
ԻՏԱԼԻԱ. (ԱՆ)ՏԵՍԱՆԵԼԻ ՊԱՏՄՎԱԾՔՆԵՐ 
2019թ., ՀՈՒՆԻՍԻ 11 – ՕԳՈՍՏՈՍԻ 15 
«STYLES» ՊԱՏԿԵՐԱՍՐԱՀ
ԳՅՈՒՄՐԻ - ՀԱՅԱՍՏԱՆ

Կազմակերպիչ՝ «Glocal Project» խորհրդատվական ՍՊԸ
Աջակից՝ Դեմոէթնոանթրոպոլոգիայի կենտրոնական ինստիտուտ – Հռոմի 
Մշակութային ժառանգության և գործունեության նախարարություն
Գործընկերներ՝ Հռոմի Քաղաքակրթությունների թանգարան – Հռոմի 
Մշակութային ժառանգության և գործունեության նախարարություն, 
Հայաստանում Իտալիայի Հանրապետության դեսպանություն
Կուրատորներ՝ Միկոլ դի Վերոլի, Դոմինիկ Լորա 
Տեսաձայնային ապահովումը՝ «OpenLab» ՍՊԸ 
Մոնտաժող՝ Ֆրանչեսկո դե Մելիս
Գիտական համադրումը՝ Լեանդրո Վենտուրա, Ստեֆանիա Բալդինոտտի, 
Աննա Սիկուրեցա

2019թ. հունիսի 11-ին՝ ժամը 18:30, Գյումրիի «Սթայլ» պատկերասրահում կբացվի Միկոլ 
դի Վերոլիի և Դոմինիկ Լորայի կողմից կազմակերպված «Իտալիա. (Ան)տեսանելի 
պատմվածքներ» ցուցահանդեսը: Ցուցահանդեսը կազմակերպվել է «Glocal Pro-
ject» խորհրդատվական ընկերության կողմից՝ Հռոմի Դեմոէթնոանթրոպոլոգիայի 
կենտրոնական ինստիտուտի և Քաղաքակրթությունների թանգարանի հետ 
համատեղ: Ցուցահանդեսը աջակցվում է Հայաստանում Իտալիայի Հանրապետության 
դեսպանատան կողմից: Գիտական համադրումը իրականացրեց ինստիտուտի տնօրեն 
Լեանդրո Վենտուրան` իր մասնագիտացված աշխատակիցների հետ միասին:

2003 թվականին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն, որի հիմնական նպատակը միջոցների ձեռնարկումն է՝ 
ուղղված ոչ նյութական մշակութային ժառանգության սերնդեսերունդ փոխանցման 
խթանմանը, հաստատեց «Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանության 
մասին կոնվենցիա», որը հետագայում վավերացվեց Իտալիայում, 2007 թվականին: 
Կոնվենցիան նախատեսում է մի շարք ընթացակարգեր այսպես կոչված, ոչ նյութական 
մշակութային ժառանգության նույնականացման, վավերացման, պահպանության և 
խթանման համար: Մշակութային ժառանգությունը ընդգրկում է ոչ միայն հուշարձանները 
և հավաքածուները, այլ նաև ներառում է մեր նախնիներից ժառանգված ավանդույթները 
կամ կենդանի այլ օրինակներ, որոնք փոխանցվում են մեր հետնորդներին՝ ներառյալ 
ժողովրդական բանահյուսության ավանդույթները, կատարողական արվեստները, 
սոցիալական փորձը, ծեսերը, տոնակատարությունները, բնությանը և տիեզերքին 
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վերաբերող գիտելիքները և փորձը կամ ավանդական արհեստների արտադրությանն 
ուղղված գիտելիքներն ու հմտությունները:

Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության նման բազմաբնույթ ցուցակը ներառում է 
ժողովրդական բանահյուսության ավանդույթները և դրսևորումները, ինչպես օրինակ՝ 
«Սասնա ծռեր» պոեմը (հայկական մշակութային ժառնագության տարրեր, որոնք 
դասակարգվել են 2012թ.-ին), կամ սոցիալ-մշակութային փորձը (որը ներառում է քոչարին՝ 
հայկական ավանդական խմբակային պարը, որը հաստատվեց վերջերս՝ 2017թ.), 
տոնակատարությունները, ժողովրդական ծեսերը և եկեղեցական ավանդույթները 
(Մահացածների օրը, Մեքսիկա; իտալական հայտնի ծիսակատարության՝ ուսերի վրա 
կրվող «մեքենաները»), թատրոնը և կատարողական արվեստները (ճապոնական 
«Նոգակու» թատրոնը), ավանդական վարպետությունը, ուտելիքի պատրաստումը (ինչպես 
օրինակ՝ հայկական ավանդական հացի՝ լավաշի պատրաստումը կամ նապոլետանցի 
պիցցա պատրաստողի՝ «Pizzaiuolo»-ի իտալական արվեստը) և ընդհանրապես բնության 
ու տիեզերքի մասին հնադարյան գիտելիքները: Այս փորձառությունները կենդանի 
պահելը հույժ կարևոր է, քանի որ վերջիններս բնորոշում և վերասահմանում են 
ժամանակը, տարածությունը և ամենակարևորը՝ ժողովուրդների և աշխարհագրական 
վայրերի հիշողությունը: Ավանդույթներ և սովորույթներ, որոնք գրում են, մարմնավորում և 
ձևավորում են մարդկային պատմության հիշողությունն ու ընկալումը: 
Այս համատեքստում մեր ոչ նյութական հարստության բազմագույն ու անցողիկ բնույթը 
հաճախ հանդիսանում է ժամանակակից արվեստագետների ստեղծագործական 
հետազոտության աղբյուրը: 

