
Russian Avant-garde 
რუსული ავანგარდის დაბადება განაპირობა ავანგარდის როგორც სტილის დიდმა 
ტალღამ და გავლენამ მსოფლიოზე.  კერძოდ რუსული ავანგარდი გავრცელდა 
რუსეთის იმპერიასა და საბჭოთ კავშირში და მოიცავდა 1890-1930 
წლებს.(დაახლოებით) ეს ტერმინი თავის თავში აერთიანებს ხელოვნების ბევრ 
მიმდინარეობას, რომელთა შორისაა: სუპრემატივიზმი, კონსტრუქტივიზმი, რუსული 
ფუტურიზმი, კუბო(კუბიზმი)-ფუტურიზმი, ზა უმ  და ნეოპრიმიტვიზმი.ავანგარდის 
ხელოვანთა უმრავლესობა წარმოშბით ბელორუსიიდან და უკრაინიდან იყვნენ, მაგ.: 
კაზმირ მალევიჩი, ალექსანდა ექსტერი, ვლადიმირ ტატლინი, ვასილი კანდინსკი, 
დევიდ ბურლუკი...  

Futurism 
Period: 1910s 

ფუტურისტული მოძრაობა ოფიციალურად დაიწყო Filippo Tommaso Marinetti იმ 
1909წელს, იტალიაში. ფრაზა „მომავლის ხელოვნება“პირველად გამოჩნდა რუსულ 
პრესაში 1908 წელს, ერთი წლით ადრე სიტყვა ფუტურიზმის ოფიციალურ 
გამოჩენამდე.  

ერთ-ერთი კრიტიკოსი წერდა: ეს არის მომავლის ხელოვნება, მამაცი ადმიანის 
შემოქმედება. შესაძლოა ჩვენ რევოლუციონერ ხელოვანებს ჯერ არ მიუღწევიათ 
მთავარ მიზნამდე მაგრამ მათ ნამუშევრები ფიქრისკევნ გვიბიძგებს. ეს არის ფერმენტი 
საიდანაც შესაძლოა ახალი მხატვრულ ფსიქოლოგიური სკოლა წარმოიშვას.რუსული 
ფუტურიზმი შეიძლება ითქვას რომ დაიბადა 1912 წლის დეკემბერში როდესაც 
მოსკოვში არსებულმა ლიტერატურულმა ჯგუფმაHylaea 
(Russian: Гилея [Gileya])(initiated in 1910 by David Burlyuk and his brothers at their estate 
near Kherson, and quickly joined by Vasily Kamensky and Velimir Khlebnikov, 
with Aleksey Kruchenykh and Vladimir Mayakovsky joining in 1911)გამოსცა მანიფესტი A 
Slap in the Face of Public Taste (Russian: Пощёчина общественному вкусу).  

ვ. ხლებნიკოვი 

ვ. ხლებნიკოვი არა არქიტექტორი წერდა ესეებს „ჩვენ და სახლები“. 1915წ 
„გამოგონებულ იქნა ყუთი გაღუნული მინისგან ე.წ. კაიუტა, რომელსაც გააჩნდა კარი, 
ბორბლებზე, ის დგებოდა თავის მობინადრესთან ერთად მატარებელზე 
(განსაკუთრებული ადგილები, მოედნები) ან გემზე და იწყებდა მოგზაურობას“. 

ხლებნიკოვი ერთგვარი პოეტია, ფუტურისტი. მეორე მისი ესე-იდეაა: „ ააშენებენ 
სახლებს, კარკასებს რომლებსაც ადამიანები თვითონ შეავსებენ მოძრავი მინის 
ქოხებით, რომელთა გადატანა შეეძლებათ ერთი ადგილიდან მეორეზე. ისინი 
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ერთნაირი ზომისაა და მოდელის.“ანუ თანდათან ჩნდება არა სახლები, არამედ 
მეტალის კარკასები, რომლებშიც შიგნით შეიდგმება მინის ბინები. ეს კი სხვა 
არაფერია თუ არა შემდგომში გაჩენილი სტანდარტიზაცია და ტიპიზაცია. ასევე წერს : 
„ ჩნდება უფლება იყო მფლობელი ასეთი ადგილის ნებისმიერ ქალაქში“. ქვეყნის 
თითოეული ქალაქი, რომელშიც აღმოჩნდებოდა მინის ყუთი მფლობელი, 
ვალდებული იყო მიეცა მისთვის ადგილი მინის ყუთი-სახლისთვის. მან გააკეთა 
ჩანახატებიც : კარკასი შეერთებული ხიდებით, სახლის პლატინა რომელიც ივსება 
სახლი-უჯრედებით, ის რასაც მოდერნიზმის ეპოქაში აშენებენ. ე.წ. სახლი-შახმატი, 
სახლი-ცილინდრული რომელიც ასევე შეივსება ბინებისღ (კიკუტაკეს პროექტი), 
სახლი ყვავილი (მტევანი ჰაერში_Cluster in the air) სახლი_თმები, სახლი_ბრჭყალი, 
რომლებიც ტრიალებენ ღერძის გარშემო.  

მან შეიმუშავა 26 ასეთი სახლი. მათ შორის სახლი-საქანელაც კი, რომელიც კიდია 
ჯაჭვზე და ქანაობს. 

მოსკოვში 1923 წელს ცხადდება კონკურსი იაროსლავის მოსეზე მწვანე ქალაქის 
მშენებლობაზე. ამ კონკურსზე ლადოვსკი სთავაზობს ქარხნული წესით 
დამზადებულ უჯრედებს, რომლებიც ასევე შეიძლება კარკასში 
ჩაშენდეს. 

მას ჰქონდა იდეები შეექმნა არა მარტო საცხოვრებელი უჯრედები, არამედ ჰოლი, 
სასადილო, მხატვრების ადგილი და ა.შ. თითქოს მან ხლებნიკოვისგან ისესხა ეს 
ყველაფერი, მაგრამ ხლებნიკოვმა ვერ მოასწრო გამოექვეყნებინა თავისი იდეა-ესე, 
ისე გარდაიცვალა. და ის მხოლოდ 1930 წელს გამოქვეყნდა, ანუ მას შემდეგ რაც 
ლადოვსკიმ შესთავაზა საზოგადოებას თავისი იდეა. ეს არის მაგალითი იმისა თუ 
როგორს მოსდის ერთი და იგივე იდეა ორ განსხვავებულ ადამიანს ერთმანეთისგან 
დამოუკიდებლად. თუ ხლებნიკოვს ჰქონდა იდეა მთლიანად მინისგან, ლადოვსკი 
უკვე გვთავაზობს მეტალის ყუთებს ნაწილობრივ მინით. (ЗИЛ ის ქარხნიდან) 
დღევანდელ დღეს ამ იდეების რეალიზება მოხდა ბლოკირებულ სახლებში, 60-იან 
წლებში             მოშე საფდის ჰაბიტატ 67           კუროკავას ნაკაგინი            ისოზაკის 
მტევანი ჰაერში           ტანგეს შიზუოკა            ხლებნიკოვის ყვავილი.  

მისი უჯრედები ერთგვარი მეტაფორაა             ექსპოზე წარმოდგენილი 
გეოფიზიკური სფეროები მიმაგრებული კარკასზე - კუროკავას ტიშობა            
ნაკაგინი. ის ყველაზე ახლოს მივიდა ხლებნიკოვთან. რა თქმა უნდა ის არ იცნობდა 
ხლებნიკოვს და თვითონ მივიდა ამ იდეამდე.  

ლადოვსკი თავის იდეაში წერდა კიდევაც რომ ეს უჯრედები შიგნიდან გემის 
კაიუტას უნდა გავდესო, რასაც კუროკავა ახორციელებს. მათი მოხსნა ჩაფიქრებულიც 



იყო, მაგრამ ერთის მოხსნა იწვევს მის ზემოთ მდებარე უჯრედების დემონტაჟსაც, 
ამიტომ ეს მოუხერხებელია.  

Tatlin and Melnikov 

კონსტრუქტივიზმის ერთ-ერთი მთავარი ნამუშევარი იყო ვლადიმერ ტატლინის 
კოშკი.the Monument to the Third International (Tatlin's Tower) (1919–20). რომელიც 
აერთიანებდა მანქანა მექანიზმს ესთეტიურობას დინამიურ კომპონენტებთან და 
ზეიმობდა ტექნოლოგიის განვითარებას. გაბო საჯაროდ აკრიტიკებდა ტატლინის 
დიზაინს და ამბობდა: „ უნდა შექნა ფუნქციური სახლები და ხიდები, ან წმინდა 
ხელოვნება, მაგრამ არა ორივე ერთად.“ 1920 წელს გამოცემული  Realistic Manifesto თი 
გაბო და პევსნერი უპირისპირდებოდნენ  ტატლინის და როდჩენკოს აზრს 
კონსტრუქტივიზმის მოხმარებით და ადაპტირებულ გააზრებაზე.  

