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11/07/2022 
ყარამან ქუთათელაძე 

 
სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო 
აკადემია 

 
                             
                                        სტრატეგიული განვითარების გეგმა  
                                                            2023-2027 
 
თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის, 2023-2027 წლების  სტრატეგიული 

განვითარება მოიაზრებს ორი პარადიგმის, ტრადიციის და ინოვაციის კვეთას. 

სტრატეგიული დოკუმენტის მიზანია, შექმნას ისეთი თეორიული და სამოქმედო გეგმა, 

რომელიც სტუდენტური ინტერესების გათვალისწინებით და აკადემიური 

პროფესიონალების მაღალი ჩართულობით, ამ პროცესის დიპლომატიურ და დემოკრატიულ 

განვითარებას უზრუნველყოფს. სტრატეგიული განვითარების გეგმა, თავის თავში 

მოიაზრებს ტრადიციულისა და თანამედროვეს შერწყმას,  ეროვნული კულტურისა და 

ტრადიციების შენარჩუნებას, ისევე, როგორც თანამედროვე პრაქტიკების განვითარებას. 

სტრატეგიული განვითარების გეგმა, მოიცავს როგორც მიმდინარე საკითხების გააზრებას, 

ასევე ახალი პროექტების დანერგვას. მიმდინარე საკითხებს შორის იგულისხმება: ხუთივე 

ფაკულტეტზე არსებული სასწავლო პროგრამების (სამივე საფეხურის) რეაკრედიტაცია და 

ახალ სასწავლო პროგრამებზე მუშაობა. საერთაშორისო ურთიერთობების განვითარება 

არსებულ პარტნიორებთან, ორგანიზაციებთან და უნივერსიტეტებთან და ახალი კავშირების 

დამყარება. აკადემიის ინტერნაციონალიზაციის ხელის შეწყობა და უცხოენოვანი 

პროგრამების აკრედიტაცია. პროფესიული პროგრამების შექმნა და დანერგვა სხვადასხვა 

ფაკულტეტებზე (მაგ. დიზაინის, რესტავრაციის, სახვითი ხელოვნების და ა.შ. 

მიმართულებით).  მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განვითარება, სახელოსნოების, სასწავლო 

და საგამოფენო სივრცეების მოწყობა.  კურდამთავრებულთა (ალუმნის) ბაზის შექმნა და მათი 

კარიერის განვითარების ხელშეწყობა.  ბიბლიოთეკის,  არქივისა და ახალი ელექტრონული 

ბაზების შექმნა და აღჭურვა/მოწესრიგება.  აკადემიის მუზეუმისა და ფონდების მოწესრიგება 

და შევსება/განახლება. საგამოფენო სივრცეების მოწყობა თანამედროვე აღჭურვილობით.   

სტამბის დაარსება და საგამომცემლო საქმიანობის ხელშწყობა. უცხოენოვანი ლიტერატურის 

თარგმნა და სასწავლო პროცესისთვის აუცილებელი ლიტერატურის უზრუნველყოფა 

(რიდერების, სახელმძღვანელოების მომზადება და ა.შ.).  

 

მოცემულ დოკუმენტში წარმოდგენილია ახალი სტრატეგიის ძირითადი პუნქტები და მისი 

დეფინიციები. ეს პუნქტებია: 

∫  მოსამზადებელი პროგრამა - ‘საორიენტაციო რუკა’ ითვალისწინებს თბილისის სახელმწიფო 

სამხატვრო აკადემიის ბაზაზე აბიტურიენტებისთვის მოსამზადებელი კურსების შექმნას, 

რომელიც უზრუნველყოფს, როგორც თეორიული, ისე  ვიზუალური  ხელოვნების  

სხვადასხვა მიმართულებით ზოგადი ცოდნის და ინფომაციის ხელმისაწვდომობას. 
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საორიენტაციო და მოსამზადებელი პროგრამა, მიზნად ისახავს მოზარდების 

თვითგამორკვევის ხელშეწყობას პროფესიული ორიენტაციის გზით. პროგრამაში ჩართული 

იქნება  თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიაში არსებული ფაკულტეტები და მათი 

წარმომადგენლები: (სახვითი ხელოვნება,  არქიტექტურა, რესტავრაცია/ ხელოვნების 

ისტორია და თეორია, დიზაინი და მედია ხელოვნება), ასევე  მოსამზადებელი კურსების 

შექმნაში მონაწილეობას მიიღებენ სხვადასხვა დარგის მოწვეული სპეციალისტები.  

მოსამზადებელი პროგრამა ეფუძნება ინტერდისციპლინარულ მიდგომებს. პროგრამის 

ფარგლებში  მოწვეული პროფესორები, რეგულარულად გაუწევენ კონსულტაციებს, 

ჩაატარებენ ლექციებისა და workshop-ების კურსებს.  სწავლის პირველივე ეტაპზე 

დაიგეგმება შემოქმედებითი და საგამოფენო ტურები არა მხოლოდ სამხატვრო აკადემიაში, 

არამედ ქართულ სახელოვნებო სივრცეებში სხვადასხვა აქტოვობების გასაცნობად. 

მოსამზადებელი განათლების პროგრამის  ფარგლებში ჩართული პირები მოემზადებიან  

პორტფოლიოს შექმნისთვის და გასაუბრებისთვის, რის საფუძველზეც მოხდება  მათი 

ჩარიცხვა  თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიაში. შესაბამისად, თბილისის 

სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიაში მოსახვედრად, ერთიანი ეროვნული გამოცდების 

ჩაბარებასთან ერთად, საჭირო იქნება მოსამზადებელი კურსის გავლა.   საბაკალავრო 

პროგრამაზე მისაღებად  აბიტურენტი შეირჩევა  პორტფოლიოს წარდგენით და 

გასაუბრებით.  

∫ საგანმანათლებლო პროგრამა „ლინზა“. „ლინზა“ ითვალისწინებს სამხატვრო აკადემიის 

უახლესი ტექნოლოგიებით აღჭურვას. იგულისხმება, როგორც ფიზიკური ტექნიკა, ისე 

სტრატეგიული და საგანმანათლებლო ტექნოლოგიები, რომლებიც უმოკლეს დროში 

უზრუნველყოფენ ხარისხის გაუმჯობესებას და გაზრდიან აკადემიური 

გაცვლის/ტრანსფერის  შესაბამისობის ხარისხს  (იხ. დანართი 1). 

„ლინზა“, უშუალოდ, ინოვაციის ნაწილში მოიაზრება და ქართულ ბაზარზე თანამედროვე 

ტექნოლოგიების დამკვიდრების, ათვისების, მისი აკადემიური ფილტრაციის აგენტსაც 

წარმოადგენს. პროექტი, ამავდროულად უზრუნველყოფს სტუდენტების მაღალი ხარისხის 

ჩართულობას და რეალიზაციის შესაძლებლობას. 

ტრადიციის კომპონენტის დასარეგულირებლად, „ლინზა“-ს მთავარი ამოცანა იქნება 

აკადემიაში არსებულ ღირებულებთან სინთეზი. ამ მიზნით, „ლინზა“ განხორციელდება, 

როგორც კვლევითი, ისე შემოქმედებითი მიმართულებებით და უზრუნველყოფს ტრადიციის 

ტრანზიტს თანამედროვე დროში, ისევე, როგორც თანამედროვე ხელოვნების მიერ 

ზემოაღნიშნული ტრადიციების ინტერპრეტაციას და ახალი ტრადიციების დამკვიდრებას. 

 ∫ თანამედროვე ხელოვნების ფესტივალი  (იხ. დანართი 2).  წარმოადგენს  საგანმანათლებლო-

შემოქმედებით პროგრამას, რომელიც უზრუნველყოფს დამამთავრებელი კურსების 

სტუდენტების სწრაფ და მაღალხარისხიან რეალიზაციას. პროგრამაში გათვალისწინებული 

იქნება, როგორც თეორიული, ისე პრაქტიკული ელემენტები, საერთაშორისო ჩართულობა, 

საარქივო პოლიტიკა და პროფესიული გადამზადება, რომელიც სტუდენტებს შემოქმედებითი 

ბარიერების გარღვევაში და თვითდამკვიდრებაში შეუწყობს ხელს.   
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∫ სამხატვრო აკადემიის რეზიდენციები, (იხ. დანართი 3). რომელიც უზრუნველყოფს 

გარიყულაში გაჩენილი სარეზიდენციო პროგრამის იდეის განვრცობას და მის აკადემიურ 

ფორმატში გატარებას. საერთაშორისო რეზიდენციები წარმოადგენს, როგორც ახალი ცოდნის 

მიღების წყაროს, ისე ტრადიციის გადინების და ამოძრავების წინაპირობას. 

∫ თავისუფალი სახელოსნოები. გამოყენებითი და ექსპერიმენტული ხელოვნების 

სახელოსნოები, რომლებიც ყოფილი კინო-სტუდიის ტერიტორიაზე არსებულ ორ შენობაში 

მოეწყობა. სახელოსნოების მთავარი იდეაა, ხელი შეუწყოს გამოყენებითი ხელოვნების 

ხარისხის ამაღლებას და მისი ექსპრიმენტული ფორმით წარმოდგენას. გარდა ამისა, 

თავისუფალი სახელოსნოები იმუშავებს თავისუფალ რეჟიმშიც. მასთან არსებული გალერეა 

გახდება თანამედროვე ხელოვნების ინდივიდუალური და ჯგუფური გამოფენების გამტარი, 

რაც პირდაპირ აისახება პროფესიული განვითარების პროგრამაზე და სტუდენტების 

რეალიზაციის ხელშეწყობაზე. სახელოსნოებისთვის მნიშვნელოვანია ორი ძირითადი 

მიმართულება: პირველი  მიმართულება უზრუნველყოფს ტრადიციის გატარებას  (იგ. 

ტრადიციული ტექნიკების შესწავლა, კულტ. არტეფაქტების თეორიული გააზრება,  სამუშაო 

მასალების ისტორია და ა.შ.), ხოლო მეორე, მიღებული გამოცდილების თარგმნას და 

თანამედროვე პრაქტიკებს. შესაბამისად, სახელოსნოებში მომუშავე სტუდენტებს საშუალება 

ექნებათ მიიღონ, როგორც ტრადიციული, ისე უახლესი ცოდნა. აუცილებელია, 

სახელოსნოებში მოწვეული იყვნენ პირები სხვადასხვა ქვეყნების  საგანმანათლებლო 

ინსტიტუციებიდან, რომლებიც სტუდენტებს ლექციებს, მასტერკლასებსა და უორქშოფებს 

ჩაუტარებენ. ამგვარად შესაძლებელი გახდება ინტერნაციონალური ხასიათის გამოკვეთა და 

უახლესი მიდგომების გაზიარება. 

 

 ∫ ღია სახელოსნოების დღეები. თბილისის სამხატვრო აკადემიაში, ღია და გამჭვირვალე 

პროცესების დასაწყებად, იგეგმება მოეწყოს ყოველწლიური ღია სახელოსნოები, რომლის 

ფარგლებშიც ყველა სტუდენტს ექნება საკუთარი ნამუშევრის წარმოდგენის საშუალება. 

პროგრამა მოემსახურება, როგორც სტუდენტების ხილვადობის გაზრდას, ისე აკადემიის 

რეპუტაციის გაუმჯობესებას და პროფესიული რეალიზაციის ხელშეწყობას. 

 ∫ ახალი ცოდნის ლაბორატორია მოემსახურება ხელოვნების ისტორიის, თეორიის, 

რესტავრაციისა და კონსერვაციის მიმართულებით უახლესი ცოდნის და მეთოდოლოგიის 

ათვისებასა და დანერგვას. ამავდროულად, სტუდენტებს დამოუკიდებელი აკადემიური 

კვლევის საშუალებაც მიეცემათ. კვლევის ფარგლებში სხვა ფაკულტეტების ჩართულობით 

შედგება და გამოიცემა ჟურნალ-გაზეთები, პუბლიკაციები, განხორციელდება სტუდენტური 

კურატორული პროექტები. ახალი ცოდნის ლაბორატორიის ერთ-ერთი პრიორიტეტი სწორედ 

კურატორული საქმიანობის წახალისება იქნება. ახალი ცოდნის ლაბორატორია მოამზადებს 

სტუდენტებს სამომავლო პროფესიული განვითარებისთვის, ინტერდისციპლინური 

აკადემიური კვლევებისთვის და ინტერესების განვრცობისთვის. ახალი ცოდნის 

ლაბორატორიის ფარგლებში ორგანიზდება სამეცნიერო თანამშრომლობის სივრცე, რომელიც 

სამეცნიერი შეხვედრების ადგილად ჩამოყალიბდება. მნიშვნელოვანია, რომ კვლევებისთვის 

და სამეცნიერო საქმიანობისთვის თბილისის სამხატვრო აკადემიამ უზრუნველყოს საგრანტო 

სისტემა და განავითაროს ფონდრაიზინგი. 
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 ∫ ბრენდინგი და კომუნიკაცია. (იხ. დანართი 4). ახალი აკადემიის პროგრამის ერთ-ერთი 

ცენტრალური ამოცანაა შექმნას გრძელვადიანი და მრავალშრიანი ბრენდინგის სტრატეგია, 

რომელიც საზოგადოებასთან სტუდენტურ კომუნიკაციას უზრუნველყოფს. ბრენდინგის 

ფარგლებში გათვალისწინებულია სტუდენტური ჩართულობის მაღალი ხარისხი. ახალი 

აკადემიის მიზანია უშუალოდ სასწავლო/შემოქმედებით რეჟიმებზე დაყრდნობით შექმნას 

სამხატვრო აკადემიის ახალი სახე, რომელიც დროთა განმავლობაში ძველი სტრუქტურების 

კომუნიკაციის განახლების საფუძველიც გახდება.  

∫ უცხოენოვანი სასწავლო პროგრამების შექმნა  (სამივე საფეხურზე) და ინტეგრირება  ხელს 

შეუწყობს უცხოელი სტუდენტების მოზიდვას და მნიშვნელოვნად გაზრდის საერთაშორისო 

გაცვლით პროგრამებს. სამხატვრო აკადემიის ინტერნაციონალიზაციისთვის ასევე 

აუცილებელია  უცხოელი პროფესორების და უცხოეთში მომუშავე ქართველი ლექტორების  

მოწვევა მოკლე და გრძელვადიანი გაცვლითი პროგრამებით და ასევე აკადემიის პროფესორ-

მასწავლებელთა მივლინება სხვა ქვეყნების უნივერსიტეტებში.  

 

∫  დამოუკიდებელი სტუდენტური გაერთიანება/ სტუდენტური უფლებები 

პროექტი წარმოადგენს დამოუკიდებელი სტუდენტური გაერთიანების პილოტაჟს, რომელიც 

მიზნად ისახავს შემოქმედებით და კვლევით პროცესებში სტუდენტების აქტიურ ჩართვას, 

საგანმანათლებლო პროცესების შესახებ მათი ცნობიერების ამაღლებას და სასწავლო 

პროცესში რეალიზაციის ხარისხის გაზრდას.  

პროექტის ფარგლებში მოეწყობა გამოფენები, გამოიცემა ჟურნალები, ჩატარდება კვლევა და 

სხვადასხვა ტიპის აქტივობა, რაც ხელს შეუწყობს სტუდენტური ინიციატივის ზრდას, მათი 

პროფესიული უნარ-ჩვევების განვითარებას, საგანმანათლებლო და პროფესიული 

კონტაქტების მოძიებას და უშუალოდ ქალაქში მიმდინარე შემოქმედებით პროცესში ჩართვას. 

პროექტის განმავლობაში ასევე გათვალისწინებულია სტუდიო-ვიზიტები, საარქივო 

სამუშაოები, თავისუფალი ლექციები, დისკუსიები და გასართობი ღონისძიებები. პროექტი 

ასევე მოიცავს მედია ჩართულობას. სტუდენტებთან ერთად განხორციელდება ბრენდინგი, 

რაც სოციალური ქსელების, ინტერვიუების და სხვადასხვა მედია-აქტივობის დაგეგმვას 

გულისხმობს. 

დამოუკიდებელი სტუდენტური გაერთიანება უზრუნველყოფს სტუდენტების უფლებების 

დაცვას. დამოუკიდებელი გაერთიანება პასუხისმგებელი იქნება კონსულტაცია გაუწიოს 

სტუდენტებს საქართველოს კანონმდებლობით მათთვის მინიჭებული  უფლებების შესახებ 

და აქტუალიზაცია მოახდინოს ისეთი  საკითხების როგორიცაა: ხარისხიანი განათლების 

მიღება;  დასაბუთებული უარი თქვას იმ იდეათა გაზიარებაზე,  რომელსაც სთავაზობენ 

სასწავლო პროცესის მიმდინარეობისას; მიაწოდოს ინფორმაცია ფინანსურ  და მატერიალურ 

დახმარებაზე - სახელმწიფოსგან, აკადემიისგან ან სხვა წყაროებიდან  სტიპენდიის 

მოპოვებაზე ; აირჩიოს საგანმანათლებლო პროგრამა; მონაწილეობა მიიღოს 

ინდივიდუალური საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავებაში;  მოახდინოს აკადემიური 

პერსონალის მუშაობის შეფასება და ა.შ 
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დოკუმენტში მოყვანილი ყველა პუნქტი წარმოადგენს საერთო პროგრამის ნაწილს, რომელიც 

გაერთიანდება „ახალი აკადემიის“ ქოლგის ქვეშ და სამხატვრო აკადემიის განახლების, მის 

ფოკუსში სტუდენტის მოქცევის, ბრენდინგის და უახლესი ტექნოლოგიური აღჭურვის 

გამტარი პლატფორმა გახდება. 

 

                                                        

 

 

 

 

                                                    

დანართი - 1 

    ~ 

 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა - 

LENS/ლინზა 

 

 

                თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის ტექნოლოგიზირების გეგმა 

 

 

                                                          ტექნოლოგიური სიახლეები 

 

 სახვითი ხელოვნება -  საინსტალაციო სივრცე, სამუშაო სივრცე ტრანსმედია 

ხელოვნებისთვის (+თსს*)  

 არქიტექტურა -   პროგრამული გამართვა, კომპიუტერული აღჭურვა, თემატური 

ბიბლიოთეკის განყოფილების მოწყობა, ურბანული რუკების სივრცე, მასალების 

სივრცე (+თსს). 

 ხელოვნების ისტორია და თეორია, რესტავრაცია/კონსერვაცია, კულტუროლოგია  -  

ბიბლიოთეკის განყოფილების მოწყობა, არქივების/ციფრული ბაზების მოწყობა, 

ვიზუალური მასალის სამუშაო ოთახი, საინფორმაციო ბაზის ოთახი. 

 დიზაინი  -  ციფრული სამუშაო ოთახი, მასალების ოთახი (+თსს), ბიბლიოთეკის 

განყოფილების მოწყობა. 

 მედია ხელოვნება -  ფაკულტეტის სრული ტექნოლოგიური აღჭურვა. 
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          პროგრამული სიახლეები 

 

•   სახვითი ხელოვნება-ინსტალაციის ხელოვნება (BA, MA), ტრანსმედია ხელოვნება 

(MA).         

• არქიტექტურა - ქალაქი და თანამედროვე არქიტექტურა (MA)                     

• ხელოვნების ისტორია  არქაული ხელოვნება (MA), ბიზანტიური ხელოვნება (MA), 

ხელოვნების მენეჯმენტი (MA), კურატორობა (MA)      

• დიზაინი - დიზაინის ეკოლოგია (MA),  

• მედია ხელოვნება - მოძრავი გამოსახულება/ვიდეო არტი (MA) 

 

          საარქივე მიმართულებები                

• ხელოვნების ისტორიის და თეორიის არქივი 

• შუა საუკუნეების ხელოვნების არქივი 

• საბჭოთა კოლექციის არქივი 

• მოდის არქივი 

• გრაფიკული ხელოვნების არქივი 

• არქიტექტურული მეხსიერების არქივი 

 

