ բե րից մե կից կամ, ան գամ, մի ջազ գային կազ մա կեր պություն-
նե րից ֆի նան սա վո րում ստա նա լու դեպ քում։ Թեև ար վես տա-
գետ նե րը ֆի նան սա վոր ման են դի մում մի ջոց նե րի պա կա սի 
պատ ճա ռով, այլ ոչ թե այս կամ այն քա ղա քա կան խմ բի հետ 
հա մա գոր ծակ ցե լու ցան կությամբ, ֆի նան սա վո րումն ըն դունե լու 
նրանց ո րո շումը գրե թե միշտ մեկ նա բան վում է որ պես « ձայ նը վա-
ճա ռե լու» և « պատ վեր կա տա րե լու» գոր ծո ղություն, ին չի ար դյուն-
քում ար վես տա գետն ու նրա ստեղ ծա գոր ծությունը լուսանց քայ-
նաց վում և ար ժեզրկ վում ե ն։
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Կրթականխնդիրներևմասնագետներիպակաս
 Թե պետ այս հար ցը հե տա զո տության շր ջա նակ նե րում խո րությամբ 
չի քն նարկ վում, կարևոր է նշել, որ Հա յաս տա նում հումա նի տար և 
սո ցի ա լա կան գի տություն նե րի (ի նչ պես նաև քն նա դա տա կան մտա-
ծո ղության և հե տա զո տա կան հմ տություն նե րի) ը նդ հա նուր ճգ նա-
ժա մը ազ դում է նաև մշա կութային ուսում նա սի րություն նե րի վրա։ 
Մշա կույ թի և ար վես տի վե րա բե րյալ հե տա զո տություն նե րը սահ մա-
նա փակ են, խիստ կա նո նա կա նաց ված և շատ դեպ քե րում ոչ ա կա-
դե մի ա կան:

 Վե րոն շյալն ազ դում է նաև մաս նա գի տա կան կր թության վրա։ 
Բուհերն ունեն այն պի սի մաս նա գետ նե րի պա կաս, ո րոնք կուսուցա-
նեն ժա մա նա կա կից մո տե ցում ներ և գոր ծիք ներ, մաս նա գի տա կան 
գրա կա նության զգա լի մա սը հայե րե նով հա սա նե լի չէ, կր թա կան 
հաս տա տություն նե րը քա ղա քա կա նաց ված են, կր թության դե րը թե-
րի է գործ նա կան հմ տություն նե րի ա պա հով ման գոր ծում։ Վեր ջա պես, 
մաս նա գի տա կան վե րա պատ րաս տումը հա մա պա տաս խա նեց ված 
չէ շուկայի կա րիք նե րին. ո րոշ մաս նա գի տություն ներ « սիր ված են» 
ուսա նող նե րի կող մից՝ չնա յած ցածր պա հան ջար կին, ի սկ մյուս նե րը 
բա ցա կա յում ե ն՝ չնա յած ո լորտն այդ մաս նա գի տություն նե րի հրա-
տապ կա րիքն ունի: Սա նաև նշա նա կում է, որ շատ ուսա նող ներ 
ձգտում են նեղ մաս նա գի տա կան կր թություն ստա նալ ար տերկ րում, 
բայց հե տա գա յում նա խընտ րում են չվե րա դառ նալ, քա նի որ Հա յաս-
տա նում ի րենց ո րա կա վոր ման դի մաց շատ քիչ են վար ձատր վում: 
Բա ցի այդ, տե ղա կան ո լոր տի ներ կա յա ցուցիչ նե րը հա ճախ ստիպ-
ված են լի նում գտ նել նմա նա տիպ մաս նա գի տություն ունե ցող, բայց 
այլ աշ խա տանք ներ կա տա րե լու հա մար ի նք նակրթ ված մաս նա-
գետ նե րի՝ այս բա ցը լրաց նե լու հա մար։ Այլ դեպ քե րում էլ նրանք պար-
զա պես ստիպ ված են լի նում փնտ րել կարճ ուղի ներ՝ ար տադ րության 
ո րոշ մա սեր բաց թող նե լու հա մար, ին չը հան գեց նում է ցածր ո րա կի 
(օ րի նակ՝ Հա յաս տա նում կա լուսային ռե ժի սոր նե րի պա կաս): 

Ինչ պես և ա մե նուր, Հա յաս տա նում ար վես տա գետ նե րը պետք է սո-
վո րեն մի ջոց ներ հայ թայ թել, դրա մաշ նորհ նե րի դի մել, տի րա պե տել 
բիզ նես, մար քե թին գային և այլ գոր ծիք նե րի՝ ի րենց կա րիք նե րը հո գա-
լու հա մար, և, այ նուհա դերձ, ե թե զար գա ցած ե րկր նե րում այս գոր ծիք-
ներն ա վե լի հա սա նե լի ու ներդր ված են կր թության մեջ, ա պա Հա յաս-
տա նում՝ դեռ ո չ։
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 Հա մաշ խար հային ար վես տի ժա մա նա կա կից աշ խարհն ա ռե-
րես վում է շատ տա բունե րի, հատ կա պես՝ ար վես տի մի ջո ցով 
« քա ղա քա կա նա պես ոչ կո ռեկտ», կրո նի, գեն դե րի և սե ռա կա նությանն 
ա ռնչ վող թե մա նե րին ան դրա դառ նա լիս։ Սրանք, հա մաշ խար հային 
մա կար դա կով, ար վես տա գետ նե րի հա մար դի տարկ վում են որ պես 
«ա կա նա պատ դաշ տեր» (Redmond, 2020): Հա յաս տա նը բա ցա-
ռություն չէ, ա վե լին, այս պա րա գա յում հա սա րա կությունն ստանձ նել է 
գրաքն նի չի դե րը։ Հարց ված նե րը մեկ հար ցի շուրջ հա մա ձայ նություն 
ունեն. ար վես տի ո լոր տը գոր ծում է եր կու հե գե մոն պա տում նե րի գե-
րիշ խա նության ներ քո՝ ազ գայ նա կա նության (սկ սած քա ղա քա ցի ա-
կան ազ գայ նա կա նությունից մինչև ար մա տա կան) և մո դեռ նիզ մի։ 
Սրանք հա սա րա կության կող մից ըն դուն ված են որ պես ա նա ռար կե-
լի ի րա կա նություն ներ, և մար դիկ ան մի ջա պես ար ձա գան քում են այն 
ար վես տին, ո րը վեր է հա նում այ լընտ րան քային տե սա կետ ներ, տա բու 
թե մա ներ և/ կամ փոր ձա րա րա կան ե ղա նակ ներ է կի րա ռում։ Ո րոշ թե-
մա ներ շատ զգա յուն ե ն՝ ար վես տի մի ջո ցով քն նե լու և բարձ րա ձայ նե լու 
հա մար։ Դրանց թվում են գեն դե րային հար ցերն ու սե ռա կա նությունը 
(հատ կա պես՝ ԼԳԲՏ թե մա նե րը), շր ջա կա մի ջա վայ րի խն դիր նե րը և 
կրո նա կան, ազ գայ նա կան գա ղա փար նե րի կամ հայ րե նա սի րության 
քն նա դա տություն պա րունա կող տե սա կետ ներ։ Որ պես օ րի նակ, կա րե-
լի է նշել «Kond gallery» սթ րիթ ա րթ հար թա կի դեպ քը։ Ար վես տա գետն 
Ա րա րատ լե ռան կող քին պատ կե րել էր « Մո լո տո վի» կոկ տեյլ։ Ա վե լի ո ւշ 
տե ղա ցի նե րը մաք րել է ին պատ կե րի մի մա սը. « Մո լո տո վը» ջն ջել է ին, 
բայց պահ պա նել Ա րա րա տը (Ե ղի ա զա րյան, 2021)։ 

