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 Կոչ արվեստագետներին՝  
ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԵՍԻ  ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԸ  

 HAYP 2.O 
 
«ANKAPital» համատեղ  ցուցահանդես  
Անցկացման ժամանակահատվածը` 2015 թ. ապրիլ 

Վայրը` կհայտարարենք 
Արվեստագետի դիմում՝ մինչև մարտի 30,2015  
Ուղարկե՛ք բոլոր դիմումները  info.hayp@gmail.com  
 
«HAYP» ժամանակակից  արվեստի  շրջիկ  պատկերասրահի  երկրորդ նախագծի շրջանակում մենք 
պատրաստվում ենք ներկայացնել տարբեր մեդիաների կիրառմամբ համատեղ ցուցահանդես` 
ուրբանիստական ոճով ու գրաֆիկական արվեստի շեշտադրումով: Ներկայացված հիմնական մեդիաներից 
կլինեն սթրիթ արթը (փողոցային արվեստ), պատկերազարդումը, վիդեո-ցուցադրությունը և նկարչությունը:  
 
Թեմա` 
Միասնական  պառակտում  
 
Քաղաքները հետաքրքիր վայր են, տարածքներ, որտեղ մարդիկ միմյանց մոտ հարևանությամբ ապրում են ու 
աշխատում: Այս մոտիկության շնորհիվ էլ իրերի ընթացքն ավելի դինամիկ է. Շատ ծառայություններ առավել 
հասանելի են, և մարդիկ ավելի հեշտությամբ են հաղորդակցվում, ստեղծագործում ու համագործակցում: 
Բայց այս սերտության պատճառով առաջանում են նաև անհարմարություններ՝ անկարգություններ ու 
բախումներ` մարդկանց, գաղափարների, մեքենաների և այլն: Տեղի ունեցող զարգացումները կարող են 
բուռն լինել, կարող են լինել նաև ոչ համատարած ու համաչափ, երբ քաղաքի մի հատվածը մյուսներից 
անկախ ու առանձին է զարգանում` այդպիսով աններդաշնակություն առաջացնելով:  
 
«HAYP»-ը, որպես ժամանակակից արվեստի շրջիկ պատկերասրահ, տարբեր հատվածների անհամաչափ 
զարգացման ներկայիս պայմաններում հետաքրքիր առաջարկով է հանդես գալիս. մենք այդ անցումային 
տարածքներում ցուցահանդեսներ ու միջոցառումներ ենք կազմակերպում:  
 
Կազմակերպվող  այս  նոր  ցուցահանդեսի  ընթացքում  «HAYP»-ը  խնդրում  է  
արվեստագետներին  ուշադրություն  դարձնել  իրենց  շրջակա  միջավայրի  «անշուքությանը»: 
Իսկ  ի՞նչ  կլինի , եթե  ժամանակակից  մշակույթը  ձեզ  հեգնական , հակասական  և  անգամ  
անհարկի  թվա:  
 
Մենք հրավիրում ենք Ձեզ փորձարկելու և ուսումնասիրելու ժամանակակից մշակույթի բոլոր կողմերը` 
խոսելաձև (ի՞նչ արտահայտություններ եք օգտագործում), նորաձևություն, երաժշտություն կամ հենց Ձեր 
միջավայրը: Ձեր անձի ձևավորումը որքանո՞վ է պայմանվորված միջավայրի ազդեցությամբ, ինչի՞ հետ եք 
առնչվում (կամ չեք առնչվում): Ի՞նչ ձայն եք բարձրացնում Դուք` որպես արվեստագետ, տվյալ վայրում և 
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ժամանակաշրջանում: Քանի որ այժմ մենք գտնվում ենք Երևանում, ներկայացված աշխատանքների մեծ մասը 
կարտացոլեն այս քաղաքն ու հայ ինքնությունը:  Սակայն մենք միջազգային հարթակում գործող այլ 
արվեստագետների նույնպես հրավիրել ենք մասնակցելու ցուցահանդեսին` խորություն հաղորդելու և 
որոշակի համատեքստում դնելու համայնքի այս խաթարված պատկերը: 
 
ՈՃԸ  
 
Ցուցահանդեսին մասնակցող բոլոր արվեստագետները շատ ժամանակակից, երիտասարդ ու համարձակ 
ձեռագիր ունեն: Ընտրված աշխատանքները յուրատեսակ հայտարարություններ են լինելու` քաղաքական, 
սադրիչ, էրոտիկ և/կամ պարզապէս ծիծաղաշարժ. սա պասիվ ցուցահանդես չէ: Սա կենսունակության կոչ է, 
որը գրավում է արկածախնդիրներին: Աշխատանքները հիմա այստեղ են ու Ձեր ուշադրությունն են հայցում: 
 
Ներկայացվող  աշխատանքների  ընտրության  և  ցուցադրության  հարցում  ուղենիշ  
հանդիսացած  ուրբանիստական  ոճը  նպատակ  ունի  ընդգծելու  մեծ  քաղաքներին  բնորոշ  
դինամիկ , ստեղծագործական  ու  նորարարական  իրարանցումը` միասնական  պառակտման  այս  
ֆոնին: 
 
 
«HAYP» Ժամանակակից արվեստի շրջիկ պատկերասրահ 
www.haypopup.wordpress.com 
Info.hayp@gmail.com 
Հեռ.` 099-741-626 
 