          ლინზა - სინთეზის ხელოვნება 

• ვირტუალური და ფიზიკური სამყაროების 

• სივრცის და დროის 

• ინდივიდუალური და სოციალური ღირებულებების 

• ტრადიციის და ინოვაციის 

• ხელოვნების და ყოფის (სოციალური ესთეტიკა) 
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ფოკუსი 

მოდერნიზმი • შუა საუკუნეები • თანამედროვე ხელოვნება • თარგმნა • მეთოდოლოგია • 

მასალების კვლევა • მენეჯმენტი • უცხო ენები • ტექნოლოგია • ინსტალაცია • ხელოვნება და 

მეცნიერება • ბურჟუაზიული არქიტექტურა • პუბლიკაცია • რუკები • გრაფიკა • გაცვლითი 

პროგრამები • დიზაინის ისტორია • შემოქმედებითი აპლიკაციები • დასაქმების პროგრამა • 

მულტიდისციპლინა • ტექნოლოგიური მხარდაჭერა • ქსელი • საგანმანათლებლო ბაზები • 

ეკოლოგია • 

 

             შეფასების კრიტერიუმები 

• არქივების რელევანტურობა 

• პროექტ „ლინზაში“ სტუდენტების მაღალი ჩართულობა 

• საჯარო ჩართულობა (გამოფენები, კონფერენციები, პროგრამები, ჟურნალები) 

• ახალი მეთოდების შესწავლა და პრაქტიკაში გატარება 

• ახალი მიმართულებების არსებულთან დაახლოება 

• ახალი ტექნოლოგიების სასწავლო პროცესში ინტეგრირება 

• ქალაქთან ურთიერთობის გამყარება (საგანმანათლებლო, კულტურული და ა.შ.) 

• ახალი პარტნიორების და ინვესტორების მოძიება 

• სტუდენტური სამუშაოების შექმნა 

• სტუდენტების დასაქმების გეგმის შექმნა 

• სამეცნიერო ინდექსზე მუშაობა 

• აკადემიური ნაშრომების თარგმნა და გაზიარება 

• დასავლურ და აღმოსავლურ კვლევით ინსტიტუციებთან დაკავშირება 

• საერთაშორისო სახელოსნოების გააქტიურება 

• სტუდენტების ჩართულობა საერთაშორისო სახელოსნოებში (პრაქტიკული და 

თეორიული კურსები) 

• ურბანულ განვითარებაზე რეაგირება 

• ახალი ბიბლიოთეკის შექმნა 
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დანართი -  2    

                    სტუდენტური პროგრამა -თანამედროვე  ხელოვნების ფესტივალი 

 

 

პროგრამის მიმოხილვა 

თანამედროვე ხელოვნების ფესტივალი და კინოსტუდიასთან თანაარსებული “თბილისის 

საერთაშორისო სახელოსნოები”, გეგმავს თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიასთან 

თანამშრომლობის გრძელვადიან პროგრამას. 

პროგრამა მოიცავს, როგორც საგანმანათლებლო ისე პროფესიულ ნაწილებს და 

უზრუნველყოფს სამხატვრო აკადემიის სტუდენტების ჩართულობას თანამედროვე 

ხელოვნებაში მიმდინარე პროცესებში, ისევე, როგორც მათი პროფესიული სივრცისთვის 

მომზადებას. ფესტივალის ფარგლებში დაგეგმილია რიგი მოვლენები, ლექციები, კვლევები 

და სტუდიო-ვიზიტები, რომლებშიც სამხატვრო აკადემიის სტუდენტებს სხვადასხვა 

პროფილით ექნებათ მონაწილეობის მიღების საშუალება. 

 

ფესტვალის ძირითად ფოკუს ჯგუფს წარმოადგენს ბაკალავრის მეოთხე საფეხურის და 

მაგისტრატურის პირველი და მეორე საფეხურების სტუდენტები ყველა მიმართულებით. 

 

სტუდენტები შეირჩევიან კონკურსის საშუალებით, რომელშიც წარმოდგენილი იქნება 2023 

წლის ფესტივალის თემა და ზოგადი პროგრამა, თითო ფაკულტეტიდან მაქსიმუმ 5 

სტუდენტი. სტუდენტების შერჩევა მოხდება ფესტივალის კონცეფციასთან მათი ინტერესების 

თანხვედრის მიხედვით. შერჩეული მონაწილეებისგან ჩამოყალიბდება დამოუკიდებელი 

სამუშაო ჯგუფი, რომელიც მონაწილეობას მიიღებს ფესტივალის მოვლენების ორგანიზებაში, 

საფესტივალე ჟურნალის ნომრების შექმნაში, პუბლიკაციის მომზადებაში, რეზიდენციების 

გამართვასა და გამოფენის დაგეგმვა/მოწყობაში, კვლევით საქმიანობასა და 

კონფერენცია/სიმპოზიუმების მოწყობაში. ამავდროულად, შერჩეულ სტუდენტებს საშუალება 

ექნებათ თავად მიიღონ მონაწილეობა ფესტივალის პროგრამაში, მოაწყონ ჯგუფური გამოფენა 

და შექმნან თემატური ჟურნალი. 

