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სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 

IX კლასი - პროგრამის შინაარსი 

 

სახვითი ხელოვნების ძირითადი ელემენტები და პრინციპები:  

 

ხაზი, ფერი, შუქ-ჩრდილი, ფაქტურა, ფორმა, მოცულობა; მთლიანობა, პროპორციები; 

სივრცე; ხედვის წერტილი; სიმეტრია, რიტმი, წონასწორობა, კონტრასტი (განწყობილების, 

ასოციაციების, ემოციების გადმოცემა სხვადასხვაგვარი ეფექტების საშუალებით). 

რეკომენდებული ვიზუალური მასალა: 
იერონიმუს ბოსხი, ანრი რუსო, მიხაილ ვრუბელი, ოდილონ რედონი, მარკ შაგალი, 

ედვარდ მუნკი, ჯეიმს ენსორი, სალვადორ დალი, რენე მაგრიტი, ჯორჯო დე კირიკო, მაქს 
ერნსტი, ჰანს არპი (წარმოსახვითი სამყარო); რაულ დიუფი (მაგ., “აფიშები ტრუვილში”, 
“რეგატა ჰენლიში”, “ორკესტრი”, “დოღი ესკოტში”, “კაზინო ნიცაში”) ლადო გუდიაშვილი 
(სტილიზებული ნამუშევარი). 

ქართული თეატრის მხატვრობა - ირაკლი გამრეკელი, პეტრე ოცხელი, ლადო 
გუდიაშვილი, ელენე ახვლედიანი, კირილე ზდანევიჩი, სოლიკო ვირსალაძე და სხვ.  

ჟან ტინგლი, ნიკი დე სენტ ფალი, თამარ კვესიტაძე (თოჯინები, მექანიკური 
სკულპტურები), ენტონი გორმლი და სხვ. 

მასალა და იარაღი:  

 

ტუში, ფანქარი, პასტელი, გუაში, აკვარელი, ტემპერა, ნახშირი, ფერადი ქაღალდი, 

მუყაო, თიხა, ქსოვილი, ძაფი, თოკი, მავთული, ლითონის, პლასტმასის კოლოფები, 

ბუნებრივი და ხელოვნური მასალა; ექსპერიმენტი სხვადასხვა მასალით; სადურგლო, 

სამეთუნეო, საქსოვი, სამკერვალო იარაღი. 

ტექნიკა და პროცედურა:  

 

ფერწერის, გრაფიკის სხვადასხვა ტექნიკა, ანაბეჭდი, ძერწვა, კოლაჟი, ფარდაგი, თექა, 

გობელენი, ნაქარგობა, კომპიუტერული ტექნოლოგიები;  

ექსპერიმენტი შერჩეულ სფეროში (მხატვრობა, დიზაინი, ფოტოგრაფია). 

იდეების გამოხატვა:  

 

იდეების წყაროები: ცნობილი მხატვრების ნამუშევრები, მხატვრული ლიტერატურა, 

შთაბეჭდილებები, ასოციაციები, ფანტაზია. 

სავარაუდო თემები:  

 

 “ქართული ორნამენტის მოტივები”, “ისტორიული და ლეგენდარული გმირები”, 
“სამშობლო”, “გმირობა”, “ჯგუფური პორტრეტი”, თავისუფალი თემები, თემები სხვადასხვა 
საგანში განვლილი მასალიდან. 

შრომითი საქმიანობა:  

 

ინვენტარის შეკეთება, საკლასო ოთახის გარემონტება-მოწყობა, დეკორატიული და 

გამოყენებითი საგნები, მაკეტები თეატრალური სპექტაკლებისთვის, რეკვიზიტი 

(კოსტიუმისა და დეკორაციის დეტალები); ინტერიერის, ტანისამოსის, ავეჯის, სხვადასხვა 

საგნის ესკიზები, მისალოცი და მოსაწვევი ბარათები, ზეიმების და თეატრალური 

წარმოდგენების აფიშა; მარტივი ელექტროსათამაშო.  
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კომუნიკაცია: 

 

ნამუშევრის წარდგენა, შეფასების კრიტერიუმების შერჩევა, ანალიზი;  

საუბარი ნამუშევრიდან მიღებულ შთაბეჭდილებასა და ინფორმაციაზე.  

ხელოვნების აღქმა კონტექსტში: 

 

სხვადასხვა კულტურის/ისტორიული პერიოდის ხელოვნების ნიმუშების შედარება 

(სტილი, თემა, ჟანრი და სხვ.) მიხედვით; მხატვრის ინდივიდუალური მანერა; 

ისტორიული პერიოდის, მოვლენების გავლენა ხელოვნების ნიმუშზე; საქართველოს 

სხვადასხვა კუთხის ხელოვნება, ხალხური შემოქმედება; ხელოვნების მოღვაწეების, 

კულტურასთან დაკავშირებული დაწესებულებების როლის კვლევა საზოგადოებრივ 

ცხოვრებაში. 

შუასაუკუნეების ქართული  ოქრომჭედლობა (მაგ., ანჩის ხატი, ხახულის კარედი ხატი, 
ლაკლაკისძეთა ღვთისმშობლის ხატი), გუჯი ამაშუკელის საოქრომჭედლო ნაკეთობები;  

არქიტექტურული დეკორი (ბოლნისის სიონი, მცხეთის ჯვარი, სამთავისი, ნიკორწმინდა 
და სხვა);                                                                                                                                                                                                                               

გამოყენებითი ხელოვნება: არტ-დეკოსა და არტ-ნუვოს სტილის ნაკეთობები; 
ქსოვილები, გობელენები (მაგ., რაულ დიუფი); მ. ს. კუზნეცოვის ჭურჭელი; ფაბერჟეს 
საიუველირო ნაკეთობები; რენე ლალიკის მინის ნაკეთობები. 

 


