
NՓԱԿ թերթ

ՆՓԱԿ-ի բացման առնչությամբ Կենտրո-
նի բնույթի շուրջ սկսվեց խոսակցություն-
ների և առաջարկությունների մի շղթա: 
Քննարկումների այս գործընթացն 
արվեստագետների հիմնադիր խումբը 
փորձեց ցույց տալ NՓԱԿ թերթով, որը հրա-
պարակվեց «Work in Progress/Գործընթաց»
ցուցահանդեսի բացմանը զուգահեռ: 

Բացի այն, որ թերթը կարևոր փաստա-
թուղթ է տվյալ պահին դաշտում արվեստի 
հաստատության մասին հակադիր պատ-
կերացումների արձանագրման իմաստով, 
վերջին էջում այն նաև երևան է բերում 
Կենտրոնի նախապես մտածված կառուց-
վածքը՝ ըստ ֆունկցիոնալ «բլոկների»՝ 
կոորդինացիոն, ինֆորմացիոն, տեխնի-
կական և կոմունիկացիոն: Հետագայում, 
հիմնադիր խմբի համատեղ աշխատանքի 
դադարեցմամբ հաստատությունը վերա-
կազմակերպվում է. մինչ այժմ կենտրոնը 
բաղկացած է տարբեր արվեստի ճյուղերը 
նշող բաժիններից՝ կերպարվեստ, կինո, 
թատրոն, ճարտարապետություն: 
    
ՆՓԱԿ արխիվ 

Համակարգի, հաղորդակցության ու պրոցեսի շուրջ են նաև ձևավորվում Անդրեասյանի 
պատկերացում ները հիմ նվող կենտրոնի մասին: Կարծես արվեստագետի այս  
մտահոգությունների  անկյան տակ կարելի է հասկանալ նաև NՓԱԿ թերթում հրապարակված 
Կենտրոնի նախնական կառուցվածքը, ինչն արվեստի չափանիշի և հաստատության 
աշխատանքի սկզբունքի իմաստով հակառակ է ՆՓԱԿ-ի հետագա գործունեությանը:
 
«Work in Progress/Գործընթաց» ցուցահանդեսում արվեստագետի ներկայացրած Սա եզակի 
տեղ չէ  վերնագրով նեոնային այս ինստալացիան, որ պատկերված է լուսանկարում, արդեն 
Կենտրոնին ուղղված որոշակի քննադատություն էր ենթադրում: Անդրեասյանի՝ Կենտրոնի 
հետ համագործակցության դադարեցումը, բացի հաստատության հետ խնդիրներ ունենալը, 
նշում է իր իսկ՝ համակարգի հասկացության վերամտածումը: Արվեստագետն այնուհետև 
սկսում է կարևորել փոքր խմբերով աշխատանքը: 

Լուսանկարը՝ ՆՓԱԿ արխիվից

Հատված «Work in Progress/Գործընթաց» ցուցահանդեսի շուրջ Ար 
հեռուստաընկերության պատրաստած տեսանյութից 

1996 թվականին ՆՓԱԿ-ի շենքի բացումն ազդարարվեց «Work in Progress/Գործընթաց» 
ցուցահանդեսով: Բացման շուրջ Ար հեռուստաընկերության պատրաստած այս տեսանյու-
թում հաղորդավարը Կենտրոնի գործունեության պատմությունը սկսում է 1992 թվականից 
արված խմբակային ցուցահանդեսներից՝ չնայած հաստատությունը հիմնելու գաղափարն 
առաջացել էր 1995 թվականին միայն: Մինչ այդ արվեստագետների այս համագործակցութ-
յունը սահմանափակվում էր համատեղ ցուցահանդեսներով, որոնց կազմն ամեն տարի 
որոշակի փոփոխություններ էր կրում: Այս հետահայաց վերագրումը կարծես լրագրողի 
կամայականությունը չէր. Պալասանյանը նույնպես Կենտրոնի հիմնադրումը առնչում է 1992 
թվականին, որն իր հայաստանյան գործունեության սկիզբն էր: Պաշտոնական փաստաթղթե-
րում, սակայն, ՆՓԱԿ-ի հիմնումը տարեգրվում է 1995 թվականից: 

Հաստատության հիմնադրման տարեթվի շուրջ այս անհստակությունն ի հայտ է բերում 
Կենտրոնի ձևավորման հետ կապված լարումների շղթան, ինչը ոչ ակնհայտ ձևով կարող 
ենք տեսնել արդեն 1996 թվականի այս ձայնագրության մեջ հիմնադիրների՝  հաստատու-
թյան բնույթի մասին արված տարբեր ձևակերպումներում: Պալասանյանն այստեղ առաջա-
դրում է «աշխույժ ու աղմկոտ» կենտրոնի գաղափարը, Անդրեասյանը հաստատությունը 
բնութագրում է որպես «համակարգ», իսկ Բաղդասարյանը՝ որպես «կուռ օրգանիզմ»: 
 
Տեսանյութը՝ Արա Շիրինյանի անձնական արխիվից  

Կարեն Անդրեասյանի 
Սա եզակի տեղ չէ 
ինստալացիայի լուսանկարը

Կարեն Անդրեասյանը կենտրոնի 
հիմնադիր արվեստագետների խմբից էր: Այս գործչի և Սոնիա Պալասանյանի 
համագործակցությունը հետագծվում է դեռ 1992 թվականի առաջին խմբային «9-ի 
ցուցահանդեսից»: Անդրեասյանի արվեստային մոտեցումներում հատկանշական են մի 
քանի առանցքային հասկացություններ. համակարգ, հաղորդակցություն, հսկողություն, 
իրականություն, պրոցես: Այս մտահոգությունների շուրջ են նրա աշխատանքները և՛ «9-ի 
ցուցահանդեսում» (1992), և՛ «Identification/Նույնացում» (1993), և՛ «Ցուցահանդես երրորդ» 
խմբակային նախաձեռնություններում:

Հատված «Work in Progress/Գործընթաց» 
ցուցահանդեսի շուրջ Ար հետուստաընկերության 
պատրաստած տեսանյութից  

Ճարտարապետ, փիլիսոփա Միսաք Խոստիկյանի համար, ով 
1990-ականների կեսին ներգրավված է եղել որոշ արվեստային 
պրակտիկաների մեջ, առաջնային է  արարքն ու գործընթացը, որը հաճախ իր 
հետևից փաստագրություն չի թողնում: Վերջինս ՆՓԱԿ-ի շուրջ ձևավորված 
խոսակցություններին մոտենում է ոչ թե տեսակետ առաջարկելով, այլ հարաբերութ-
յունների խնդիրը որոշակի պահի մեջ ձևակերպելով, ինչը և դառնում է իր դիրքը: 

Տեսանյութում Խոստիկյանը ներկայացնում է իր միջամտությունը «Work in Progress/Գործընթաց» 
ցուցահանդեսին՝ դիզայներ Մարիամ Ֆայնբերգի նախագծած հրավիրատոմսով: Այստեղ 
Խոստիկյանը խոսակցությունների մասնակիցներին առաջարկում է երկար չմտածել կենտրոնի
բնույթի շուրջ. «Տեղեկությունները կենտրոնի բնույթի, բացման վայրի և պահի մասին կճշտի 
կենտրոնի վարչությունը»,- գրված է հրավիրատոմսում: Մյուս էջին Խոստիկյանը, չլինելով 
ցուցահանդեսի կազմակերպիչներից, պարզապես բոլորին հրավիրում է ցուցահանդեսի: 

Ուրեմն Խոստիկյանն այս արարքով վերառում է  ֆիզիկական տեղի հարցը, ինչը ՆՓԱԿ-ի 
հետագա գործունեության մեջ դառնում է առանցքային թե՛ դիտարժանություն ապահովելու, 
թե՛ երիտասարդ ստեղծագործողներին աշխատելու հնարավորություն ու տեղ տալու 
իմաստով: 

Խոստիկյանի մյուս միջամտությունը Գինդ շաբաթաթերթում տպագրված եռալեզու 
(անգլերեն, ռուսերեն, հայերեն) հայտարարությունն է, որտեղ ասված է. «Երախտագիտությամբ 
ընդունում եմ «շահույթ չհետապնդող հասարակական կազմակերպության» վերաբերյալ 
խնդիրների քննարկումներին մասնակցելու հրավերը: Առաջարկում եմ դրա անվանումը 
առայժմ թողնել այնպես, ինչպես ներկայացրել են հիմնադիրները, և քննել միայն այլ կարգի 
խնդիրներին վերաբերող առաջարկները»: Այս հայտարարությունը նույնությամբ տպվում է 
նաև ցուցահանդեսին կից հրապարակված NՓԱԿ թերթում:
 
