
Գրադարանը  ՝ որպես   արվեստի գործ

Հանրային բանախոսություն #1

Վալերի Լեդենև (Մոսկվա, ՌԴ)

1 սեպտեմբերի, 2022

Հայաստանի Ազգային պատկերասրահ

 1 .,  Արամի փող Երևան

 ,    ,      Հայտնի է որ արվեստի այն հարացույցը որը կոչվում է ժամանակակից արվեստ
    :    առաջարկում է ռեպրեզենտացման նորագույնմիջոցներ Այն նաև սերտորեն

     ,  ընդգրկված է հանրային այն տարածքների օգտագործման իրացման
,        գործընթացում որոնք ի սկզբանե նախատեսված չեն արվեստի նախագծերի
 :     ցուցադրության համար Այսօր հանրային գրադարաններում արվեստային

    ,     ցուցադրությոնները ոչմեկին չեն զարմացնում բայց արդյո՞ք գրդարանն ինքնին
     ,     կարելի է դիտարկել իբրև արվեստի գործ իսկ գրականություն կարդալու փաստը՝

      :   միողջ կյանք տևող ինքնատիպ կատարողական գործողություն Ինչո՞ւ են
       արվեստագետները գնում հազարավոր գրքեր և վերածում դրանք

 ,     մինիմալիստական քանդակների իսկ հանրային գրադարաններիցմնացած
« »`   :       աղբը յուրօրինակ արվեստի օբյեկտների Այս և շատավելիի մասին կպատմի

, , « » ( )   արվեստաբան հետազոտող Գարաժ Մսկ ժամանակակից արվեստի
      :թանգարանին կից գործող գրադարանի տնօրեն Վալերի Լեդենևը

__________________________________________...

 Գիրք արվեստագետի.   ընթերցումից դեպի օբյեկտը
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«  » Գիրք արվեստագետի կոչվածը ժամանակակից արվեստում առանձնահատուկ 
ժանրերից մեկն է, որն ի հայտ է եկել 20-րդ դար  .     ի սկզբին այն բխում է

      : գրականության մշակույթից և արվեստի պրակտիկայիցմիևնույն ժամանակ
Գիրքը վերածվում է արվեստի ինքնատիպ գործի և ձեռք բերում նոր իմաստներ: 
Ո՞րն է «  Գիրք արվեստագետի» իմաստը: Արդյո՞ք դա ձեռագործ գրաֆիկական 
աշխատանքների հավաքածու է, առօրյա առարկայի, արվեստային 
կատարումի/ , պերֆորմնասի ինստալացիայի կամ սոցիալական ակտիվության ձ 
ևի տեսքով դիմակավորված : օբյեկտ Արվեստի այս ինքնատիպ ժանրի 



պատմության և դրա վառ օրինակների մասին կխոսի արվեստաբան, 
հետազոտող, «Գարաժ»  ժամանակակից արվեստի թանգարանին (Մսկ) կից 
գործող գրադարանի տնօրեն Վալերի Լեդենևվը:

________________________________________________

2008 թվականից ի վեր Վալերի Լեդենեվի հետազոտությունները հրապարակվել են  
Gif.Ru և Colta.ru առցանց հարթակներում, նաև՝ the Art Newspaper Russia, Harper's Bazaar 
Art, Գեղարվեստական ամսագիր (Moscow Art Magazine), Արվեստիմացություն և այլ 
տպագիր պարբերականներում: Նա մասնակցել և վարել է ժամանակակից 
արվեստին նվիրված մի շարք գիտաժողովներ և սեմինարներ արտերկրներում և 
ՌԴ-ում: 2017 թվականից    առայսօր Վալերի Լեդենևը «Գարաժի» գրադարանում 
զետեղված «Գիրք արվեստագետի» հավաքածուի համակարգողն է:

Միջոցառ   «    ումների կազմակերպումը՝ Սրվեստի և մշակութային
 »ուսումնասիրությունների լաբորտորիա

 «  » , Աջակցումը՝ Արտ բազիս հարթակ Հայաստան