Ի հա վե լումն, ներ կա յումս գե րիշ խում է խիստ ա վան դա կան մտա ծե-
լա կեր պը (ո րը մա սամբ խորհր դային քա ղա քա կա նության ար դյունքն 
է)1։ Ար վես տի տե սակ նե րը, ո րոնք գո յություն են ունե ցել եր կա թե վա-
րա գույ րից ան դին, այս տեղ չեն ե ղել, հետևա բար ժա մա նա կա կից ար-
վեստն ու ար վես տի փոր ձա րա րա կան տե սակ նե րը պա րարտ հող չեն 

1 Կարևոր է նշել, որ կա Հայաստանի մշակույթի, տարբեր պատմական ժամա-
նակաշրջանների օրոք դրա զարգացումների, դրա կրած արևել յան և արևմտյան 
ազդեցությունների խոր ուսումնասիրության անհրաժեշտություն, և թե ինչպես են 
այդ միտումներն ազդել ոլորտի վրա։ Այս հետազոտությունը խորամուխ չի լինում 
վերլուծության արդյունքում հավաքված պնդումների հիմքերի մեջ, և ընթերցողը 
չպետք է այս մշակութային եզրահանգումներն աներկբա ընդունի, քանի որ դրանք 
կարող են շատ պարզեցված լինել։ 
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ունե ցել զար գա նա լու հա մար։ Ա վան դա կան ար վես տի և կրթական 
մի շարք հաս տա տություն ներ, ի նչ պես նաև լրատ վա մի ջոց նե րը, 
խթա նում են ազ գայ նա կան հա րա ցույցն ու, գոր ծե լով խորհր դային 
ի ներ ցի այով, ստեղ ծում են «ա մո թի» հա սա րա կություն, որ տեղ, թի-
րա խա վոր ված լի նե լու վա խի պատ ճա ռով, սահ մա նա փակ ված է 
ար վես տա գետ նե րի ա զատ ար տա հայտ վե լու կա րո ղությունը։ Սա 
հան գեց նում է մեկ այլ խնդ րի, ո րը կա րող ե նք կո չել ար վես տի կա նո-
նա կա նա ցում։ 

Խորհր դային ժա ռան գությունը հա սա րա կությանն (այդ թվում՝ ար վես-
տի ո լոր տի ներ կա յա ցուցիչ նե րին) ո ւղ ղոր դում է ար վես տի սահ մա նա-
փակ ը մբռն ման, ո րը դուրս է թող նում ժա մա նա կա կից, կոն ցեպ տո ւալ 
փոր ձա րա րա կան ար վես տը և ար տա հայտ ման այլ նոր ձևե րը։ Ը ստ 
այդ տրա մա բա նության՝ ար վես տը պետք է լի նի վեհ և ներ դաշ նակ, ի նչ-
պես դա Վին չին կամ Ռուբենսն են ստեղ ծա գոր ծել։ Հետևա բար, այ լընտ-
րան քային ար վես տը ցուցադր վում է մի այն ժա մա նա կա կից ար վես տի 
լե գի տի մաց ված հաս տա տություն նե րում, որ տեղ դի տողն ա կն կա լում է 
տես նել ար վես տի նման տե սակ ներ, սա կայն ե րբ այդ ար վես տը դուրս 
է գա լիս այդ հաս տա տություն նե րից՝ այն պի տակ վում է որ պես խեն-
թություն։ Եվ հա կա ռա կը, ազ գային ար վես տը այն քան է սր բաց վում, որ 
որևէ քն նա դա տա կան կար ծիք չի ըն դուն վում « մեծ հայե րի» հաս ցե ին, 
ով քեր հա սա րա կության կող մից ըն կալ վում են որ պես հայ կա կան մշա-
կույ թի ռահ վի րա ներ (այս « մեծ հայե րը» հիմ նա կա նում ար դեն ո ղջ չեն և 
թաղ ված են Կո մի տա սի ան վան պան թե ո նում)։ Այս պի սով, կա ար վես տի 
«ա պա պան թե ո նա կա նաց ման»2 ան հրա ժեշ տություն, ո րը թույլ կտա և՛ 
ա վե լի լավ ուսում նա սի րել հայ կա կան մշա կույ թը, և՛ ա վե լի բաց լի նել 
ար վես տի նոր ձևե րի ու բո վան դա կության հան դեպ (մ շա կույ թը որ պես 
մե ռած և սուրբ երևույթ ըն դունե լու փո խա րեն): 

Երկխոսությանպակաս
 Հա ջորդ խն դի րը ե րեք տար բեր հար թություն նե րում առ կա ե րկ խո-
սության պա կասն է։ 

)ա Երկխոսությունևհամագործակցությունարվեստագետների
խմբերի միջև. հարցվածներից շատերը նշեցին, որ արվես
տիտարբերշրջանակներիմիջևգոյությունունենանառողջ

2 Տերմինն օգտագործում է Տիգրան Պասկևիչ յանը։
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մրցակցության բազմաթիվ շերտեր (կրկին՝ կախված որո
շակի ոլորտից)։ Սա հիմնականում կապված է ինքնահաս
տատման և ոլորտում գերակա դիրք զբաղեցնելուփորձերի
հետ։ Շատ հաճախ հիմնական պատճառը միջոցների հա
մար մրցակցությունն է, այնուհանդերձ, դա հակառակ կողմ
էլ ունի. համագործակցության պակասը սահմանափակում
է համատեղ նախաձեռնություններին մասնակցելու հնարա
վորությունները, ինչպեսնաևխանգարում է, որայսխմբերը
կոլեկտիվկերպովազդենպետությանուարվեստիհաստա
տությունների վրա, որպեսզի վերջիններս ոլորտում ավելի
բարենպաստքաղաքականությունստեղծեն։

Ո րոշ ո լորտ նե րում միջ սերն դային մր ցակ ցություն և սե րունդ նե րի 
միջև ստեղ ծա գոր ծա կան մո տե ցում նե րի նկատ մամբ փոխ մեր ժում է 
առ կա։ Խն դիր նե րի այս հա մա խում բը թույլ չի տա լիս նաև հա մա տեղ 
ուժե րով ստեղ ծել ը նդ հա նուր ստեղ ծա գոր ծա կան և հե տա զո տա կան 
կենտ րոն ներ։ Ի լրումն, ո լոր տի նո րեկ ներն ար վես տի բնա գա վա ռում 
ներգ րավ վե լու դժ վա րություն նե րի են բախ վում, ո րով հետև ի րենց չեն 
տես նում ար դեն ի սկ հիմն ված « բա նակ նե րի» հա մա կար գում։ 

)բ  Տեղականարվեստիոլորտնուտարածաշրջանային/համաշ
խարհայինարվեստիաշխարհը.Հայաստանիարվեստիոլոր
տը,ձևավորվելովազգայնականհարացույցիշրջանակներում,
հաճախ«ինքնասիրահարված»է՝չափազանցնումէսեփական
արժեքը։ Առաջին հերթին՝ սա արվեստագետներին թույլ չի
տալիսիրենցդիտարկելտարածաշրջանայինևհամաշխար
հային արվեստի զարգացումների համատեքստում և որտեղ
հնարավորէ՝դասքաղելլավագույնփորձից։Եվերկրորդ,այս
ինքնընկալումըխոչընդոտումէօտարերկրյաշահագրգիռկող
մերիհետամուրկապերստեղծելուն,որըմիգուցեավելիլայն
հնարավորություններկարողանարընձեռել3։

3 Ռու սաս տա նի՝ Ուկ րա ի նա ներ խու ժու մից հե տո ռու սա կան ար վես տի և հու մա նի-
տար գի տու թյուն նե րի բազ մա թիվ ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ներ գաղ թով պայ մա նա վոր-
ված՝ ոլոր տում նոր դի նա մի կա է նկատ վում, որի հե տև անք նե րը պետք է ու սում նա-
սի րել: Առա ջին հա յաց քից՝ կա րող ենք տես նել տե ղա կան ար վես տի նա խա ձեռ նու-
թյուն նե րին մաս նակ ցու թյան աճ (օրի նակ՝ Ոս կե ծի րան, ցու ցա հան դես ներ և այլն), 
բաց դա սա խո սու թյուն նե րի մի ջո ցով փոր ձի փո խա նա կում, ար վես տի նոր նմուշ նե րի 
ստեղ ծում (օրի նակ՝ սթրիթ ար թի, լու սան կար չու թյան ոլորտ նե րում) և այլն։ Այս ամենն 
ան խու սա փե լի ո րեն կազ դեն ար վես տի տե ղա կան ոլոր տի վրա։
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)գ Արվեստագետներնուլսարանը.հարցվածներիցշատերըհաս
տատումեն,որմշակութայինմիջոցառումներիլսարանըսահ
մանափակէ,ևհազվադեպկարելիէնորդեմքերտեսնել։Սա
ցույցէտալիս,որարվեստըհանրայնացվածչէ,ևդժվարէայն
ներդնելհանրայինբնականոնկյանքիմեջ։

Լ սա րա նի հետ ե րկ խո սության պա կա սը հատ կա պես նկա տե լի է 
ժա մա նա կա կից ար վես տի պա րա գա յում։ Հարց ված նե րից մե կի 
ձևա կերպ մամբ՝ հան րությունն ու ժա մա նա կա կից ար վես տը եր կու 
զուգա հեռ ի րա կա նություն նե րում են ապ րում, և այդ ի րա կա նություն-
նե րը խիստ հազ վա դեպ են հատ վում։ Քա նի որ տաս նա մյակ ներ շա-
րունակ հա սա րա կությա նը չեն խրա խուսել մշա կութային ա ռումով 
ակ տիվ լի նել և քն նա դա տա կան մո տե ցում ցուցա բե րել ար վես տին, 
այն հա պա ղում է և չի կա րո ղա նում ըն կա լել ար վես տում կա տար վող 
փո փո խություն նե րը։ Այս պի սով, ե րբ ար վես տի այս նոր տե սակ ներն ու 
բո վան դա կությունը դուրս են գա լիս ար վես տի լե գի տի մաց ված հաս-
տա տություն նե րի սահ ման նե րից և հայտ վում են հան րային տա րած-
քում, դրանք ցն ցում են լսա րա նին։ Ի նչ պես հարց ված նե րից մե կը նշեց՝ 
«Ա սես, հա ցի փռում ծխա խոտ վա ճա ռես»։ 

Արվեստիքննադատությանպակաս
Էմ մա Հա րությունյա նի՝ «Երևան» ամ սագ րում հրա տա րակ ված 
հոդ վածը կոչ վում է «Չ կա քն նա դա տություն», և ա ռա ջին պար բե-
րությունում աս վում է. « Մի օր որևէ մե կը պետք է սա ա ներ։ Ի նձ վրա 
եմ վերց նում բո լոր պի տակ նե րը՝ « չուզող», « վա տա մարդ» (շա րունա-
կել ցան կը ը ստ հայե ցո ղության) և հան գիստ սր տով ձեզ եմ ներ կա-
յաց նում մի ցուցա հան դե սի մա սին քն նա դա տա կան հոդ ված։ Ի դեպ, 
մեր ի րա կա նության մեջ քիչ հան դի պող երևույթ, ո րը, սա կայն, իմ 
հա մոզ մամբ՝ չա փա զանց կարևոր է, և հի մա կպատ մեմ ին չու»։ (Հա-
րությունյան, 2021) 