«Իտալիա. Անտեսանելի պատմածքներ» ցուցահանդեսը ներկայացնում է ոչ կոդավորված 
պատմություններ, ձայնագրություններ և թղթին չհանձնված հիշողություններ՝ 
դիտարկելով ոչ նյութական ժառանգությունը որպես մշակութային անցում, գիտելիքների 
և հմտությունների մի ամբողջություն և, վերջիվերջո, որպես մի արտահայտիչ 
բազմազանություն, որն անհատական, մարզային և վերջապես ազգային հարթակի վրա 
կառուցում է այն ամենի մարդկային խճանկարը, ինչը «իտալականություն» ենք անվանում:

Ցուցադրությունը ընկալվում է որպես բազմազգայուն մի ճամփորդություն դեպի 
իտալացիների սիրտն ու հոգին, որն ասես կառուցված և բեմադրված լինի 
որպես Արիաննայի մի անտեսանելի թել, որը տանում է մեզ դեպի մարդկային և 
մշակութային անսահման ժառանգության բավիղ՝ անցյալի, ներկայի և ապագայի միջև: 
Ճամփորդությունը տեղի է ունենում տեսաձայնային մի նյութի միջոցով, որը սկսվում 
է հայտնի իտալական ծիսակատարության՝ ուսերի վրա կրվող «մեքենաներից» (Mac-
chine a spalla) և շարունակվում է իտալական ավանդական խոհանոցի վերաբերյալ 
փաստագրական մի շարք հոլովակներով: 

Տեսողական պարկուրը տարածվում է վաղ 1900-ականներից ծագող իտալական 
ժողովրդական ավանդույթների ազգագրական առարկաների միջոցով: Դեռևս 
հնագիտական չդարձած, բայց ոչ էլ այլևս ժամանակակից այս առարկաները` շվիներ, 
խաղեր, զոհաբերության առարկաներ, պարզ սպասք, փողոցային վաճառականներ, 
խանութի ցուցանակներ, յուրահատուկ շարունակականությամբ մեծ և հետաքրքիր 
պատմական ներուժ են դրսևորում, ինչը օգնում է այցելուին ընկալել և բացահայտել 
վերջիններիս նախկին ձայները և անցյալի պատմությունները:
 
Ցուցադրությունը եզրափակելու համար ընտրվել են 16 ժամանակակից իտալացի 
արվեստագետների աշխատանքներ, ովքեր իրենց պատկերացումներն ու 



ուսումնասիրությունները միշտ նվիրել են մեր պատմամշակութային միջավայրից և մեր 
ինքնությունից ոգեշնչված աշխատանքներին: Ինչպես «Grand Tour 2.0»-ը, այս երթուղին 
ավարտվում է ժամանակակից արվեստագետների որոշ արվեստի աշխատանքների 
տեսողական, քննադատական և պատմողական փորձառությամբ, արվեստագետներ, 
ովքեր ոգեշնչվել են մեր ավանդույթներից և մեր ներկայից, որպեսզի կարողանան 
պատկերացնել երկրի հավանական ապագան՝ մտորելով այն բանի շուրջ, թե ինչ է 
նշանակում լինել մի երկրի քաղաքացի, որտեղ Ալդո Պալացեսկիի մի նախադասություն 
օգտագործելու համար միայն անցյալը իսկապես արդի է: Նման հսկայական հավաքական 
միջոցառմանը մասնակցող արվեստագետները բոլորն էլ խորապես հասկանում են 
ավանդույթի  բնույթը` հանդիպելով մեր ոչ նյութական ժառանգության ֆիզիկական և 
հոգևոր դրսևորումներին: Ցուցահանդեսը նպատակ ունի խրախուսել հանդիսատեսի 
ակտիվ մասնակցությունը ճամփորդությանը, որն ասես անժամկետ լինի: Այս առիթով 
ցուցահանդեսին մասնակցելու համար հրավիրվել է հայ արվեստագետ Արշակ 
Սարգսյանը՝ մեր երկու երկրների միջև երկխոսություն ստեղծելու նպատակով:
 

Արվեստագետները՝ Տոմազո Կաշելլա, Գայա Սկարամելլա, Ֆլավիո 
Ֆավելլի, Դարիո Գիբաուդո, Սիլվիա Ջամբրոնե, Մարիա Լայ, Ֆրանչեսկո 
Լաուրետա, Դավիդե Մոնալդի, Լուանա Պերիլլի,  Ռոքսի in the box, 
Մարինելլա Սենատորե, Անջելո Մարինելլի, Ջուզեպպե Ստամպոնե, 
Սերջիո Տումինելլո, Ձաելիա Բիշոփ և հատուկ առիթով հրավիրված հայ 
արվեստագետ Արշակ Սարգսյան:


