
 
 
 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ სხვადასხვა ისტორიული 
მოვლენისა თუ პიროვნების უკვდავსაყოფად მონუმენტური სახვითი 

ხელოვნების ძეგლების, სხვა მემორიალური ობიექტისა და სკულპტურული 
კომპოზიციების ესკიზებისა და ხარჯთაღრიცხვის დოკუმენტაციის 
საუკეთესო წინადადების შესარჩევი საკონკურსო კომისიის დასკვნა 

 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიაში არსებული კომისიის სხდომა ამა 

წლის 11 ივლისს შედგა. განსახილველად შემოვიდა საკონკურსო წინადადებები 
ქალაქ თბილისში „ცისფერყანწელთა ორდენის” წევრი პოეტების ხსოვნისადმი 
მიძღვნილი მემორიალის განთავსებასთან დაკავშირებით. კომისიამ სამუშაო 
შეხვედრაზე საკონკურსოდ შემოსული ყველა საპროექტო განაცხადი დეტალურად 
განიხილა. ათ მონაწილე კონკურსანტს შორის ვერ გამოვლინდა გამარჯვებული 
მონაწილე. შეფასების ძირითადი კრიტერიუმი, რომელიც ვერც ერთმა საკონკურსო 
განაცხადმა ვერ დააკმაყოფილა, გახლდათ თემის  სიღრმისმეული გააზრება და 
შესაბამისი, მხატვრულად ღირებული პლასტიკური გადაწყვეტები.  

საკონკურსოდ წარმოდგენილ ნამუშევართათვის საერთო დამახასიათებელ, 
კომისიის ყველა წვრისთვის მიუღებელ ნიშნად გამოიკვეთა მეტისმეტად 
სწორხაზოვანი ნარაცია, თემის გააზრების ზედაპირულობა და მარტივ პლასტიკურ 
ილუსტრაციებამდე დაყვანილი ფორმა. 

წარმოდგენილი პლასტიკური ნიმუშების მოძველებული სამეტყველო ენა ვერ 
ახერხებს თანამედროვე საჯარო სივრცის საკომუნიკაციო სისტემაში ადგილის 
დამკვიდრებას ან პირიქით, აღნიშნულ სისტემაში ადგილის დამკვიდრების 
სურვილით, ნამუშევარში დაკარგულია სკულპტურული ძეგლის პარამეტრები და 
დიზაინერული გადაწყვეტილებებით შექმნილი ობიქეტი აცდენილია თემის 
ქანდაკების მედიუმში გააზრების მოთხოვნას.  

სახვითი გადაწყვეტების პრობლემათა რიგს განეკუთვნება შემოსული 
საკონკურსო ქანდაკებების შეუსაბამობა ავტორთა მიერ შემოთავაზებულ 
ადგილებთან. შემოსულ განაცხადთა უმრავლესობის საერთო პრობლემას  
კომპოზიციათა მეტისმეტი ფრონტალურობა და არასათანადო არქიტექტურული 
გადაწყვეტების საკითხი წარმოადგენს.  

მიუხედავად რამდენიმე, საინტერესოდ ფორმულირებული კონცეფციისა, 
ავტორების მიერ შემოთავაზებულ პლასტიკურ ფორმაში ჩანაფიქრი ნათლად ვერ 
იკითხებოდა.  

ვთვლით, რომ ქართული კულტურის ნებისმიერი ფენომენის ასახვისას, უკვე 
მოძველებული ფორმების მრავალჯერადი ექსპლუატაცია და ქალაქის საჯარო 
სივრცეში მათი ტირაჟირება ბადებს ქართული კულტურის, როგორც ანაქრონული 
ფენომენის გააზრების საშიშროებას.  აღნიშნული კონკურსის თვითმიზანი არ 
გახლავთ ქალაქის სივრცეში ქანდაკების აღმართვა. კონკურსის მიზანია ქანდაკების 
მედიუმის მეშვეობით, ახალი ეპოქის მიერ ხელახლა შეფასებული და გააზრებული 
ქართული კულტურის ღირებულებრივი ნიშნულების წარმოჩენა და მათი 
მეშვეობით აღნიშნული ფენომენის გარშემო ახალი სადისკუსიო სივრცის შექმნა.  

ზემოთ ჩამოთვლილი შენიშვნების გათვალისწინებით, რომელიც ყველა 
შემოსული განაცხადისთვის საერთო, გამაერთიანებელ ხარვეზად იქნა 
გააზრებული, კომისია ერთსულოვანი იყო უარყოფითი დასკვნის გამოტანისას.  



მოცემულ ეტაპზე კომისიამ დაადგინა: ქალაქ  თბილისში, ,,ცისფერყანწელთა 
ორდენის“ წევრი პოეტების ხსოვნისადმი მიძღვნილი მემორიალური ობიექტის 
განსათავსებლად ესკიზისა და ხარჯთაღრიცხვის დოკუმენტაციის შედგენაზე 
გამოცხადდეს ხელახალი კონკურსი. 

 
 


