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Տեսողական արվեստ – Հատուկ կանոններ/Ուղեցույց 
ՏԵՍՈՂԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏՆ իր մեջ ներառում է արվեստի այն բոլոր տեսակները, որոնք տեսանելի են բնության մեջ: 
Արվեստագետը (մրցույթին ներկայացվող նյութը) այն անձն է, ով իր սեփական մտքերն ու գաղափարներն արտահայտում 
է արվեստի տեսանելի տարբերակով:  
Տեսողական արվեստի տեսակներն իրենց մեջ ներառում են. ճարտարապետություն (երկչափ/եռաչափ), 
ատաղծագործություն, խեցեգործություն, կոլաժներ, լուսանկարային կոլաժներ (մի քանի հատ լուսանկարներ կտրված և 
միասին դրված), համակարգչով ստեղծված պատկեր, ձեռագործեր, էսքիզ, դիորամա, նկարչություն, մանրաթելերով 
արված աշխատանք, ակնագործություն, թռչող օձեր, մետաղի վրա արված փորագրություն/սրածայր դակիչով արված 
աշխատանք, մանր իրերից սարքված և օդի հոսքից շարժվող իրեր, գեղանկարչություն, դրոշմագրում, 
քանդակագործություն և քամուց ձայն արձակող կախովի իրեր: 

Անդրադարձ 2019-2020 թեմային` Հայացք դեպի ներս 

Արվեստի տեսակի վերաբերյալ մեկնաբանությունը կարող է ներկայացվող նյութի համար օգտակար հավելում լինել: Անկախ 

այն հանգամանքից՝ նյութում օգտագործվում է պաշտոնապես ընդունված տեխնիկա թե մի պարզ մոտեցում, առաջնային 

քննության կենթարկվի այն, թե որքանով է աշակերտն օգտագործում իր դերասանական խորաթափանց հայացքը, որպեսզի 

մատուցի թեման, յուրօրինակությունը և ստեղծագործական առանձնահատկությունները: 

Հեղինակային իրավունք. Հեղինակային իրավունքով պաշտպանված նյութեր, ներառյալ հեղինակային իրավունքով 

պաշտպանված մուլտֆիլմի հերոսներ կամ այլ նմանատիպ նյութեր, մրցույթին մասնակցող ոչ մի լուսանկարչական 

աշխատանքի համար ընդունելի չեն, բացի հետևյալ կետերից. 

• Տեսողական արվեստի նյութերը կարող են պարունակել հասարակական վայրեր, հայտնի ապրանքանիշեր, 

գործարանային ապրանքանիշեր կամ այլ որոշակի հեղինակային իրավունքով պաշտպանված նյութեր, եթե դրանք ոչ 

էական դեր են խաղում և/կամ հիմնական նյութի համար չնչին տարր են համարվում: Կատարված աշխատանքը չի 

կարող աշակերտի և գործարանային ապրանքանիշի/գործարանի/նյութի միջև կապ հաստատել կամ նպաստել 

ապրանքի գնամանը կամ խոչընդոտել այն:  

• Տեսողական արվեստի կոլաժները կարող են պարունակել պատրաստի աշխատանքներից որոշ հատվածներ, ինչպես 

օրինակ՝ լուսանկարներ, ամսագրերից քաղվածքներ, համացանցային պատկերներ և թերթերից կտրված նյութեր, եթե 

հեղինակային իրավունքով պաշտպանված աշխատանքների այդ մասերն օգտագործվում են, որպեսզի ստեղծվի 

ամբողջապես արվեստի մի նոր և տարբերվող գործ: 

Դիմումի պահանջներ. 

• Արվեստի միայն նոր գործեր կարող են ներկայացվել՝ ոգեշնչված մրցույթի թեմայով: 

• Մրցույթին ներկայացվող յուրաքանչյուր նյութ պետք է մեկ ուսանողի յուրօրինակ աշխատանք լինի:  

• Երկչափ արվեստի բաժին (օրինակ՝ գեղանկարչություն) 

• Չափսերը չպետք է գերազանցեն 24x30 դյույմը՝ներառյալ նյութի շուրջը փախցված թուղթը: 

• Թղթից պատրաստված աշխատանքները պետք է փակցրված լինեն պինդ նյութի վրա: 

• Աշխատանքը ներկայացնելիս՝ անհրաժեշտ է տրամադրել աշխատանքի մեկ հատ թվային տարբերակ: 

• Եռաչափ արվեստի բաժին (օրինակ՝ քանդակագործություն) 

• Պետք է ներառի փաթեթավորման նյութեր և ներկայացվող աշխատանքի 3 հատ լուսանկար (անկյունների 

համադրությամբ), որոնք կենթարկվեն քննության, ID և ներկայացնելու նպատակը (այն աշխատանքները, որոնք 

պահաջում են որոշ մասեր իրար միացնել կամ տեղափոխման հետևանքով վերանորգման կարիք ունեն անպետք 

կճանաչվեն):     

• Շրջանակի մեջ դրված արվեստի գործերը և չամրացված նյութեր պարունակող գործերն ընդունելի չեն: Նյութի շուրջը 

փակցված թուղթն ընդունելի է: 

• Նյութի/Փաթեթավորման ետնամասում գրեք աշակերտի անունը, արվեստի վերնագիրը, բնագավառը և բաժինը: 

• Ներկայացրեք լուսանկարը և մրցույթի նյութը ներկայացնող ուսանողի թերթիկը՝ համաձայն ձեր Ծնողական խորհրդի 
հրահանգներին: 

Բոլոր մասնակիցները պետք է նաև հետևեն «Պաշտոնական կանոններին» 