 

შერჩეულ სტუდენტებს ჩართულობის, ინტერესის და აქტივობის მიხედვით, საშუალება 

ექნებათ გახდნენ ფესტივალის გუნდის ნაწილი და დასაქმდნენ უშუალოდ ფესტივალის 

ფარგლებში, ან მასთან თანაარსებულ პროექტებში. პროექტით დაინტერესებული 

ხელოვანებისთვის ასევე განიხილება დამატებითი სამუშაო სივრცეების გამოყოფა და მათი 

მასალებით უზრუნველყოფა. გარდა ამისა, პროექტში მონაწილე სტუდენტებისთვის 

გაკეთდება ვორქშოფების პროგრამა, რომლის ფარგლებში მაც არაერთი ტექნიკის შესწავლის 

და პრაქტიკაში გატარების საშუალება ექნებათ. ფესტივალის ფარგლებში ასევე იგეგმება 

ბიენალეს კონცეფციის შემუშავება, რაც გულისხმობს რეგიონალური მნიშვნელობის 

მოვლენას, არაკომერციული თანამედროვე ხელოვნების ბიენალეს შესაქმნელად. პროექტში 

მონაწილე სტუდენტებს საშუალება ექნებათ თავად გახდნენ ბიენალეს მონაწილეები და 
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გამოიყენონ ფესტივალის პლატფორმა ინდივიდუალურ და ჯგუფურ პროექტებზე 

დაფინანსების მოსაპოვებლად. ფესტივალის გუნდი მათ გაუწევს კონსულტაციას და 

აღმოუჩენს პროექტების მოსაზმადებლად საჭირო დახმარებას. 

  

ფესტივალის განრიგი: 

 

 ნოემბერი კვლევა 

დეკემბერი ფესტივალის კონცეფციის მომზადება 

იანვარი Open Call; სტუდენტების პროექტების მიღება 

თებერვალი პროექტების შერჩევა და ჯგუფების ჩამოყალიბება 

მარტი სტუდიო ვიზიტები; ჟურნალის კონცეფციების მომზადება; ფესტივალის 

პროგრამის მომზადება; ლექციები & სემინარები 

აპრილი ფესტივალის პროგრამის მომზადება;  არქივის კონცეფციის მომზადება; 

ჟურნალის ნომრის გამოცემა; ლექციები & სემინარები 

მაისი ფესტივალის პროგრამის მომზადება; გამოფენის გახსნა Paradisiac; ლექციები 

& სემინარები 

ივნისი კომუნიკაციის დაგეგმვა; უცხოელი სტუმრების მოწვევა; Short List-ის 

გამზადება; ჟურნალის მე-3 ნომრის გამოცემა; Open Call; ლექციები & 

სემინარები 
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ივლისი ხელოვანების და დამოუკიდებელი ნამუშევრების შერჩევა ფესტივალისთვის; 

უცხოელი რეზიდენტების მიღება; ფესტივალის წიგნის მომზადება; 

ფრანგული პავილიონის გამართვა; იტალიური და გერმანული 

პავილიონების დაგეგმვა; ლექციები & სემინარები. 

აგვისტო ინდივიდუალური და ჯგუფური გამოფენების დაგეგმვა; ფესტივალის 

პროგრამის წარდგენა. 

სექტემბერი გახსნა; სიმპოზიუმი; საჯარო ლექციები 

ოქტომბერი ინდივიდუალური და ჯგუფური გამოფენები 

ნოემბერი ფესტივალის გალა; 2024 წლის ბიენალეს კონცეფციის პრეზენტაცია; 

ჟურნალის  პრეზენტაცია;  არქივის პრეზენტაცია; “ახალი ჰორიზონტის” 

პრეზენტაცია 

ბენეფიტები და პროფესიული რეალიზაცია: 

რამდენადაც, ფესტივალი იქნება არაკომერციული პროექტი, მასში ჩართულ ყველა 

შემოქმედებით ადამიანს აქვს თავისუფალი მუშაობის ფართო შესაძლებლობა. ფესტივალის 

გუნდი ჩართულ სტუდენტებს უზრუნველყოფს თეორიული და პრაქტიკული 

შესაძლებლობებით. საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს, როგორც არაფორმალურ 

ლექციებს, ისე სემინარებს და ვორქშოფებს. თითოეული კურსი მისადაგებულია ფესტივალის 

კონცეფციასთან და ემსახურება სხვადასხვა პროფილი სტუდენტების დაახლოებას, საერთო 

სახელოვნებო პროექტების შესაქმნელად. ამგვარად სტუდენტები, რომლებიც ჩართულები 

იქნებიან ფესტივალში მიიღებენ შემდეგ ბენეფიტებს: 

●       ყველა პროფილის სტუდენტს ექნება სხვა დისციპლინების გაცნობის და საკუთარი 

ინტერესების სხვადასხვა ხედვიდან დანახვის საშუალება. 
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●       სტუდენტები გაეცნობიან ინტერდისციპლინური კვლევის და ინტერმედიალური 

ხელოვნების ძირითად საფუძვლებს. 

