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Միջոցառման ամսաթիվ՝ մարտի 31 - ապրիլի 30, 2023թ. 
Վայրը՝ ՀայԱրտ մշակութային կենտրոն
Նախնական բացում (միայն հրավիրատոմսով), հինգշաբթի՝ մարտի 30-ին՝
ժամը 18:00-ին
Հանրային բացում (մուտքն ազատ է)՝ ուրբաթ՝ մարտի 31-ին՝ ժամը 18:00-ին
«Կապսուլային ծրագրեր»-ի և «Կատապուլտ բեմ»-ի հայտադիմումի
ընդունման վերջնաժամկետ՝ փետրվարի 6, 2023թ., 22.00
Տեղեկատվական միջոցառում՝
2023թ. հունվարի 14-ին՝ 14:00-ին, ՀայԱրտ մշակութային կենտրոն
Մասնակցությունն անվճար է

«Կատապուլտ» ստեղծարար աքսելերացիոն ծրագիրը, ՀայԱրտ մշակութային
կենտրոնի հետ համատեղ, հայտարարում է նախագծերի հայտերի ընդունում
2023 թվականի «Կատապուլտ տաղավար Scenius» գարնանային

ցուցադրությանը մասնակցելու համար։

«Կատապուլտ » ստեղծարար աքսելերացիոն ծրագրի մասին
Մարդկային կապիտալի և տաղանդի ներուժն առավելագույնի հասցնելու
նպատակով Հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը (ՀԲԸՄ),
համագործակցելով Ստեղծարար Հայաստանի (Creative Armenia) հետ,
Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ նախաձեռնել է «Կատապուլտ»
ստեղծարար աքսելերացիոն ծրագիրը: «Կատապուլտ»-ը եռամյա ծրագիր է,
որի նպատակն է խթանել Հայաստանում ստեղծարար տնտեսությունը: Այն
կոչված է հզորացնելու, կապակցելու և խթանելու ստեղծարար և մշակութային
ոլորտները՝ գործի դնելով հանրային մտավոր ներուժը և բարելավելով
ընդհանուր կենսակայունությունը:

«Կատապուլտ» ստեղծարար աքսելերացիոն ծրագիրը, ՀայԱրտ մշակութային
կենտրոնի հետ համագործակցությամբ, հայտարարում է նախագծերի

հայտերի ընդունում՝ 2023 թվականի «Կատապուլտ տաղավար «Scenius»
գարնանային ցուցադրությանը մասնակցելու համար, որը կանցկացվի ՀայԱրտ
մշակութային կենտրոնում:

«Կատապուլտ տաղավարի» մասին
«Կատապուլտ տաղավարը» առաջատար տեխնոլոգիաների, արվեստի ու
դիզայնի ոլորտների հանդիպման հարթակ է, որի վերջնանպատակն է
ստեղծելհանրային բարիք։ 

ԿԱՏԱՊՈՒԼՏ ՏԱՂԱՎԱՐ. ՍՏԵՂԾԱՐԱՐ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ
ԷՔՍՊՈ
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Մանրամասն համադրված «Կատապուլտ տաղավար»-ի շրջանակներում

կստեղծվեն նոր ապրանքանիշեր, ծառայություններ ու ապրանքներ, որոնք
այցելուներին կօգնեն հայացք գցել դեպի 22-րդ դարի Հայաստանի

ստեղծարար արդյունաբերություն։ Հայաստանից և սփյուռքից եկած արվեստի
գործիչները կհանդիպեն մեկ հարկի տակ՝ նոր մտահղացումներով ոգեշնչվելու,
համագործակցելու և մեզ համար Հայաստանի ստեղծարար

արդյունաբերության ապագան ուրվագծելու նպատակով։ 

2023-ի թեման. «Scenius»
Որպես հարթակ, որը կարևորում է տարբեր ոլորտների ստեղծարարությունը,
«Կատապուլտ տաղավար»-ը խրախուսում է համագործակցությունը և

նպատակ ունի խթանել միջոլորտային փորձի փոխանակումը: 
Համայնքային զարգացում խթանելու ոգով ներշնչված՝ ձեզ ենք ներկայացնում
Scenius հասկացությունն ու եզրույթը, որն առաջին անգամ կիրառել է
հնչյունային արվեստագետ Բրայան Ինոն (Brian Eno): Այն իրենից

ներկայացնում է «ողջ մշակութային դաշտի մտավոր կարողությունն ու
ներըմբռնումը… «հանճար» գաղափարի համայնքային ձևը»։
 
Ինոյի ներմուծած հասկացությունը անուն է տալիս մի փորձառության, որի
միջոցով բոլոր ստեղծագործ անհատներին անցնում են ինտուիտիվ

եղանակով․ այն է՝ ստեղծագործականությունը գործընկերների և

գաղափարների միջև անդադար հաղորդակցման/փոխանակման
գործընթացիարդյունքն է: Դա այն ակտիվ գործընթացն է, որը Ինոյի

մոտեցմամբ միավորում է «տաղանդի էկոլոգիա»-ն՝ արվեստագետներին,
համադրողներին, մտավորականներին, տեսաբաններին և շատ այլ «ճաշակ
թելադրողների»: 
Քանի որ «Կատապուլտ» ստեղծարար աքսելերացիոն ծրագիրը ձգտում է
աջակցել և հզորացնել Հայաստանի ստեղծարար էկոհամակարգը,
«Տաղավարը» այն հարթակներից է, որը կներկայացնի Հայաստանի «Scenius»-
ը:

Էքսպոյի ձևաչափը
«Կատապուլտ տաղավարը» և՛ ցուցադրություն է, և՛ տոնավաճառ, որը
նպատակ է հետապնդում խթանել Հայաստանի ստեղծարար տնտեսությունը:
Էքսպոյի շրջանակում կլինեն նաև կապսուլային շարքեր՝ փոքր տաղավարներ,
որոնք կներկայացնեն ստեղծարար որոշակի ոլորտ: 
Զուգահեռաբար «Կատապուլտ բեմ»-ը կներկայացնի խմբային

միջոցառումների և պերֆորմանս արվեստի ծրագիր, որը կհամադրվի և
կհամակարգվի ARé կատարողական արվեստի փառատոնի կողմից: Երկու
հարթակների՝ «Կապսուլ»-ների և «Կատապուլտ բեմ»-ի դիմումները

կհավաքագրվեն բաց կանչերի միջոցով։ Տեղական մատակարարների հետ
համագործակցության շնորհիվ՝ էքսպոյի տարածքում կգործեն սննդի և խմիչքի
կետեր:
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Ցուցադրել և խթանել Հայաստանի ստեղծարար ոլորտների յուրահատուկ
ներուժը

Ստեղծել հարթակ՝ տարբեր ոլորտների և ցանցային համագործակցության և
փորձի փոխանակման համար  
Զարգացնել վաճառքի հնարավորությունները 
Խրախուսել միջոլորտային փորձի փոխանակումը

«Կատապուլտ բեմ» մրցանակ՝ արտակարգ կատարման համար
«Համադրողական» մրցանակ կապսուլային տաղավարի գերազանց

ցուցադրության համար 
«Նորարարության» մրցանակ՝ ամենաինքնատիպ դիզայներական

մոտեցման համար
Հատուկ մրցանակներ՝ շնորհակալագրեր անհատների և(կամ) ստեղծագործ
խմբերի՝ բացառիկ աշխատանքի համար

«Կատապուլտ տաղավարի» նպատակները

Պարգևներ և մրցանակներ
Բացառիկ հաջողված նախագծերը կարժանանան դրամական պարգևների,
ինչպես նաև այդ նախագծերը 2024 թվականին արվեստի, դիզայնի և

երաժշտության միջազգային տոնավաճառների ներկայացնելու

հնարավորություն կստանան:
 

 
Ժյուրի անդամներ
Ոլորտի փորձագետներից և ազդեցիկ անհատներից բաղկացած ժյուրիի
անդամները առաջին փուլում կընտրեն ծրագրի չափանիշներին

համապատասխան նախագծերը, իսկ երկրորդ փուլում՝ դրանցից

լավագույնները, որոնք կարժանանան մրցանակի։ Ժյուրիի անդամների

անունները կհրապարակվեն 2023 թվականի հունվարին: 

5



Ստեղծարար տեխնոլոգիա (NFT, Մետավերս, AR/VR)
Դիզայն

Նորաձևություն

Տպագիր նյութեր և գրքեր
Տեսողական արվեստ
Այլ/խառը*

ԲԱՑ ԿԱՆՉ 1. ԿԱՊՍՈՒԼԱՅԻՆ ՏԱՂԱՎԱՐՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ
ՀԱՅՏԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ 
 
Էքսպոյի ամսաթիվ՝ մարտի 31 - ապրիլի 30, 2023թ. 
Հայտադիմումի ներկայացման վերջնաժամկետ՝ փետրվարի 6, 2023թ, 22:00
(AMT)
 
«Կապսուլները» ցուցահանդեսի շրջանակում ներկայացվող փոքր տաղավարներ
են, որոնք ներկայացնում են ստեղծարարության որոշակի ոլորտ: Յուրաքանչյուր
կապսուլային տաղավար կունենա համապատասխան տարածք, աջակցության
բյուջե և համադրողական բովանդակություն: 
Մենք խրախուսում ենք նվազագույնը երեք մասնակից ունեցող կոլեկտիվ
հայտերը: Յուրաքանչյուր կապսուլային տաղավար պետք է ունենա նշանակված
համադրող, որը հանդես կգա որպես կոնտակտային անձ և նախագծի ղեկավար
«Կատապուլտ տաղավարի» հանձնակատար թիմի հետ աշխատանքի

ընթացքում:
 
Կապսուլային տաղավարների կատեգորիաներ 

* «Այլ/խառը» կապսուլային տաղավարը ընդարձակ կատեգորիա է, որը
դիմորդներին հնարավորություն է ընձեռում բոլորովին նոր կատեգորիա

առաջարկել կամ միավորել կատեգորիաները: Դա թողնում ենք ձեր

հայեցողությանը: Այնուամենայնիվ, խնդրում ենք նշել ձեր՝ կապսուլային

տաղավարում ներկայացվելիք գաղափարի անվանումը:

Կապսուլային տաղավարի նախագծերի հայտագրման չափանիշները

-   Նախագծերը պետք է լինեն կոլեկտիվ և ունենան նախագծի ղեկավար
համադրող (կարող է լինել ծրագրերի ղեկավարման հմտություններով

արվեստագետ, դիզայներ կամ համադրող)
-   Կապսուլային տաղավարի նախագծի բովանդակությունը պետք է լինի
էքսպոյի «Scenius»-ի գաղափարախոսության շրջանակներում և արտացոլի
համայնքայնության ու համընդհանուր մտավոր կարողության հիմնական

արժեքները:
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Ցուցահանդեսի գործերի տեղադրման համար 600,000 ՀՀ դրամի չափով
աջակցություն՝ յուրաքանչյուր նախագծի/կապսուլի համար
Տարածք

Օժանդակ սարքավորումներ՝ ըստ պահանջի. յուրաքանչյուր կապսուլային
տաղավար կարող է ունենալ 1 փոքր սեղան, 2 աթոռ և մինչև 10 կետային
լուսարձակ