Այս հատ վա ծը հա մընկ նում է հարց ված նե րի մե ծա մաս նության կար-
ծի քի հետ, ով քեր պն դում են, որ ար հես տա վարժ և բո վան դա կա լից 
ար վես տա բա նության բա ցա կա յությունը խո չըն դոտ է հան դի սա նում 
ար վես տի ո լոր տի զար գաց ման հա մար: Նրանք նույն պես այն կար ծի-
քի են, որ քն նա դա տությունը ար վես տի ստեղծ ման և շր ջա նա ռության 
ե ռա կողմ մե խա նիզ մի մի ջին շերտն է, ո րը բաղ կա ցած է ար վես տա-
գետ նե րից, հան րությունից և ար վես տի քն նա դատ նե րից։ Վեր ջին ներս 
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պետք է որ պես ցանց ծա ռայեն մյուս եր կու շեր տե րի միջև և ի րա կա-
նաց նեն ար վես տի գոր ծե րը բա ցատ րե լու, պար զա բա նե լու և քն նար-
կե լու գոր ծա ռույ թը: 

Այս բա ցի պատ ճառ նե րից մեկն այն է, որ մե դի ա յում չկան մաս նա-
գետ ներ, ով քեր կիրթ կեր պով կներ կա յաց նեն ար վես տա գետ նե րի 
աշ խա տան քը։ Այս թե մա նե րով գրող նե րի մե ծա մաս նությունը ար վես-
տի ո լոր տի մաս նա գետ չէ, ո ւս տի հա ճախ սխալ է մեկ նա բա նում բո-
վան դա կությունն ու հա մա տեքս տը: Չկան լրատ վա մի ջոց ներ, ո րոնք 
վճա րո վի հաս տիք ներ ունեն ար վես տի քն նա դատ նե րի հա մար՝ այդ-
պի սով կորց նե լով հա սա րա կա կան կյան քի մի ամ բողջ ո լորտ, ի սկ 
հա սա րա կությունն էլ այս ո լոր տի հետ մատ չե լի լեզ վով ա ռնչ վե լու 
հնա րա վո րություն չի ստա նում։ Մյուս կող մից, ար վես տա բան նե րը 
շա հագրգռ ված չեն ի րենց աշ խա տանք նե րը գրել և հան րայ նաց նել, 
քա նի որ ի րենց տե սան կյունից՝ պա հան ջարկ չկա։ Բա ցի այդ, նրանք 
մտա հոգ ված են, որ գոր ծըն կեր նե րը կա րող են քն նա դա տությունն ըն-
կա լել որ պես ան ձնա կան հար ձա կում կամ ագ րե սի ա:

 Հարց ված նե րից ո մանք նշե ցին, որ այս ե ռա կողմ մո դե լը կա րող է 
կի րա ռե լի չլի նել հա յաս տա նյան մի ջա վայ րի հա մար, և որ ար վես-
տի ո լոր տի խն դիր նե րից մեկն այն է, որ փոր ձեր են ար վում վերց նել 
ա րևմտյան մո դել նե րը և դրանք կի րա ռել ար վես տի տե ղա կան բնա-
գա վա ռում, ին չը հա ճախ շատ քիչ ա ռն չություն ունի ար վես տի ո լոր տի 
ի րա կան փոր ձա ռության հետ։

Ռեսուրսներիպակասևֆինանսական
ապահովվածություն
 Հարց ված նե րից շա տե րի պնդ մամբ՝ Հա յաս տա նում չկա ար վես տի 
շուկա՝ նկա տի ունե նա լով, որ այս ո լոր տում չկա հա րա բե րա կա նո-
րեն կա յուն գոր ծող մե խա նիզմ։ Ի հար կե, սա չի նշա նա կում, որ ան-
հատ ար վես տա գետ նե րը կո մեր ցի ալ գոր ծունե ությամբ չեն զբաղ-
վում, այլ որ դրանք բա վա րար ե կա մուտ չեն ա պա հո վում և որ պես 
հա մա կարգ չեն գոր ծում։ Շուկան տա րե րային է։ Ար դեն քն նար կել 
ե նք, թե ի նչ պես պե տա կան քա ղա քա կա նությունը չի նպաս տում ար-
վես տի շուկայի կա յաց մա նը, այ նուհան դերձ, միև նույն ժա մա նակ 
ման րա մասն հե տա զո տության կա րիք կա՝ հաս կա նա լու հա մար, թե 
որ ո լորտ ներն են քիչ թե շատ ունակ գոր ծել շուկայի կա նոն նե րով, 
և ո րոնք դեռևս ա ջակ ցության կա րիք ունեն։ Ի նչ պես ո լոր տի ո րոշ 
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ներ կա յա ցուցիչ ներ պն դում ե ն՝ տրա մա բա նա կան է, որ կո մունիս-
տա կան ժա ռան գությունն ու սո ցի ալ-քա ղա քա կան խն դիր նե րով 
հա մակց ված ա կն թար թային ան ցումը շուկա յա կան տն տե սության՝ 
ար վես տի շուկայի սա հուն ա զա տա կա նա ցում չէր կա րող ա պա-
հո վել։ Այս պի սով, կոր պո րա տիվ հո վա նա վոր չությունը, բիզ նես նե-
րի հետ հա մա գոր ծակ ցությունը հա րա բե րա կա նո րեն նոր երևույթ 
են ար վես տի ո լոր տում, և ներդր ման ծա վալ նե րը դեռևս հե տա զո-
տության կա րիք ունեն։

 Հա մաշ խար հային շուկա մուտք գոր ծե լու հնա րա վո րություն նե րը 
սահ մա նա փակ են, քիչ են նաև ան կախ հաս տա տություն նե րը, ո րոնք 
կա րող են ա պա հո վել այդ հա սա նե լի ությունը։ Ի վեր ջո, ար վես տի 
կա ռա վար ման և ար վես տի շուկա յա վար ման մաս նա գի տություն ներ 
գրե թե գո յություն չունեն ո լոր տում։ 

Պե տա կան ֆի նան սա վո րումն ար դեն ման րա մաս նո րեն քն նարկ վել 
է Պե տա կան մշա կութային քա ղա քա կա նության խն դիր նե րը բաժ նում։ 
Հա վե լ յալ խն դիր է մի ջոց նե րի պա կա սը, ո րը հատ կա պես տե սա նե-
լի է կր թության ա ռա ջին տա րի նե րին և կա րի ե րայի սկզ բում։ Շատ 
ուսա նող ներ պար զա պես մի ջոց ներ չունեն ար վես տի պա րա գա ներ, 
սար քա վո րում ներ, գոր ծիք ներ և այլ պի տույք ներ գնե լու հա մար։ Հե-
տա գա յում ա վե լա նում է նաև ա զա տո րեն ստեղ ծա գոր ծե լու և ի րենց 
աշ խա տանք նե րը ցուցադ րե լու հա մար ան հրա ժեշտ տա րած քի 
բա ցա կա յության հար ցը։ Ա նհ րա ժեշտ է ստեղ ծել ֆի զի կա կան տա-
րածք ներ և հար թակ ներ՝ ո ւս ման, հա մա գոր ծակ ցության և ստեղ-
ծա գոր ծե լու հա մար։ Ի նչ պես ա մե նուր՝ մի ջոց նե րի և ֆի նան սա կան 
կա յունության պա կասն ար վես տա գետ նե րին դր դում է զբաղ վել այլ 
գոր ծունե ությամբ կամ ի րենց ստեղ ծա գործ նե րուժն օգ տա գոր ծել 
ա ռևտ րային և ժա ման ցային գոր ծունե ության մեջ։ 

Այս բաժ նում քն նարկ վե լիք ֆի նան սա վոր ման վեր ջին աղ բյուրը մի-
ջազ գայինն է, ո րի շա հա ռունե րը հիմ նա կա նում ար վես տի ոչ ա վան-
դա կան ձևե րով զբաղ վող ան հատ ար վես տա գետ ներն ու կազ-
մա կեր պություն ներն ե ն։ Քա նի որ նրանք մեծ ուշադ րության չեն 
ար ժա նա նում պե տության կող մից և գոր ծում են ան կա յուն շուկա յում՝ 
ստիպ ված են ֆի նան սա վոր ման այ լընտ րան քային աղ բյուր ներ հայ-
թայ թել ար տա սահ մա նում։ Սահ մա նա փակ թվով ար վես տա գետ-
նե րի խմ բերն ու հաս տա տություն նե րը, ո րոնց իս կա պես հա ջող վել 
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է զար գաց նել դրա մաշ նոր հի դի մե լու և մի ջազ գային ծրագ րե րին 
մաս նակ ցե լու հմ տություն նե րը, կախ ված են ֆոն դա հայ թայթ ման 
սե փա կան կա րո ղություն նե րից։ Մյուս կող մից, ազ գայ նա կան պա-
տումի շրջա նակ ներում գոր ծող ար վես տա գետ նե րը չեն կա րո ղա նում 
օ գտվել ֆի նանսա վոր ման այս հնա րա վո րություն նե րից, քա նի որ դո-
նոր նե րի հետ միև նույն « լեզ վով» չեն խո սում և չեն տի րա պե տում նույն 
գոր ծիք նե րին ու մշա կույ թին։

Սոցիալականմեդիայիդերը
 Ֆեյս բուքը Հա յաս տա նում ա մե նա լայն օգ տա գոր ծումն ունե ցող սո-
ցի ա լա կան մե դի ա հար թակ նե րից է։ Քա ղա քա կան վեր ջին զար գա-
ցում նե րի լույ սի ներ քո՝ այս հար թա կը դար ձել է ծայ րա հեղ թունա վոր՝ 
սո ցի ա լա կան մե դի ա տրոլ լին գով և բուլի ին գով զբաղ վող նե րի պատ-
ճա ռով (և ոչ մի այն), ո րոնք որ սում են ոչ ա վան դա կան կար ծիք ներն ու 
թի րա խա վո րում տար բեր վող հա յացք ներ ունե ցող նե րին։ Ա վե լի բարդ 
է դար ձել հան րության հետ Ֆեյս բուքի մի ջո ցով ե րկ խո սության մեջ 
մտ նե լը։ 

Ինչ պես հարց ված նե րից ո մանք ձևա կեր պե ցին՝ սո ցի ա լա կան հար-
թակ նե րի օ րա կար գը Հա յաս տա նի ա մե նա մեծ գրաքն նիչն է։ Այս 
օ րա կար գե րի ար դյուն քում ար վես տի գոր ծե րը հա ճախ զոհ են դառ-
նում բուլի ին գին, քա ղա քա կան (թյուր) մեկ նա բա նություն նե րին, 
բևե ռաց մա նը և այլն։ Ե թե ան գամ ար վես տա գե տի աշ խա տան քը 
չի վե րա բե րում ըն թա ցիկ թեժ քն նար կում նե րին, այն պար զա պես 
ուշադ րության չի ար ժա նա նում կամ ար հես տա կա նո րեն ներ քաշ-
վում է դրանց մեջ։ Սա, ի հար կե, մա սամբ կապ ված է սո ցի ա լա կան 
մե դի այի աշ խա տան քային մե խա նիզմ նե րի և ալ գո րիթմ նե րի հետ, 
սա կայն ե թե այլ տե ղե րում ար վես տա գե տը ունի կա՛մ ֆի նանս ներ, 
կա՛մ գոր ծի քա կազմ դրանք շր ջան ցե լու հա մար, հա յաս տան ցի ար-
վես տա գե տի դեպ քում այս խն դիրն ա վե լի վճ ռո րորշ է։ Այ սինքն, հայ 
ար վես տա գետն ի նչ-որ ա ռումով ստիպ ված է գործ ունե նալ քա ղա-
քա կան օ րա կար գի հետ։

 Ֆեյս բուքից օ գտ վող լրատ վա մի ջոց նե րը եր բեմն շատ վնա սա կար ազ-
դե ցություն են ունե նում ար վես տա գե տի վրա, քա նի որ մի տում նա վոր 
կեր պով թյուր մեկ նա բա նություն են տա լիս ար վես տի գոր ծե րին՝ ըն թեր-
ցո ղին հրահ րե լու/գ րա վե լու հա մար, և այդ պես վար վե լով՝ նվա զեց նում 
են ար վես տի գոր ծի դերն ու ար վես տա գետ նե րին դարձ նում խո ցե լի։



32 րադթծոքՆեՆեՎքրակծոմ

Հոգեբանականգործոններնուինքնագրաքննությունը
Ար վես տա գետ նե րը հա ճախ հի աս թա փություն են ապ րում կողմ-
նա կալ ի նս տի տուտ նե րի և սա կավ հնա րա վո րություն նե րի պատ-
ճա ռով (հատ կա պես մար զե րում)։ Նրանք հա ճախ հակ ված են կամ 
թող նել ստեղ ծա գոր ծա կան կա րի ե րան, կամ տե ղա փոխ վել ար տա-
սահ ման (կամ մայ րա քա ղաք): Ար վես տա գե տը մշ տա պես վա խե նում 
է թյուրըմբռն ված լի նե լուց և լուսանց քայ նաց վե լուց, քա նի որ հե գե մոն 
պա տում նե րը խիստ հի ե րար խիկ են և բա ցա ռում են տար բեր վող կար-
ծիք ներ ար տա հայ տող նե րին: Սա կա րող է ո ՛չ մի այն հո գե բա նա կան 
հետևանք ներ ունե նալ, այլև ո ւղ ղա կի ո րեն ազ դել ար վես տա գե տի 
կյան քի վրա: Հարց ված նե րից շա տե րը նշե ցին, որ ի րենք չեն կա րող 
ա զատ ստեղ ծա գոր ծել՝ ի րենց հա մայն քում, ըն տա նի քում և աշ խա տա-
վայ րում մե կուսաց ման վա խի պատ ճա ռով: Հարց ված նե րից մե կը նշեց, 
որ իր գոր ծա տուն (մ շա կույ թի հետ կապ չունե ցող ո լոր տում) ի րեն դի մել 
է, որ ո րոշ բո վան դա կություն այլևս չդ նի իր սո ցի ա լա կան հար թակ նե-
րում։ Շր ջա պա տի այս ար ձա գան քը հան գեց նում է նրան, որ ար վես-
տա գե տը, մտա հոգ վե լով հնա րա վոր հետևանք նե րի մա սին, սահ մա-
նա փա կում է իր ի նք նար տա հայտ ման ձևը և բո վան դա կությունը։ Սա 
հիմ նա կա նում պայ մա նա վոր ված է հա մայն քային սերտ հա րա բե-
րություն նե րով, որ տեղ ցան կա ցած հա մար ձա կություն կա րող է ան-
դրա դառ նալ ոչ մի այն ար վես տա գե տի, այլև նրա ըն տա նի քի ան դամ-
նե րի ու ըն կեր նե րի վրա։ Այս ճն շում նե րը պար տա դիր չէ, որ են թադ րեն 
ծանր ֆի զի կա կան հետևանք ներ, այլ ա վե լի շուտ՝ մե կուսա ցում և եր-
բեմն բուլի ինգ հա մայն քի այլ ան դամ նե րի կող մից: Այ նո ւա մե նայ նիվ, 
շատ ար վես տա գետ ներ ի նք նագ րաքն նության կան խիչ մի ջոց ներ են 
կի րա ռում՝ են թադ րե լով հնա րա վոր ար ձա գանք նե րը։

Ս տեղ ծա գոր ծա կան ա զա տության ա վե լի գործ նա կան խո չըն դոտ նե-
րից բա ցի՝ կան նաև ո րոշ հո գե բա նա կան խն դիր ներ, ո րոնք հան գեց-
նում են լճաց ման։ Շատ ար վես տա գետ ներ նշում են, որ ստեղ ծա գոր-
ծե լու մո տի վա ցի ա չեն գտ նում, հատ կա պես 2020-ի պա տե րազ մից 
հե տո, ո րն ազ դել է ը նդ հա նուր հա սա րա կա կան տրա մադ րություն-
նե րի վրա։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, նույ նիսկ պա տե րազ մից ա ռաջ ստեղ-
ծա գոր ծե լը դիտ վում էր որ պես ա նի մաստ փոր ձա ռություն, քա նի որ, 
ա ռա ջին հեր թին, այն սխալ էր ըն կալ վում հան րության կող մից (ե թե 
հա սա րա կությունն ը նդ հան րա պես ներգ րավ վում էր), և ե րկ րորդ՝ չէր 
ունե նում նշա նա կա լի ազ դե ցություն: 
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 Հե տա զո տության հիմ նա կան ար դյունք ներն ամ փո փե-
լով՝ կա րող ե նք պն դել, որ Հա յաս տա նում չկա ո ւղ ղա կի 
պե տա կան գրաքն նություն, այ նո ւա մե նայ նիվ, կա ճն շող 
հան րային գրաքն նություն, հատ կա պես սո ցի ա լա կան 
մե դի այի կի րառ ման ա ճի պայ ման նե րում: Ար վես տա-
գետ նե րը ստիպ ված են ի նք նագ րաքն նությամբ զբաղ վել՝ 
քա ղա քա կան գոր ծի քա վո րումից և սո ցի ա լա կան ճն շում-
նե րի/ մե կուսաց ման թի րախ դառ նա լուց խուսա փե լու հա-
մար։ Քա ղա քա կան բևե ռա ցումը և 2020-ի պա տե րազմն 
ստեղ ծա գործ հա մայն քի հա մար ա վե լի ռիս կային են 
դարձ րել հրա պա րա կային ի նք նար տա հայ տում նե րը: Ի 
հա վե լումն այս սահ մա նա փա կում նե րի, ար վես տի ներ կա-
յա ցուցիչ նե րի մի նշա նա կա լի խումբ շա րունա կում է մնալ 
սո ցի ա լա պես և տն տե սա պես խո ցե լի՝ օ րենսդ րությունում 
առ կա բա ցե րի պատ ճա ռով։ Նրանք թե րի պե տա կան քա-
ղա քա կա նության պատ ճա ռով զրկ վում են նաև բազ մա-
թիվ հնա րա վո րություն նե րից։ 

Այս հե տա զո տությունը բա վա կա նին հա վակ նոտ և ըն-
դար ձակ օ րա կարգ է ը նտ րել՝ հաշ վի առ նե լով, որ նախ կին 
ուսում նա սի րություն նե րը ա վե լի ո րո շա կի և նեղ մաս նա գի-
տա կան հար ցեր բարձ րաց նե լու հիմք չեն տրա մադ րում։ 
Ստանձ նե լով այս հե տա զո տա կան « ռիս կը»՝ հնա րա վոր 
ե ղավ հե տա գա հե տա զո տության հա մար հան դես գալ 
ո րոշ ա ռա ջար կություն նե րով. դրանք ներ կա յաց վում են 
ստորև. 