Տեսանյութը՝ Արա Շիրինյանի անձնական արխիվից

«Հետոն» ցուցահանդեսի հրավիրատոմսը 
ՆՓԱԿ-ի շենքի բացումն ազդարարող ցուցահանդեսից մեկ ամիս անց՝ 1996 թվականի 
մայիսի 21-ին,  TAAK ցուցասրահում բացվում է «Հետոն» ցուցահանդեսը, որին մասնակցում 
էին Միսաք Խոստիկյանը, Արա Հովսեփյանը, Արաքս Ներկարարյանը, Գագիկ Չարչյանը և 
Հարություն Սիմոնյանը: 

Ցուցահանդեսն անցկացվում էր Արամի 1 հասցեում: Այս 
տարածքը կիսում էին Նազարեթ Կարոյանի EX-VOTO և
Թաթուլ Առակյանի TAAK ցուցասրահները: Այս ցուցա-
հանդեսը մի իմաստով Միսաք Խոստիկյանի նախաձեռ-
նությունն էր և կապվում էր նրա՝ ՆՓԱԿ-ի շուրջ խոսակ-
ցություններում արտահայտած դիրքի՝ տոպոգրաֆիկ 
տեղը վերառելու հետ: Խոստիկյանի այս նախաձեռնութ-
յունը կարծես փորձ է մեծ ցուցահանդեսին հաջորդելիք 
իրավիճակի բնույթի շուրջ հարց տալու: 

Այս ցուցահանդեսի շուրջ ձևավորված խումբը 1996-ին 
կազմակերպում է ևս երկու ցուցահանդեսներ՝ 
«Արտափոխանակում» և «Да, да, սակայն art»` մի 
իմաստով ՆՓԱԿ-ի` արդեն ավելի ներկայացուցչական 
ու դիտարժան ցուցահանդեսներին հակակշիռ լինելու 
հայտ ներկայացնելով և առաջադրելով արվեստին 
մոտենալու ավելի կոնցեպտուալ անկյուն: 
Հատկանշական է, որ նշված երկու ցուցահանդեսներում 
արդեն իր մասնակցությունն է ունենում նաև Կարեն 
Անդրեասյանը:
  
Հրավիրատոմսը՝ Գագիկ Չարչյանի անձնական արխիվից 



Արա Հովսեփյան, 2008 թ.
Մշակութային պլենեռ (խառը տեխնիկա)
չափերը` 86x61 սմ.  

Հնգամյակի փառատոնից հետո՝  հոկտեմբերի 15-ին, ՆՓԱԿ-ում բացվում է «Տեսանկյուն» 
անվանմամբ մի ցուցահանդես, որի համադրողն արվեստագետ Վահրամ Աղասյանն էր: 
Ցուցահանդեսի կազմակերպման հիմնական սկզբունքը դրա երիտասարդական լինելն էր՝ 
չնայած մասնակցում էին նաև ավելի ավագ սերնդի արվեստագետներ: 

Այս ցուցահանդեսին է, որ Կենտրոնի գործունեության սկզբունքներին որոշակի 
հակադրություն ունեցող երկու արվեստագետ՝ Արա Հովսեփյանն ու Գագիկ Չարչյանը, ովքեր 
ակտիվ մասնակցություն ունեին «Հետոն»,«Արտափոխանակում» և «Да, да, սակայն art» 
ցուցահանդեսներին, նախաձեռնեցին արվեստային մի արարք, որ իրենք անվանում են 
«մշակութային պլենեռ». ցուցահանդեսի բացման ժամանակ արվեստագետները սկսում են 
ինչպես մի բնապատկեր նկարել ներկայացված ցուցադրանքը: 

 Արվեստագետների այս քննադատական ակցիան հարուցում է մասնակիցների ակնհայտ 
դժգոհությունը և ի վերջո նրանց դուրս են հրավիրում: Հաջորդ օրը TAAK ցուցասրահը 
պաշտոնապես դիմում է ՆՓԱԿ-ին՝ թույլ տալու արվեստագետներին ավարտել ցուցասրահի 

համար կարևոր այս նախագիծը: Կենտրոնը մերժում է դիմումը: 

 Ներկայացված կտավը Արա Հովսեփյանի գործն է՝ որպես արարքից մնացած հետք, 
մի իմաստով նաև` փաստաթուղթ։ Սա Հովսեփյանի և Չարչյանի համատեղ արված և 

չավարտված կտավի մի հատվածն է, որի վրա Հովսեփյանն ավելացրել  է իր 
արվեստային հիմնական նշանը՝ «Արա Հովսեփյան ստորագրություն» գրութ-

յունը և արարքին վերաբերող այլ մանրամասներ։ Գործը կարելի է դիտել 
Հովսեփյանի իսկ կոնցեպտուալ մտահոգությունների շրջանակում՝ 

արարքի հետքը ինքնության նշանով արտեֆակտի վերածելու 
անկյան տակ։ 

Կտավը՝ Արա Հովսեփյանի անձնական արխիվից: 

1990-ականների սկզբին՝ Հայաստանի 
անկախացմանը զուգահեռ, ժամանակակից 

արվեստի ոլորտում խմորվում էին արվեստի 
վերաձևակերպման, նոր հաստատությունների հիմնման 

խնդիրները: Նորարար փորձառական արվեստի կենտրոնը 
հաստատվեց՝ իր ետնախորքում ունենալով այս խմորումները:

 
Մի կողմից 1991 թվականից արդեն 3-րդ հարկ արվեստային 

շարժմանն այլընտրանք լինելու հայտ ներկայացնող, մեծամասամբ 
կոնցեպտուալ մտահոգություններով արվեստագետների (Կարեն 

Անդրեասյան, Սամվել և Մանվել Բաղդասարյաններ, Արա Հովսեփյան, Արաքս 
Ներկարարյան և այլք), մյուս կողմից 1992 թվականից Հայաստանում 

գործունեություն ծավալող նյույորքաբնակ արվեստագետ Սոնիա Պալասանյանի 
գործունեությունը բերեց Կենտրոնի հիմնադրման գաղափարին: Համատեղ 

աշխատանքի ընթացքում  արվեստագետների միջև արվեստի բնույթի, հաստատության 
կառուցվածքի շուրջ ձևավորված հակասությունները սրվեցին՝ ելնելով նախ և առաջ այս 
գործորդների իսկ արվեստային մտահոգություններից: 

ՆՓԱԿ-ն այսօր ունի իր՝ արդեն հաստատված մոտեցումները, որոնք ներկայացուցչական 
մակարդակում ի հայտ են բերում Կենտրոնը՝ որպես ամեն մեկի համար տեղ ունեցող մի 
չեզոք, բաց հարթակ, ինչը չի ենթադրում սուր լարումներ և մեծ իմաստով նաև 
դիրքավորում: Արվեստի այս հաստատության դիրքն ի հայտ է գալիս, երբ այն դիտում ենք 
ավելի լայն հարթության մեջ՝ Կենտրոնի հիմնման շրջանում արվեստի դաշտում տեղ գտած 
հակասությունների անկյան տակ:

Ցուցահանդեսը շրջանակվում է 1996 թվականին տեղի ունեցող արվեստային 
իրադարձությունների սահմաններում: Սա այն տարին է, երբ ՆՓԱԿ-ը մեծ իմաստով 
կայացավ իբրև արվեստի հաստատություն, իսկ դրա շուրջ լարումներն ամենասուրն էին 
արտահայտվում:

21-րդ Այլընտրանքային արվեստի փառատոնի հղացքից ելնող կարիքն է մեզ դրդում 
վերամտածել Կենտրոնը՝ դրա դիրքի, պաշտպանած արվեստային սկզբունքների և իր ներսում ու 
դրսում ծավալվող հակասությունների անկյան տակ: 

ՀՀ անկախության հնգամյակին նվիրված փառատոնի ազդագիրը

1996 թվականի սեպտեմբերին ՆՓԱԿ-ում բացվում է Արվեստի փառատոն` նվիրված 
Հայաստանի նորանկախ հանրապետության հինգերորդ տարեդարձին: Սա մի քանի օր 
տևող, բազմաժանր միջոցառում էր, որտեղ ներառված էին ոչ միայն ժամանակակից 
արվեստին առնչվող ցուցադրություններ, այլև հոգևոր երաժշտության երեկո, թատրոն, ջազ 
համերգ: Այս փառատոնով, արդեն առանց հիմնադիր արվեստագետների խմբի մեծ մասի 
(Կարեն Անդրեասյանը, Սամվել և Մանվել Բաղդասարյաններն այլևս չէին համագործակ-
ցում Կենտրոնի հետ),  ՆՓԱԿ-ը կարծես հաստատում է իր աշխատանքի նոր սկզբունքները, 