ტატლინის ნამუშევრები უცბათ აიტაცეს გერმანელმა ხელოვანებმა და მას უწოდეს 
რევოლუცია ხელოვნებაში. 1920 წლის ფოტოზე ჩანან George Grosz and John Heartfield 
რომელთაც ხელში პლაკატი უჭირავთ სიტყვებით : „ ხელოვნება მკვდარია _ 
გაუმარჯოს ტატლინის მანქანიზებულ ხელოვნებას.“ ტატლინის კოშკი არ აშენებულა 
უფულობის გამო რომელიც იმ დროინდელ რევოლუციას მოჰყვა.  
 

George Grosz and John Heartfield 

 

 

'Art is Dead – Long Live Tatlin's Machine Art' 

 

ტატლინის კოშკმა დაიწყო იდეების გაცვლა ბერლინსა და მოსკოვს შორის. 1922 წელს 
გერმანიაში ჩამოყალიბდა „Constructivist International” ი, რომელშიც გაწევრიანდნენ 
გერმანელი დადაისტები და დე სტილის მიმდევრები. მაგრამ ხელოვნების იდეა 
გახდა ანათემა რუსი კონსტრუქტივისტებისთვის. 1920-22 წლების დებატები 
რომელიც მოსკოვის ხელოვნების კულტურის ინსტიტუში მიმდინარეობდა 
პროდუქტივიზმის თეორიამდე მივიდე, რომელიც პირდაპირ მონაწილეობას 
ითხოვდა ინდუსტრიაში და ეს იყო დაზგური ხელოვნების დასასრული. ტატლინი 
ერთ-ერთი პირველი იყო რომელმაც სცადა მისი ნიჭის გადაყვანა ინდუსტრიულ 
გამომცემლობაში.  

ტატლინის უტოპიური ელემენტი კონსტრუქტივიზმში დარჩა ლეტატლინის 
სახელით, ეს იყო მფრინავი მანქანა, რომელზეც ვლადიმირი 1930 იან წლებამდე 
მუშაობდა.  
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მეორე არა არქიტექტორი, ავტორი კონტრრელიეფებისა არის ტატლინი. მუყაოზე 
აკრავდა ყველაფერს რასაც პოულობდა მინის, ჟეშტის და ა.შ. მისი ყველაზე ცნობილი 
პროექტია ტატლინის კოშკი პეტროგრადზე გამოცხადებული კონკურსისათვის 
მესამე ინტერნაციონალის ძეგლზე. იდეაში იდო ა) ცათამბრჯენი 400მ სიმაღლის ბ) 
დახრილა 230  კუთხის რაც დედამიწის დახრის კუთხეა,რაც ერთგვარი მეტაფორაა 
იმისა რაც ინტერნაციონალმა მოიტანა მთელ მსოფლიოში, რევოლუციის 
გამარჯვების გ) მის შიგნით განთავსდა სამი მოცულობა, რომლებიც სხვადასხვა 
სიჩქარით მოძრაობდა.            ქვედა კუბი - органи исполниъю власи интер 1 ბრუნი 
წელიწადში,              - 1 ბრუნი თვეში - законодавельные органи интернаи ,    
დახრილი ცილინდრი пресс служба – 1 ბრუნი დღეში, მასიმუმ განხორციელდა 
მაკეტი.  თუმცა მისი იდეა აიტაცა კ. მელნიკოვმა 1924. ლენინგრადის პრავდის 
შენობაში 6X6 მ-ზე ნაკვეთზე.მისი კოშკი წარმოადგენდა ცენტრალურ ღერძზე 
ჩამაგრებულ 5 კონსოლურ პატარა ცილინდრს. (მისი რუსაკოვის კლუბი სამი 
კონსოლით).სახურავი ამ კოლონების ხდება ტერასა. ეს იდეა უფრო რეალიზებადი 
იყო. მელნიკოვი ამის შესახებ წერდა განმარტებით ბარათებში : „ 5 სართულიანი 
ნაგებობა მოცემულია ჩემს მიერ შემსუბუქებულ, მეტალის კარკასში, რათა ვიქონიო 
დარწმუნება ჩემში გაჩენილ და ჩემივე გაკვირვების მომცემ იდეაში.“ თუ 
ტატლინისთვის მოძრაობა ამ მოცულობების იყო დროის მეტაფორა, 
მელნიკოვისთვის არის პირველი იდეა, რომელიც ფორმირებას უკეთებს მოძრაობის 
იდეას, როგორც ესთეტიკურ პროგრამას ანუ ის ფირქობს რომ თუ არქიტექტურა 
იმოძრავებს ეს იქნება სიახლე არქიტექტურაში. და თვლის  არქიტექტურული 
დინამიზმის და სილუეტის უსასრულო ძალას. ამ იდეებს ის უბრუნდება კოლუმბის 
ძეგლის კონკურსზე  1929სანტა დომინგოში.ის გვთავაზობს 200 მეტრიან ნაგებობას, 
ერთგვარ ქვიშის საათს 2 ფრთით. უნდა შესრულებულიყო ორი პირობა, თუ ქარი 
მოაბრუნებდა კონუსს ომელშიც გროვდება წყალი მაშინ იღება კლაპანი ორ კონუსს 
შორის და წყალი ჩაედინება ქვევით იქ სადაც ტურბინაა, ამოძრავებს მას და წმთელი 
შენობა მოდის მოძრაობაში. 