Նախագծերի լուսաբանում «Կատապուլտ տաղավարի» պատկերագրքում և
հրատարակությունում

Հանրայնացում սոցիալական հարթակներում և լուսաբանում մամուլում
Տեղում վաճառքի աջակցություն և կազմակերպում (կանխիկ, անկանխիկ)

 - Նախագծերը պետք է լինեն 2019 թվականից մինչ օրս ստեղծված
ստեղծարար արդյունքներ(դիզայնի պարագաներ, արվեստի նմուշներ, այլ
համապատասխան առարկաներ) 
 - Համադրողական հավասարակշռություն․ մեզ համար կարևոր է

ցուցահանդեսի նպատակների և վաճառքի միջև համեմատական

հավասարակշռությունը: Ելնելով էքսպոյի գաղափարից՝ խորհուրդ ենք տալիս
ներկայացնել նախագծեր, որտեղ հնարավոր է վաճառք իրականացնել:
Այնուամենայնիվ, էքսպոյի նախագծերի ընտրության ժամանակ

հավասարապես կգնահատվեն նախագծի ընդհանուր ներկայացումը,
համադրողական մոտեցումն ու վաճառքի իրագործելիության

հնարավորությունը:

Մենք տրամադրում ենք
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Տարածք

Միջոցառման համար օժանդակ սարքավորումներ և տեխնիկական

անձնակազմ 
Վավերագրում (լուսանկարում և տեսագրում) 
Նախագծի լուսաբանում «Կատապուլտ տաղավարի» պատկերագրքում և
հրատարակությունում

Հանրայնացում սոցիալական հարթակներում և լուսաբանում մամուլում

ԲԱՑ ԿԱՆՉ 2․ «ԿԱՏԱՊՈՒԼՏ ԲԵՄ» ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ
ՀԱՅՏԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ 

Ամսաթիվ՝ մարտի 31 - ապրիլի 30, 2023թ. 
Հայտադիմումի ներկայացման վերջնաժամկետ՝ փետրվարի 6, 2023թ, 22:00 
 
Էքսպոյի օրերի ընթացքում «Կատապուլտ տաղավար»-ը կանցկացնի

«Կատապուլտ բեմ»-ի միջոցառումները, որը հարթակ է «Scenius» թեմայով
ոգեշնչված հանդիպումների, պրեզենտացիաների և ներկայացումների համար:
«Կատապուլտ բեմ»-ը նպատակ ունի ստեղծարար արդյունաբերության մեջ
նպաստել միջոլորտային գաղափարների փոխանակմանը։ Հանրային

ծրագրերից է ARé կատարողական արվեստի փառատոնը, որը համադրում և
համակարգում է «ՀայԱրտ» մշակութային կենտրոնի տնօրեն, ARé
կատարողական արվեստի փառատոնի հիմնադիր Մարինե Կարոյանը:
 
Միջոցառման ծրագրի Ձեր գաղափարները ներկայացրեք մեր հանձնակատար
թիմին՝ էլ. նամակ ուղարկելով katapult@agbu.am հասցեին, վերնագրի դաշտում
նշելով «KATAPULT STAGE»:

Եթե ցանկանում եք մասնակցել ARé կատարողական արվեստի փառատոնի
ծրագրին, խնդրում ենք ուղիղ կապ հաստատել փառատոնի կազմակերպիչների
հետ՝ arecultural@gmail.com
https://www.arefoundation.com/en/are-festival
 
Մենք տրամադրում ենք՝
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ԻՆՉՊԵՍ ԴԻՄԵԼ

Փուլ 1 (Գաղափարների առաջարկներ). ներկայացնել մինչև փետրվարի 6-ը

-   Նախքան դիմելը, խնդրում ենք կարդալ այս հայտարարությունը, ինչպես նաև
օգտվել ստորև նշված «Օգտակար նյութեր» բաժնի 4 հավելվածից, որտեղ
կգտնեք հավելյալ տեղեկություն: Փաթեթը ներառում է Ցուցահանդեսի

գծապատկերը (գոտևորում) և Հաճախակի տրվող հարցեր բաժինները: Խնդրում
ենք կանոնավոր կերպով ստուգել այս բաժինը, քանի որ այն հաճախ ենք
թարմացնելու:

-   Ձեր հայտադիմումը պետք է ներառի Ձեր նախագծի գաղափարի համառոտ
նկարագրությունը (500 բառ), նախագծի անդամների ցանկը, մասնակից

անդամների ինքնակենսագրությունները և (կամ) պորտֆոլիոները, օժանդակող
վիզուալ նյութեր (էսքիզներ, «mood board»-եր, և այլն) և տվյալ խմբի նախագծի
ղեկավարի և համադրողի կոնտակտային տվյալները, ում հետ կապ կպահպանի
«Կատապուլտ տաղավարի» հանձնակատար թիմը: Բոլոր այս նյութերը պետք է
ներբեռնել հայտադիմումի ձևի մեջ:
-   Հստակ ներկայացրեք, թե հատկապես որ կապսուլային տաղավարին եք
դիմում: Խնդրում ենք տարածքի ծավալների մասին տեղեկությունների համար
օգտվեք Հավելված 2, Ցուցադրության գծապատկերից:

Տարածքները նախապես տեղաբաշխվել են Կատապուլտ թիմի կողմից, սակայն
հնարավոր են փոփոխություններ։ «ՀայԱրտ» մշակութային կենտրոնը

բաղկացած է մի քանի գլանաձև համալիրներից, որոնց խոսակցական լեզվում
ստեղծագորց համայնքն անվանում է «տակառներ»։ Միջոցառռման վայրը
նախապես առաջարկվել է «Կատապուլտ տաղավար»-ի հանձնաժողովի կողմից,
սակայն ենթակա է փոփոխման։ Խնդրում ենք առաջարկվող այլընտրանքներին
ծանոթանալ ստորև։ 
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 Գոտի1. Խառը/այլ նախագծեր
 Գոտի2. Ստեղծարար տեխնոլոգիա, դիզայն/ճարտարապետություն,
նորաձևություն և խառը կապսուլներ
 Գոտի 3. Տպագիր նյութեր և գրքեր
 Գոտի 4. Տեսողական արվեստ
 Գոտի 5. Կատապուլտ բեմ

Խնդրում ենք հաշվի առնել հետևյալ գոտևորումը.