●       კურსის ფარგლებში უშუალო ჩართულობით ისინი ისწავლიან პროექტირების 

ნიუანსებს და საკუთარი იდეების რეალიზების გზებს ადგილობრივ კულტურის 

პოლიტიკაზე და საბაზრო გამოცდილებაზე დაყრდნობით. 

●       ფესტივალში ჩართული სტუდენტები ისწავლიან საკუთარი პროექტების ფართო 

კუთხით წარმოდგენას, დაწყებული კონცეპტუალური ჩარჩოთი, დასრულებული 

მედიაციით. 

●       სტუდენტები გაიცნობენ არაერთი დარგის პროფესიონალს, რომელთან ერთადაც 

საშუალება ექნებათ იმუშაონ გამოფენებზე, შექმნან თავისუფალი პროექტები, 

გაამყარონ კონტაქტები სამომავლო საქმიანობისთვის / პრაქტიკის მიზნით და ა.შ. 

●       შეიძინონ გამოფენის დაგეგმვა/მოწყობისთვის აუცილებელი უნარები. 

●  თავისუფალ რეჟიმში მიიღონ სხვადასხვა სფეროს პროფესიონალისგან უნიკალური 

განათლება. 

●       ისწავლონ საგამომცემლო საქმიანობა. 

●       განავითარეონ პროფესიული უნარები და მიიღონ საკუთარ სფეროში უნიკალური 

გამოცდილება. 

●    მიიღონ თეორიული და ტექნიკური მხარდაჭერა საბაკალავრო და სამაგისტრო 

პროექტების შექსამნელად. 

თანამედროვე სამყაროში პროფესიული რეალიზაცია გულისხმობს, როგორც 

რეალიზაციისთვის საჭირო ცოდნებს, ისე სხვადასხვა სფეროებში კონტაქტების 

დამყარებას და საბაზრო პოლიტიკის ცოდნას. ფესტივალი მზად არის პროექტში 

ჩართულ სტუდენტებს გაუწიოს ლობირება, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე, ქვეყნის 

ფარგლებს გარეთ. ამ მიზნით, შეირჩა სპეციალისტების გუნდის სია, რომლებიც ქვეყნის 

შიგნით სხვადასხვა ორგანიზაციების თანამშრომლები და მაღალი ხარისხის 

სპეციალისტები არიან. 

ფესტივალში შერჩეულ სტუდენტებს საშუალება ექნებათ თავად შეარჩიონ სასურველი 

სპეციალისტ(ებ)ი და გაიარონ მათთან პროექტზე დაყრდნობილი და თავისუფალი 

კონსულტაციები (მარტი-ივლისი). შედეგად, სტუდენტები მიიღებენ ამომწურავ 

ცოდნას და ინფორმაცის, რომელიც გამყარებული იქნება ადგილობრივი 

გამოცდილებით. 
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დანართი -  3 
 

სამხატვრო აკადმიის რეზიდენციების ქსელი 

საერთაშორისო რეზიდენციები წარმოადგენს, როგორც ახალი ცოდნების  

მიღების წყაროს, ისე ტრადიციის გადინების და ამოძრავების წინაპირობას. 

 

სტრატეგიული განვითარების გეგმის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად  

განისაზღვრა სარეზიდეციო პროგრამების შემუშავება, რომელიც გრძელვადიან   

პერსპექტივაში უზრუნველყოფს თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის ბაზაზე 

შეიქმნას საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი ინტერდისციპლინარული პლატფორმა, 

რაც უზრუნველყოფს ერთობლივი ინტერკულტურული პროექტების განხორციელებას, 

გაცვლითი პრაქტიკას, ხელოვანთა მობილურობასა და ფართო საკომუნიკაციო ქსელის 

შექმნას. სარეზიდეციო პროგრამა გულისხმობს ფართო კვლევით და შემოქმედებით 

საქმიანობას, რომელშიც ჩართულები იქნებიან, როგორც სტუდენტები ისე /თბილისის 

სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის გუნდი, მისი პარტნიორები, საერთაშორისო მეგობრები 

და დაახლოებული პირები. 

 

სარეზიდენციო პროგრამის მიზნები და ამოცანები: 

კრიტიკული აზროვნების, პრაქტიკული სწავლებისა და კვლევის საერთაშორისო 

პლატფორმის ჩამოყალიბება. 

 

კულტურული კავშირების გაფართოება საერთაშორისო სახელოვნებო ინსტიტუციებთან/ 

კომუნებთან თანამშრომლობითა და ინტეგრაციით./ინტერკულტურული დიალოგის 

მხარდაჭერა გრძელვადიანი პროგრამების მეშვეობით. 

 

მულტიდისციპლინარული პროექტების განხორციელება რეგიონულ, ეროვნულ და 

საერთაშორისო დონეზე. 

 

 სამუშაო მიმართულებები: 

 საკურატორო მუშაობა, ორიენტირებული  როგორც ტრადიციულ მედიაზე, ისე  

თანამედროვე ხელოვნების ყველა ფორმატზე. 