 - Անհ րա ժեշտ են քա նա կա կան հե տա զո տա կան նա-
խագ ծեր, ո րոնք կօգ տա գոր ծեն վի ճա կագ րա կան 
տվյալ ներ՝ հաս կա նա լու հա մար ար վես տի ո լորտի 
թվային ցուցիչ նե րը՝ ֆի նան սա վոր ման աղ բյուր-
ներն ու դրանց հա մա մաս նությունը, յուրա քան չ յուր 
բնագա վա ռում ներգ րավ ված նե րի մո տա վոր քա-
նակը և ը ստ ծա վա լի՝ ֆի նան սա կան կա րիք նե րը։
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 -  Հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րը, ո րոնք քար տե զագ րում 
են ար վես տի յուրա քան չ յուր բնա գա վառ, ներ կա յաց նում են 
դրանց ցուցա նիշ նե րը, ծա վա լը և շուկայի հե ռան կար նե րը, 
թույլ կտան ա վե լի նպա տա կային ֆի նան սա վոր ման քա ղա քա-
կա նություն ա ռա ջար կել (պե տությա նը, մի ջազ գային և կոր պո-
րա տիվ դե րա կա տար նե րին): Նույն հե տա զո տությունը պետք է 
կի րառ վի նաև պե տա կան ոչ ա ռևտ րային կազ մա կեր պություն-
նե րի նկատ մամբ՝ գնա հա տե լու դրանց ար դյունա վե տությունն 
ու ի նք նուրույն գոր ծե լու կա րո ղությունը։ 

 - Օ րենսդ րա կան մե խա նիզմ նե րը պետք է ուսում նա սիր վեն հա-
մա պա տաս խան մաս նա գետ նե րի կող մից և գնա հատ վեն՝ 
հաս կա նա լու հա մար, թե որ քա նով են դրանք կի րա ռե լի հայաս-
տա նյան ար վես տի ո լոր տում, և ի ՞նչ հնա րա վոր քայ լեր են 
ձեռ նարկ վում ո լորտն ա վե լի դի նա միկ դարձ նե լու և մաս նակ-
ցությունը խրա խուսե լու հա մար։

 -  Պետք է ա վե լի շատ ուսում նա սի րել մար զե րում ստեղ ծա գործ 
ո լոր տի ի րա վի ճա կը։ Սա ար վես տի բնա գա վա ռի սո ցի ա լա պես և 
տն տե սա պես ա մե նա խո ցե լի խումբն է, և հրա տապ է հաս կա նալ, 
թե ո րոնք են տե ղա կան կա րիք ներն ու հնա րա վո րություն նե րը։ 

 - Օգ տա կար կլի նի նաև հե տա զո տել պե տա կան մշա կութային 
են թա կա ռուց ված քը, նե րա ռյալ՝ նա խա րա րության ներ սում 
կա տար վող զար գա ցում նե րը, ո րո շում նե րի կա յաց ման մե խա-
նիզմ նե րը, ի նչ պես նաև դրանց կա պը մար զային և տե ղա կան 
իշ խա նություն նե րի հետ։ Սա թույլ կտա հաս կա նալ, թե ի նչ պես 
այդ կա ռույց նե րը կա րող են ա վե լի ար դյունա վետ դառ նալ ար-
վես տի կա ռա վար ման հար ցում։

 -  Սո ցի ա լա կան մե դի այի դերն ար վես տի ո լոր տի հա մար վճ ռո-
րոշ է, բայց դեռևս չկա խո սույթ այն մա սին, թե այն ի նչ հնարա-
վո րություն ներ և սահ մա նա փա կում ներ է են թադ րում հա յաս-
տա նյան ար վես տի ո լոր տի ներ կա յա ցուցիչ նե րի հա մար։ 

 - Վեր ջա պես, հրա տապ ան հրա ժեշ տություն կա ներգ րա վե-
լու հումա նի տար և հա սա րա կա կան գի տություն նե րի մաս-
նա գետ նե րին տե ղա կան մշա կույ թի և ի նք նության հե տա զո-
տության մեջ: Սա վճ ռո րոշ է, քա նի որ ո լոր տը մեծ կո րուստ ներ 
է կրում ի նք նա հայեց ման և տե ղա կան փոր ձը հաս կա նա լու 
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ան կա րո ղությունից։ Ե թե տե ղա կան պրակ տի կա նե րը և այն 
մո դել նե րը (սո վո րա բար Ա րև մուտ քում ա ռա ջա ցած), ո րոնք 
փոր ձում ե նք կի րա ռել ո լոր տը գնա հա տե լու հա մար, չեն 
հա մա պա տաս խա նում, ա պա խն դիր նե րի ան վեր ջա նա լի 
շրջանը դժ վար կլի նի հաղ թա հա րել: 

Որ պես եզ րա փա կիչ խոսք, պետք է ևս մեկ ան գամ խոս տո վա նենք, 
որ հա յաս տա նյան ար վես տի ո լոր տը բա վա կա նին դի նա միկ է, և կան 
բազ մա թիվ նվի րյալ ան հատ ներ և կազ մա կեր պություն ներ, ո րոնք 
շա րունա կում են ի րենց աշ խա տան քը՝ չնա յած դժ վա րություն նե րին: 
Այս պի սով, մենք պետք է դի տար կենք վե րոն շյալ բա ցե րը որ պես օգ-
տա կար ուղե ցույց ներ՝ նոր հե ռան կար ներ բա ցե լու, և ա վե լի շատ 
մարդ կանց ներգ րա վենք ար վես տի ո լորտն ա ռաջ մղե լու գոր ծում:





38

ՀՂՈՒՄՆԵՐ

Հա յաս տա նի Հան րա պե տության Կա ռա վա րություն։ (2021 թ., 
օ գոս տոս)։
ՀՀ կա ռա վա րության 20212026 թթ. ծ րա գիր։
https://www.gov.am/files/docs/4586.pdf

Ս տեղ ծա գործ Եվ րո պա Հա յաս տան:
COVID19 հա մա ճա րա կի ազ դե ցությունը մշա կույ թի և ստեղ
ծա րար ո լորտ նե րի ան կախ գոր ծիչ նե րի վրա Հա յաս տա
նում։ Ճգ նա ժա մի կա ռա վար ման ա ռա ջարկ ներ։
https://www.creativeeurope.am/survey-results

 Դա նի ե լ յան, Գ. (2020 թ., մար տի 14)։
Ար վես տը պետք է լի նի ի նք նուրույն, ա զատ վի կա պանք նե րից, 
շեշ տում է Ռուբեն Բա բա յա նը։
https://www.azatutyun.am/a/30487550.html

Epress.am (2021 թ., հոկ տեմ բե րի 13)։ 
Հոգևո րա կա նին դուր չե կավ SEXը. Կա պա նում գրաքն նե ցին 
ցուցա հան դե սը։ 
https://epress.am/2021/10/13/deputy_mayor_vs_art.html

Գ րի գո րյան, Ա., Խա լա թյան, Ա., Մնա ցա կա նյան, Գ., Օ հա նյան, 
Մ., Պա պո յան, Ս., Մլ քե-Գալս տյան, Շ. (2017)։ 
Նոր մշա կութային քա ղա քա կա նություն Հա յաս տա նի մար
զե րի հա մար։ Մշա կույ թի և ստեղ ծա րա րության ո լոր տի քա
ղա քա կա նության ամ փո փա գիր։ ԵՄԵվ րա սի ա հա մա գոր
ծակ ցություն հիմ նադ րամ։

 Հա րությունյան, Է. (2021 թ., սեպ տեմ բե րի 29)։  
Չկա քն նա դա տություն։ Երևան ամ սա գիր։  
https://evnmag.com/articles/drvagner-inqnoutyan-taraz-mi-
coucahandesi-qnnadatoutyoun.html
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ԱՂՅՈՒՍԱԿ1. 
ԽՈՐՔԱՅԻՆԶՐՈՒՅՑՆԵՐԻ 
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԸ

# Անուն Մասնագիտություն

1 Մարինե
Կարոյան

Ա ՐԷ կա տա րո ղա կան ար վեստ ների 
փա ռա տո նի հիմ նա դիր, ՀայԱրտ 
մշակութային կենտ րո նի ղե կա վար

2 Արիկ
Բամբիռ

Ե րա ժիշտ, Բամ բիռ ռոք խմ բի ան դամ, 
Թմ բա Թա խմ բի հիմ նա դիր

3 Վահե
Բուդումյան

Ֆո կուս ար վես տի ՀԿ-ի ղե կա վար, 
Մշակույ թի նախ կին փոխ նա խա րար

4 Արտակ
Գևորգյան

Ար վես տա գետ (ե րաժշ տություն, սթրիթ 
ա րթ), « Հա կա հար ված» ա րտ խմ բի 
համա հիմ նա դիր

5 Շուշաննա
Սիրականյան

Ան կախ ար վես տա գետ նե րի հետ 
աշխա տող փաս տա բան

6 Վարդան
Ազատյան

Ար վես տի պատ մա բան, տե սա բան և 
թարգ մա նիչ, Ար վես տի քն նա դատ ների 
ազ գային ա սո ցի ա ցի այի հիմ նա դիր 
անդամ

7 Լիանա
Ստեփանյան Ար վես տա բան, Գյում րի

8 Վահան
Խաչատրյան Ռե ժի սոր
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9 Անանուն
արվեստագետ Կի նո ռե ժի սոր, Վա նա ձոր

10 Սոնա
Հարությունյան

«Մ շա կույթ նե րի ե րկ խո սություն» 
հիմնադ րա մի հիմ նա դիր նա խա գահ

11 Գևորգ
ՏերԳաբրիել յան Ար ձա կա գիր

12 Արևիկ
Աշխարոյան

«Ա ՐԻ գրա կան գոր ծա կա լության» 
հիմնա դիր

13 Սիլվա
Չոբանյան

Նո րա րար Փոր ձա ռա կան Ար վես տի 
Կենտ րոն (Ն ՓԱԿ), Գոր ծա դիր տնօ րեն

14 Արթուր
Ավանեսով Կոմ պո զի տոր

15 Արմեն
Օհանյան Ար ձա կա գիր

16 Տիգրան
Պասկևիչյան

Գ րող, լրագ րող, վա վե րագ րող և 
սցենարիստ

17 Ցոլակ
ՄլքեԳալստյան

« Միհր» ժա մա նա կա կից պա րի 
թատրոնի գե ղար վես տա կան ղե կա-
վար

18

Հովհաննես
Մարգարյանև
«ԱրտլաբԵրևան»ի
2անդամներ

ԱՐՏ ԼԱԲ Ե ՐԵ ՎԱՆ մշա կութային ՀԿ
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ՀԵՂԻՆԱԿԻՄԱՍԻՆ

 Ազ նիվ Թա դև ո սյա նը Տար տո ւի հա մալ սա րա նի Յո հան 
Շուտ տե քա ղա քա կան հե տա զո տու թյուն նե րի ինս տի տուտի 
կրտսեր գի տաշ խա տող և քա ղա քա կան գի տու թյուն նե րի 
դոկ տո րանտ է: 2021 թվա կա նին նա ավար տել է իր մա-
գիստրո սա կան ու սու մը նույն հա մալ սա րա նի մի ջազ գա յին 
հա րա բե րու թյուն նե րի և տա րա ծաշր ջա նա յին հե տա զո տու-
թյուն նե րի ծրագ րում: Նա Հա յաս տա նում տե ղա կան և մի-
ջազ գա յին ՀԿ-նե րում աշ խա տե լու փորձ ու նի և տար բեր փու-
լե րում զբաղ վել է հե տա զո տու թյուն նե րով, տա րա ծաշրջա-
նա յին երկ խո սու թյան, տե ղա կան կա րո ղու թյուն նե րի զար-
գաց ման և խորհր դա րա նա կան աջակ ցու թյան ծրագ րե րով: 
Բա ցի իր հիմ նա կան աշ խա տան քա յին ոլոր տից, նա ներ-
գրավ ված է եղել տար բեր կար ճա ժամ կետ հե տա զո տա կան 
նա խագ ծե րում և «Արի Գյում րի» իր նա խա ձեռ նու թյամբ, որի 
շրջա նակ նե րում վեր ջին 7 տա րի նե րի ըն թաց քում Գյում րի ում 
նա խագ ծել և իրա կա նաց րել է մշա կու թա յին և քա ղա քա կան 
շրջայ ցեր: Հե տաքրքր ված է տե սո ղա կան և կոն ցեպ տո ւալ 
ար վես տով և պատ մա պա տու մով: Ներ կա յումս Ազ նի վը շա-
րու նա կում է իր 2021 թվա կա նին սկսած հե տա զո տու թյու նը, 
որն ու սում նա սի րում է քա ղա քա կա նու թյան և ար վես տի մի ջև 
կա պը՝ 2012 թվա կա նից հե տո ռու սաս տա նյան այ լա խո հա-
կան երաժշ տու թյան և կի նո յի օրի նա կի վրա:
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