Աշխարհի ստեղծարար և մշակութային ոլորտների փորձառու և ազդեցիկ
անդամներից բաղկացածժյուրին կուսումնասիրի Ձեր հայտը: Սա նրանց
հնարավորություն կտա ծանոթանալ Ձեր աշխատանքին, իսկ Դուք կընդլայնեք
ձեր կապերը ոլորտի ներկայացուցիչների հետ։ Եղե՛ք համարձակ, պրոֆեսիոնալ
և ցույց տվեք Ձեր իրական ներուժը։
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Հավելված 1. ՀՏՀ (հաճախակի տրվող հարցեր)
Հավելված 2. Ցուցահանդեսի գծապատկեր

Ի՞նչ է «Կատապուլտը»
Ի՞նչ է «Կատապուլտ տաղավարը». Ծրագրին դիմելու օգտակար

խորհուրդներ

Հայտերի ընթացքի դիտարկում
Պրեզենտացիա տեխնիկական օժանդակության թիմի կողմից
Հարցուպատասխան

Կապերի հաստատում և հյուրասիրություն

Օգտակար հղումներ՝

 
Լրացրե՛ք Ձեր առցանց դիմումն այստեղ

Խնդրում ենք լրացնել վերը նշված ձևաթուղթը՝ «Կատապուլտ տաղավար»-ին
դիմելու համար ամենաուշը մինչև 2023 թվականի փետրվարի 6-ը,
Հայաստանի ժամանակով՝ 22:00-ն:

Եթե ունեք հարցեր
Ուղարկեք էլ. նամակ «Տաղավար»-ի համակարգող Գոհար Ավետիսյանին
հետևյալ հասցեով՝ gohara@agbu.am:
Խնդրում ենք միանալ առաջիկա երկու տեղեկատվական միջոցառումներից
մեկին՝ «ի՞նչ ակնկալել», «ի՞նչ ենք մենք փնտրում» և «ինչպե՞ս դիմել»
հարցերի մասին ավելին իմանալու համար:
 
Տեղեկատվական միջոցառումներ
Մենք այստեղ ենք, որպեսզի օգնենք Ձեզ հաջողելու այս գործընթացում:

ԿԱՏԱՊՈՒԼՏ ՏԱՂԱՎԱՐ Տեղեկատվական միջոցառում
հունվարի 1-ին՝, 2023 թ. ժամը 14:00-ին
«ՀայԱրտ» մշակութային կենտրոն, Մեսրոպ Մաշտոց պող. 7ա
Մուտքն ազատ է

Գրանցվեք միջոցառմանը`այստեղ
 
Ի՞նչ ակնկալել՝

https://forms.gle/qYrn3MCucGFTMPLm6
https://forms.gle/Yzgr7HeYvrEj4m2r9


Ոլորտի փորձագետներից բաղկացած ժյուրին կուսումնասիրի առաջարկվող
նախագծերը և ընտրություն կկատարի՝ առաջնորդվելով հետևյալ

չափանիշներով.

Փուլ 2. Նախապատրաստական փուլ
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- Արդյո՞ք նախագծի դիմումը ներկայացվել է ժամանակին: 
- Առաջարկը բավարարու՞մ է բոլոր հիմնական տեխնիկական պահանջները
(հավելվածի բոլոր հարցերի պատասխանները, օժանդակ նյութերը,
փաստաթղթերը, ներկայացված աշխատանքների՝ 2019 թվականից

ստեղծված լինելը, ծրագրի ղեկավար-համադրողի կոնտակտային

տվյալները, նախագծի մասնակիցների նվազագույն քանակի (երեք)
առկայությունը):
- Ծրագիրն արտացոլո՞ւմ է արդյոք «Scenius»-ը՝ խմբային կամ համայնքային
հանճարի և գործակցության գաղափարը։
- «Կապսուլ»-ը կամ միջոցառումը արտացոլու՞մ են հստակ գաղափար և
բովանդակային մոտեցում:
- Առաջարկված գործերն արդյոք յուրօրինակ և հեռանակարայի՞ն են այս
կամ այն ստեղծարար ոլորտում.
- Ցուցադրության դիզայնը և ընդհանուր համադրողական մոտեցումը
արտացոլո՞ւմ են արդյոք համադրողական հավասարակշռությունը վաճառքի
և ցուցադրության ենթակա առարկաների միջև: Նախագծերը կգնահատվեն
ինչպես համադրողական մոտեցման, այնպես էլ վաճառքի

իրագործելիության տեսանկյուններից: 

Ժամանակացույց

-   Փետրվարի 14, «Կատապուլտ տաղավար 2023. Scenius»-ի ընտրված
նախագծերի հանրային հրապարակում
-   Փետրվարի 20-23, նախագծերի և տեխնիկական թիմերի հետ շենքի
տարածքի այցելություններ
-   Փետրվարի 30, Կապսուլային տաղավարի նախագծերի և (կամ)
ցուցադրության վերջնական դիզայնի վերջնաժամկետ
-   Մարտի 10, Կապսուլային տաղավարի նախագծի վաճառքի նմուշների
ցուցակագրման վերջնաժամկետ
-   Մարտ 20-28, Ցուցադրության տեղադրում 



Հետադարձ կապի պատասխանատուներ՝
 
 «Կատապուլտ տաղավար»ի հանձնակատար թիմ

Հայտադիմումների ընդունում՝
Մարինա Օգանեսովա, «Կատապուլտ» ծրագրի օգնական
katapult@agbu.am
060 722 224
 
Հասարակայնության հետ կապեր և հաղորդակցություն՝
Գոհար Ավետիսյան, «Կատապուլտ» ծրագրի հաղորդակցության և

միջոցառումների համակարգող
gohara@agbu.am
 
Գործընկերություններ և արտաքին հարաբերություններ`
Աննա Գարգարյան, «Կատապուլտ» ծրագրի ղեկավար 
annag@agbu.am

Միջոցառման վայրի և ARé կատարողական արվեստի փառատոնի
վերաբերյալ հարցեր
Մարինե Կարոյան, «ՀայԱրտ» մշակութային կենտրոնի տնօրեն և ARé
կատարողական արվեստի փառատոնի հիմնադիր
Marine.Karoyan.extern@goethe.de
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Հավելված 1. Հաճախ տրվող հարցեր «Կատապուլտի» բաց
կանչի ուղեցույց կամ Պայմաններ և հիմնադրույթներ

1.Ի՞ՆՉ Է «ԿԱՏԱՊՈՒԼՏԸ»
«Կատապուլտ» ստեղծարար աքսելերացիոն ծրագիրը եռամյա

նախաձեռնություն է, որը ֆինանսավորվում է ԵՄ-ի կողմից և իրականացվում է
ՀԲԸՄ-ի կողմից՝ Ստեղծարար Հայաստանի (Creative Armenia) հետ համատեղ:
Ծրագիրը նպատակ ունի խթանելու ստեղծարար տնտեսությունը

Հայաստանում: Դրա հիմնական գործողությունները կոչված են խթանելու,
հզորացնելու և կապակցելու ստեղծարար և մշակութային ոլորտները՝ հանրային
մտավոր ներուժը ամրապնդելու և ընդհանուր կենսակայունությունը

բարելավելու համար: Միջոցառումների, զրույցների և ցուցադրությունների
միջոցով «Կատապուլտը» խթանում է բնագավառի զարգացումը և ստեղծում
շուկայական հնարավորություններ: Մշակութային հաստատություններում և
մարդկային կարողությունների մեջ ռազմավարական ներդրումներ կատարելու
միջոցով մենք ստեղծարար մարդկանց զինում ենք նոր գործիքներով և
կարողություններով՝ հանուն նորարարության: Պետական մարմինների և

մասնավոր հատվածի հետ հիմնավոր ցանցերի ձևավորմամբ՝ «Կատապուլտը»
հանդես է գալիս այս ոլորտի ջատագովությամբ և զարգացնում է մշակութային
քաղաքականությունը:

2. Ի՞ՆՉ Է «ԿԱՏԱՊՈՒԼՏ ՏԱՂԱՎԱՐԸ»
«Կատապուլտ տաղավարը»   ցուցափեղկերի և ցուցահանդեսների ծրագիր է,
որը ունի  ստեղծարար և մշակութային արդյունաբերություններն առաջ մղելու և
դեպի շուկաներ ուղիներ բացելու նպատակ: «Կատապուլտ տաղավարը»
կանցկացվի տարին մեկ՝ Հայաստանում, ինչպես նաև առնվազն երկու

միջազգային թողարկում կունենա 2023-2025 թվականների ընթացքում՝

եվրոպական խոշոր մշակութային և ստեղծարար առևտրային կենտրոններում:
«Կատապուլտ տաղավար 2023. Scenius»-ը «Կատապուլտ տաղավարի» առաջին
թողարկումն է, որը կմեկնարկի Հայաստանում՝ Երևանում, նպատակ ունենալով
լույս սփռել ստեղծարար բնագավառներում գործունեություն ծավալող

ստեղծարար տաղանդների, պրակտիկաների և գաղափարների վրա՝

«Կապսուլ» ծրագրերի և «Կատապուլտ բեմի» միջոցով: «Կատապուլտ
տաղավարը» նպատակ ունի առաջ մղելու նորարար տաղանդներին,
ավելացնելու վաճառքի ծավալները և խթանելու կապերի ստեղծման

հնարավորությունը ստեղծարար մարդկանց շրջանակներում: Այն

«Կատապուլտի» ամենամյա ուղենշային միջոցառումն է՝ գիտելիքների

փոխանակման, ցուցադրման, վաճառքի և գովազդի համար:
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3. ՈՐՈ՞ՆՔ ԵՆ «ԿԱՏԱՊՈՒԼՏ ՏԱՂԱՎԱՐԻ» ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ
- բարձրացնել հայաստանյան ստեղծարար ոլորտների ուրույն ձայների [HB1]
տեսանելիությունը

- ստեղծել ոլորտների միջև միջմասնագիտական փոխանակման հարթակ
- զարգացնել վաճառքի և կապերի ձևավորման հնարավորությունները
- ձևավորել համագործակցության մշակույթ և համայնքայնության գիտակցում

4. Ե՞ՐԲ
«Կատապուլտ տաղավարի» առաջին թողարկումը տեղի ունենա 2023 թ. մարտի
30-ից ապրիլի 30-ը՝ Երևան քաղաքում: «Կատապուլտ տաղավարի» առաջին
եվրոպական թողարկումը սպասվում է 2023 թ. աշնանը:

5. ՈՐՏԵ՞Ղ
Էքսպոն տեղի կունենա «ՀայԱրտ» մշակութային կենտրոնում՝ հետևյալ հասցեով.
Մաշտոցի պողոտա 7ա, Երևան, Հայաստան: Տարածքի գերակշիռ մասը
տրամադրվելու է էքսպոյին: Մանրամասների համար տես Գոտևորում

(Հավելված 2):

6. ԴԻՄԵԼՈՒ ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏԸ
Բաց կանչի հիման վրա դիմելու վերջնաժամկետը 2023 թ. փետրվարի 6-ն է՝
Հայաստանի ժամանակով ժամը 22:00-ին:

7. ԱՐԴՅՈ՞Ք ԿԱ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐ  
Ո՛չ, մասնակցությունն անվճար է:

8. ՈՎՔԵ՞Ր ԿԱՐՈՂ Է ԴԻՄԵԼ
-Խմբային ծրագրերը՝ համադրողի գլխավորությամբ (կարող է լինել ծրագրերի
ղեկավարման հմտություններ ունեցող նկարիչ, դիզայներ կամ համադրող)
- Յուրաքանչյուր ոք, ով կարող է ցուցադրել արվեստի գործեր կամ

դիզայներական առարկաներ՝ ստեղծված 2019 թվականից ցայսօր
- Կապսուլային ծրագրերը պետք է կրեն «Կատապուլտ տաղավար 2023»-ի
թեմայի՝ «Scenius»-ի հիմնական գաղափարը (մանրամասները տես ստորև)
- Նախապատվությունը կտրվի այն ծրագրերին, որոնք ենթադրում են նաև
վաճառք, թեև ընդհանուր ցուցահանդեսի և ծրագրի հղացական մշակումը ևս
կարևոր է, ուստի, «համադրողական հավասարակշռությունը» լինելու է

ընտրության հիմնական չափանիշը

9. ԷՔՍՊՈՅԻ ԹԵՄԱՆ
Էքսպոյի թեման է՝ SCENIUS-ը՝ «մշակութային ամբողջ դաշտի մտավոր

կարողությունն ու ներըմբռնումը: Դա հանճար հասկացության համայնքային ձևն
է»,- Բրայան Ինո: «Scenius»-ի մասին հավելյալ տեղեկատվություն կարող եք
գտնել այս՝ The Technium և այս Medium հղումներով: 
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Հասկացության մասին կարող եք նաև ընթերցելհետևյալ հարցազրույցի

սղագրությունը, որտեղ Բրայան Ինոն 2009 թվականին Սիդնեյի Օպերայի
շենքում՝ Luminous-ում, ավստրալական ռադիոյով խոսում է այս շոուի

գաղափարի մասին:

10. ՈՐՈ՞ՆՔ ԵՆ ԱՅՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԸ, ՈՐՈՆՑ ՀԱՄԱՐ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԴԻՄԵԼ

1)     Կապսուլներ
Էքսպոն կունենա մի շարք կապսուլներ՝ փոքր տաղավարներ ընդհանուր
էքսպոյի շրջանակներում, որոնք կներկայացնեն ստեղծարար բնագավառը:
Կապսուլներից յուրաքանչյուրը անկախ համադրողական նախագիծ է, որը լույս
է սփռում խմբային ցուցադրության, գործի կամ նախագծի վրա:

Կապսուլների կատեգորիաները

-      Կերպարվեստ (սթրիթ արթ, քանդակներ, աշխատանքներ կտավի/թղթի
վրա, խառը մեդիա, լուսանկարչություն)
-      Դիզայն (արդյունաբերական դիզայն, դիզայն՝ լուսավորության միջոցով, արտ
օբյեկտներ)
-      Նորաձևություն (պատրաստի կամ Haute Couture, հագուստ, կոշիկ,
աքսեսուարներ և այլն)
-      Տպագիր նյութեր և գրքեր (սահմանափակ հրատարակություններ,
նկարչական պրինտներ, պաստառներ, գրքեր, Zine գրքույկներ, Pop-up
գրադարաններ)
-      Ստեղծարար տեխնոլոգիաներ (մետավերս-NFT-ներ, ռոբոտաշինություն,
ծրագրավորում, անիմացիա, խաղեր մշակողներ, AR/VR, Oculus գործունեություն)
-      Խառը/Այլ (կապսուլներ, որոնք հանդիսանում են վերը թվարկված
կատեգորիաների խառնուրդը կամ ընդհանուր առմամբ մեկ այլ մոտեցում են
առաջարկում)

2)   «Կատապուլտ Բեմ»

Սա առանձին գոտի է էքսպոյի շրջանակներում, որը ծառայում է որպես
ժողովատեղի, հանդիպման վայր՝ գաղափարներ փոխանակելու և ստեղծարար
պրակտիկաների ու մոտեցումների փոխադարձ հարստացման համար: Այս
գոտին կլինի Միջոցառումների ծրագրի կորիզը, որը կներառի իր մեջ տարբեր
իրադարձություններ, պրեզենտացիաներ և աշխատաժողովներ, որոնք

կառաջարկվեն տարբեր ոլորտներում՝ ի պատասխան մեր բաց կանչի և ի լրումն
կատարողական արվեստի ծրագրի, որի համադրումը և համակարգումն
իրականացնում է Կատարողական արվեստի ARé փառատոնը: «Կատապուլտ
Բեմին» մասնակցելու համար կարող է դիմել յուրաքանչյուր ոք: 

16

http://www.moredarkthanshark.org/feature_luminous2.html


Նրանք, ովքեր հատկապես հետաքրքրված են կատարողական արվեստի
ծրագրով, խնդրում ենք ուղիղ կապ հաստատել Կատարողական արվեստի ARé
փառատոնի անձնակազմի հետ:

11. Ի՞ՆՉ Է ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ «ԿԱՏԱՊՈՒԼՏ ՏԱՂԱՎԱՐԸ»

-      ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐԸ
Կատեգորիաներից յուրաքանչյուրին կհատկացվեն տարածքներ՝ «կապսուլներ»,
որոնք կտարբերվեն միմյանցից՝ ըստ ծրագրերի: ՀայԱրտ-ի տարածքը

բաժանված կլինի հետևյալ գոտիների.
ԳՈՏԻ 1. Առաջին գլանի 2-րդ հարկ (հիմնական մուտք՝ Սարյան փողոցից)՝ Խառը
կամ Այլ կապսուլների համար
ԳՈՏԻ 2. Ծաղկի գլան, ներառում է 4 կապսուլ (1 կապսուլ/ծաղկաթերթիկ)՝
Դիզայնի, Նորաձևության, Ստեղծարար տեխնոլոգիաների և Խառը/Այլ
կատեգորիաներից

ԳՈՏԻ 3. Երրորդ գլան (1-ին հարկ)՝ Տպագիր նյութերի և գրքերի կապսուլի
համար, որում տեղ կգտնի նաև սուրճի կետը
ԳՈՏԻ 4. Երրորդ գլան (2-րդ հարկ)՝ Տեսողական արվեստի կապսուլի համար
ԳՈՏԻ 5. Չորրորդ գլան՝ «Կատապուլտ բեմի» համար
Տարածքի քարտեզ (Հավելված 2)

-      ՕԺԱՆԴԱԿ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄ (ըստ պահանջի), յուրաքանչյուր կապսուլ կարող
է ունենալ 1 փոքր սեղան, 2 աթոռ և մինչև 10 լուսարձակ.
-      ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՎԱՃԱՌՔԻ ՀԱՐՑՈՒՄ՝ տեղում կատարվող կանխիկ և
անկանխիկ գործարքների համար.

-      600,000 ՀՀ դրամի չափով ֆինանսավորում՝ յուրաքանչյուր կապսուլի համար.
Յուրաքանչյուր կապսուլի կտրամադրվի 600,000 ՀՀ դրամ՝ կազմակերպական
կարիքների համար, որոնք կարող են ներառել ցուցադրության տեղադրման
պարագաները, արվեստի գործերը/առարկաները վայրին հարմարեցնելու

լոգիստիկան, տպագրական ծախսերը և ցանկացած այլ տեխնիկական

սարքավորում, որը անհրաժեշտ է ծրագրի իրականացման համար և այլն:
Վճարումը կտրամադրվի հիմնական մասնակցին և ծրագրի նշանակված
ղեկավարին/համադրող-ղեկավարին:

-      ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐ
Միջոցառման ընթացքում «Կատապուլտը» գովազդային նյութեր կտարածի
սոցիալական մեդիայի զանազան հարթակներով, ինչպիսիք են՝

հրապարակումները, սթորիները AGBU Arts և AGBU Armenia Facebook/Instagram
օգտահաշիվներում «Կատապուլտ տաղավարի», ինչպես նաև էքսպոյի համար
ընտրված ծրագրերի վերաբերյալ: 
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Նույնանման նյութեր կտարածվեն նաև ՀայԱրտ Մշակութային կենտրոնի
կողմից: Հայտի ներկայացման 2-րդ փուլում (էքսպոյին մասնակցության

վերջնական ընտրությունից և հաստատումից հետո) հանձնված բոլոր

պատկերները կօգտագործվեն մարքեթինգային նպատակներով, իսկ

պատկերների հետ կապված իրավունքներն ու դրանց գործածման հետ
կապված հարցերը պետք է սահմանված լինեն մասնակցության

պայմանագրում: Դա ներառում է նաև էքսպոյի կատալոգի տպագրումը, որը
ենթակա է հանրային տարածման:
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Արդյո՞ք ծրագիրը ներկայացվել է ժամանակին
Առաջարկը բավարարո՞ւմ է բոլոր հիմնական տեխնիկական պահանջները
(հայտի բոլոր հարցերի պատասխանները առկա են, օժանդակ նյութերը/
փաստաթղթերն ուղարկվել են, ցուցադրվելիք գործերն ստեղծվել են 2019
թվականից հետո, նշված է ծրագրի ղեկավարը/համադրողը, մեկ կապսուլում
ներկայացված է առնվազն 3 ստեղծագործող)
Ծրագիրը արտացոլո՞ւմ է արդյոք «Scenius»-ը. խմբային/համայնքային
հանճարի և գործակցության արտացոլում
Կապսուլը կամ Միջոցառումը արտացոլո՞ւմ է արդյոք հստակ գաղափար և
համակարգված մոտեցումը
Առաջարկված  գործերը արդյո՞ք յուրատիպ են՝ այս կամ այն ստեղծարար
ոլորտում

Ցուցադրության դիզայնը և ընդհանուր համադրողական մոտեցումը

արտացոլո՞ւմ են արդյոք համադրողական հավասարակշռությունը վաճառքի
և ցուցադրության ենթակա առարկաների միջև: Ծրագրերը կգնահատվեն
ինչպես համադրողական մոտեցման, այնպես էլ վաճառելիության

հնարավորության տեսանկյուններից:

- ԼՍԱՐԱՆԻ ՀԱՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ
«Կատապուլտ տաղավարը» հանրային հասանելիությունը կապահովի

սոցիալական մեդիայում գովազդի, առցանց լրագրի և հանրամատչելիություն ու
ցանցերի ձևավորում ենթադրող այլ գործողությունների օգնությամբ՝