 

საინფორმაციო მუშაობა - შეხვედრები, დისკუსიები, კულტურული გაცვლა, ადგილობრივი 

ხელოვანების დახმარება ფართო საკომუნიკაციო ქსელის შექმნაში; 

 

საგანმანათლებლო მუშაობა -უორქშოფები, ლექციები, სემინარები და მასტერკლასები   

 

სივრცის მოწყობა და ინფრასტრუქტურა 

სარეზედციო პროგრამის ფარგლებში იგეგმება  რეზიდენციების მშენებლობა და 

გაფართოება, მისი აღჭურვა შესაბამისი ინფრასტრუქტურით. 
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    თბილისის სამხატვრო აკადემიის ბაზაზე  არსებული რეზიდენციების სამოქმედო გეგმა: 

 აკადემიის კუთვნილ მიწის ნაკვეთზე (სოფ. მისაქციელი) რეზიდენციის მშენებლობა. 

 რეზიდენციების მშენებლობის გაგრძელება, მათი აღჭურვა შესაბამისი ფიზიკური 

საჭიროებებით 

 სახელოსნოების მშენებლობა 

 საგამოფენო სივრცის ორგანიზება და მისი აღჭურვა შესაბამისი ტექნიკური 

საჭიროებებით 

 ბიბლიოთეკის მოწყობა 

 ღია კინოთეატრის მოწყობა 

 

 

დანართი - 4 

ბრენდინგი და კომუნიკაციები 

ახალი აკადემია -  პროექტის ბრენდინგისთვის აუცილებელია გამოიყოს პროექტის ქოლგა, 

დამოუკიდებელი სახელით და ლოგოთი.  

 

- არსებითად, პროექტი, როგორც ბრენდი არაპირდაპირ იქნება გაიგივებული სამხატვრო 

აკადემიასთან, რაც მოგვცემს საშუალებას: 1) ავარიდოთ თავი პირდაპირი გზით აკადემიის 

გაშუქებას 2) წარმოვადგინოთ ალტერნატიული და ექსპერიმენტული დისკურსი 3) ავცდეთ 

შესაძლო ღირებულებების კონფლიქტს უკვე არსებულ სისტემურ ერთეულებსა და “ახალი 

აკადემიის” ქოლგის ქვეშ გაერთიანებულ პროექტებს შორის. 

 

- “ახალი აკადემიის” ქვეშ უნდა გაერთიანდეს უახლესი პროექტები, როგორებიცაა: 

რეზიდენცია, ფესტივალი, სახელოსნოები, ღია კარის დღეები და ყველა ის პროექტი, რომელიც 

მომავალში დაემატება. 

 

           პროექტის შესაძლო გამოწვევები:  

             შექმნას ინტერესებზე დაფუძნებული კომუნალური გაგება 

 მოიზიდოს ახალგაზრდები და შექმნას ახალი სამუშაო ჩარჩოები 

 აითვისოს რეპრეზენტაციის და ვიზუალიზაციის უახლესი ფორმები 

 მოიპოვოს აკადემიაში უკვე არსებული სტრუქტურული ერთეულების ნდობა და 

მოახდინოს მათი ბრენდინგი/ინტერპრეტირება (ეს პუნტქი შესაძლოა ეტაპობრივად 

განხორციელდეს). 

 დაუკავშირდეს სხვადასხვა ინსტიტუტებს, მუზეუმებს, ბიზნეს და საჯარო სექტორებს 

და ნავიგაცია გაუწიოს აკადემიის მიერ გამართულ მოვლენებში ყველა არსებული 

კონტაქტის ჩართულობას (ბენეფიტების სისტემების შემუშავება პოტენციური 

პარტნიორებისთვის). 

 შექმნას ხიდები ხსენებულ სუბიექტებთან. 

 1 წლის მუშაობის მანძილზე წარმოადგინოს კულტურული ქსელის რუკა, რომელიც 

განსაზღვრავს ბრენდინგის შემდგომ ეტაპს. 

 ახალი აკადემია მაქსიმალურად უნდა დაეყრდნოს სტუდენტების შემოქმედებით 

ინტერესებს, როგორიც შეიძლება იყოს: დიჯეინგი, ტატუ ხელოვნება, სამეცნიერო 
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ექსპერიმენტები, კითხვის წრე, ურბანული ხელოვნება (გრაფიტი და სხვ.), სპორტული 

აქტივობები, ექსპერიმენტული კინო, ფოტოგრაფია და ა.შ. ყველა ჩამოთვლილი 

სტუდენტური ინტერესის წახალისება ამავდროულად “ახალი აკადემიის” პიარის 

ნაწილიც იქნება. ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა სტუდენტებს მივცეთ საკუთარი 

სასწავლო სივრცის წარმოდგენის და მისი რეპუტაციის ამაღლების საშუალება.  

(საინფორმაციო ველის აქტუალიზაცია, რომელიც გამოიწვევს ახალი იდეების        

პროვოცირებას, რომელიც სტუდენტური ოფენ ქოლების დროს მოგვცემს იდეების 

გენერირების საშუალებას). + სოციალურად ჩართული ხელოვნება, როგორც 

მეთოდოლოგია. 

 

 

 

 