որ ենթադրում էր  կառուցվածքային վերակազմա-
կերպում՝ ըստ արվեստի տարբեր ճյուղերի: Առաջին 
անգամ այստեղ ենք տեսնում, օրինակ, ՆՓԱԿ 
թատերախմբի մասնակցությունը: Սա նշում է 
առհասարակ արվեստի՝ որպես արարքի անընդհատ 
վերաձևակերպվող չափանիշից անցում դեպի 
ինքնին տրված չափանիշի՝ միջոցի առանցքայնա-
ցումը: Փառատոնային այս մոտեցումը նշում է նաև 
Կենտրոնի շրջադարձը դեպի այստեղ ստեղծվող 
արվեստի դիտարժանության շեշտադրումը: 

Փառատոնը նշանակալից էր մեկ այլ տեսանկյունից 
ևս. առաջին անգամ Հայաստանի ժամանակակից 
արվեստի ցուցադրության պարագայում հանդիպում 
ենք կրոնական առաջնորդի ներկայությանը: 
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին 
I-ը փառատոնի շրջանակներում օրհնեց կենտրոնը, 
ինչին ներկա էր նաև ՀՀ սահմանադրական 
դատարանի նախագահը:

Ազդագիրը՝ ՆՓԱԿ արխիվից 

Գարուն ամսագիր 
Հունվար, 1997 թ. 

ՆՓԱԿ-ի՝ դեպի արվեստի դիտարժանացումն 
արված շրջադարձի կետում է կարծես, որ այն 
համընկնում է 3-րդ հարկ արվեստային շարժման 
պաշտպանած էսթետիկայի հետ: Այս անկյան 
տակ կարելի է դիտել շարժման կարևոր ներկա-
յացուցիչ Արման Գրիգորյանի բուռն արձագանքը 
Հնգամյակի փառատոնին: 

Ներկայացված 1997 թվականի հունվարին 
Գարուն ամսագրում տպագրված Գրիգորյանի` 
«Կաթողիկոսը օրհնեց հայ ավանագարդը» 
հոդվածում արվեստագետը, մեծ պատմական 
ակնարկներ կատարելով, գալիս է այն 
եզրահանգմանը, որ հոգևոր և աշխարհիկ 
իշխանությունների ներկայությունն ավանգարդ 
արվեստի կենտրոնի ցուցադրությանը վերացնում 
է մշակույթի և արվեստի միջև անջրպետը: 

Ազգային մշակույթի և ազգային ավանգարդի հարաբերության այս հարցը Գրիգորյանը 
քննարկում է նաև ցուցահանդեսում ներկայացրած իր գործով, որ կոչվում էր I Love Armenican 
Painting:Այս գործը մերձեցնում է ամերիկյան պոպ արտը հայկական գեղանկարչության 
հետ, ինչը Գրիգորյանն անվանում է «հայկական պոպ արտ»:

Փաստորեն ՆՓԱԿ-ի  ձևավորման խմորումները սկսվում են Սոնիա Պալասանյանի և այն 
արվեստագետների միջև, ովքեր որոշակի հակասություն ունեին 3-րդ հարկ շարժման հետ: 
Վերըքննարկված շրջադարձից հետո Կենտրոնի գործունեությունն ավելի մոտ է սկսում 
դառնալ 3-րդ հարկին՝ թե՛ էսթետիկայի, և թե՛ լայն մշակութային քաղաքականության մեջ 
ունեցած դիրքավորման իմաստով:

Ցուցահանդեսի 
հետազոտական աշխատանքն 
անհնար կլիներ առանց արվեստագետներ 
Կարեն Անդրեասյանի, Արա Հովսեփյանի և Գագիկ 
Չարչյանի պատրաստակամության:

Նախագծի կայացման համար մեր երախտագիտությունն ենք հայտնում ՆՓԱԿ-ի 
Կերպարվեստի բաժնի տնօրեն Գոռ Ենգոյանին՝ ցուցահանդեսը մեծ իմաստով 
հնարավոր դարձնելու և Լազար Սարիբեկյանին՝ տեխնիկական անգնահատելի 
աշխատանքի համար:
 
Շնորհակալություն ենք հայտնում Ակումբ ցուցասրահին և Վանարդի գինու 
գործարանին աջակցության համար:

Հետազոտող և համադրող՝ նարէ սահակյան
Համակարգող՝ Լուսինե Նավասարդյան

Փառատոնի համադրող՝ Արմենակ Գրիգորյան/ամօ

���������������.
ՆՓԱԿ-ը 1996 թվականին