միջոցառման նկատմամբ հանրային հետաքրքրություն առաջացնելու և

ուշադրություն գրավելու նպատակով:

12. ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

Մասնակիցների և մասնակցող ծրագրերի ընտրությունը կկատարվի

ստեղծարար և մշակութային բնագավառի միջազգային և տեղական

փորձագետներից կազմված մասնագիտական ժյուրիի կողմից: Ժյուրիի

անդամների անունները կհայտարարվեն 2023 թվականի հունվարին:
Ցուցահանդեսի համար կդիտարկվեն այն հայտերը, որոնք կներկայացվեն մինչև
հայտարարված վերջնաժամկետը՝ փետրվարի 6, Հայաստանի ժամանակով
ժամը 22:00: Ժյուրին ծրագրերը կգնահատի հետևյալ չափանիշների հիման վրա



13. Ի՞ՆՉ ՆՅՈՒԹԵՐ ԵՆ ՊԱՀԱՆՋՎՈՒՄ ՀԱՅՏԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՂՆԵՐԻՑ

Խնդրում ենք պատասխանել Google Form հայտում տեղ գտած բոլոր հարցերին:
Վերբեռնվելիք բոլոր նյութերը պետք է լինեն pdf ֆորմատի: Խնդրում ենք
չգերազանցել Google form հարցաշարում նշված ներբեռնվելիք ֆայլի

սահմանաչափը: Որքան շատ տեսողական նյութեր ուղարկեք ի աջակցություն
ձեր ծրագրի, այնքան ավելի լավ: Ձեռքով արված էսքիզները ընդունելի են, եթե
լինեն սկանավորված և pdf ֆորմատով: Տեսողական նյութերը պետք է
անհրաժեշտության դեպքում ուղեկցվեն տեքստային նկարագրություններով,
որպեսզի ժյուրին կարողանա հեշտությամբ գնահատել ձեր նախագծերը:
Առաջարկները կարող են ներկայացվել անգլերեն կամ հայերեն: Ժյուրիի որոշ
անդամներ կգնահատեն միայն անգլերեն առաջարկները, ուստի, հնարավորինս
սահուն ընթերցանության համար, խնդրում ենք առաջարկները

հնարավորության դեպքում ներկայացնել անգլերեն: Մասնակցության համար
տպագիր նյութեր չեն պահանջվում: Խնդրում ենք հայտերը ներկայացնել Google
Form-ի միջոցով: 

Հարցերը կարող են ուղարկվել հետևյալ էլեկտրոնային փոստի հասցեին.
katapult@agbu.am:

14. ՎԱՃԱՌՔ ԵՎ ՓՈԽԱԴՐՈՒՄ

Հայտ ներկայացնողները ազատ են որոշելու՝ ուզո՞ւմ են վաճառել ցուցադրվող
նմուշները, թե՝ ոչ: Նախապատվությունը տրվում է վաճառքի հնարավորությանը,
քանի որ սա շուկայական միջոցառում է, որը նպատակ ունի խթանելու
վաճառքը: «Կատապուլտը» ընձեռում է վաճառքի հնարավորություններ, սակայն
չի երաշխավորում ստեղծարար արտադրանքի վաճառքը: Բոլոր նմուշները
կարող են վաճառվել սեփականատիրոջ և/կամ Համադրող-ղեկավարի/Ծրագրի
ղեկավարի կողմից: Իրավական և ծրագրի ղեկավարման տեսանկյունից շատ
կարևոր է, որ հայտի ձևաթղթում նշեք ձեր Համադրող-ղեկավարին/Ծրագրի
ղեկավարին: Փոխադրման և փաթեթավորման հետ կապված բոլոր ծախսերը
հոգում են մասնակիցները: Կազմակերպիչները և անցկացման վայրի

ղեկավարությունը որևէ տոկոս/միջնորդավճար չեն գանձի մասնակիցներից: Սա
գովազդի և վաճառքի առանձնահատուկ հնարավորություն է՝ ընտրված բոլոր
ծրագրերի համար: Տեղում վաճառքի համար գործում են կանխիկ և անկանխիկ
գործարքների սպասարկման ծառայություններ: Եթե մասնակիցներն օգտվում
են կրեդիտ-քարտեր սպասարկող սարքավորումների ծառայություններից, ապա
հարկային նկատառումներով կգանձվի 10% (որից ցուցադրության

կազմակերպիչները որևէ հասույթ կամ շահույթ չեն ունենա):

Հավելյալ նկարներ կարելի է տեսնել «Կատապուլտ Տաղավարի» քարտեզում.
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2. Ցուցահանդեսի գծապատկերը

ՀԱՅԱՐՏ Քարտեզ 

Գոտի 1 
1-ին Տակառ

Գոտի 2 
Ծաղկի Տակառ

Գոտի 3 

3-րդ Տակառ
Գոտի 4 

4-րդ Տակառ

 Գլխավոր մուտք

Գոտի 5 
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Գոտի 1 
1-ին Տակառ

Հարկ 2 
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Ծաղկի տակառ
Գոտի 2 

Լաունջի գոտի

 Կապսուլ 1

 Կապսուլ 2  Կապսուլ 3 

 Կապսուլ 4 
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3-րդ Տակառ

Հարկ 1

Հարկ 2 

Գոտի 3 

3-րդ Տակառ

Գոտի 4 
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Գոտի 5 
4-րդ Տակառ

Հարկ 1

Հարկ 2 

Կատապուլտ Բեմ
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Katapult Creative Accelerator Program
www.agbu.org/katapult

 
«Կատապուլտ» ստեղծարար աքսելերացիոն ծրագիր
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