Malevich & Zaha 

kazimir maleviCma 1915 wels gamoaqveyna manifesti "kubizmidan suprematizmamde".jer 

kidev XX saukunis 10-iani wlebidan is Seudga am axal formawarmomqmnel process, 

Tumca maleviCis suprematizmi Tavis droze gaugebari aRmoCnda imdroindeli 

sazogadoebisTvis. am stilis Secnoba dRemde mimdinareobs. miuxedavad amisa, 

maleviCis SemoqmedebiTi cxovreba SeiZleba Zalian iRblianad CaiTvalos Tu 

gaviTvaliswinebT imas, rom XX saukuneSi cotaa iseTi arqiteqtori da xelovani, 



romelmac aseTi didi wvlili Seitana arqiteqturis sruliad gansxvavebuli 

stilisa da formawarmoqmnis procesis ganviTarebaSi.  

      kazimir maleviCi Tavisi moRvaweobiT cdilobda gaeTavsuflebina ferwera im 

yvelafrisagan, rac feris aRqmas uSlida xels. is Tvlida, rom forma da feri 

mWidrodaa erTmaneTTan dakavSirebuli. mas martivi geometriuli figurebis 

asaxvisas tiloze dahqonda feradi laqebi. ara mxolod feri ganapirobebda figuris 

formas, aramed TviT forma iyo gadamwyveti feris arCevisas. magaliTad, is Tvlida, 

rom nebismier fers Seesabameba garkveuli forma. 

      maleviCi fonad yovelTvis TeTr fers iyenebda. amiT igi qmnida optikur 

iluzias, aRrmavebda sivrces da iseTi ganwyoba Semohqonda, TiTqos figurebi am 

sivrceSi tivtivebdnen. brtyeli zedapirisa da ferebis TamaSiT erTgvari 

dinamikuri daZabuloba iqmneboda.  

Semdgom maleviCis suprematizmi aZlierebs geometriuli zedapirebis 

rols,samagierod kargavs im ferwerulobas, rac wina periodis namuSevrebSi ase 

aqtiurad gamoiyeneboda. ganviTarebis momdevno etapze ukve iwyeba moculobiTi 

formireba da stereometriuli kompoziciebis Seqmna, rasac ukve arqiteqturamde 

mivyavarT. moculobiT suprematizmSi erTvebian arqiteqtonebi da am SemTxvevaSic 

stilistur models sivrceSi geometriuli zedapiri warmoadgens. 

      moculobiTi suprematizmi 1918 wels iwyebs ganviTarebas, Tumca jer kidev 

1915 wlidan SeimCneva adreuli Ziebebi. maleviCs TiTqos gamohyavs elementebi 

suraTidan, oRond ara realur, aramed iluzorul ganzomilebaSi, rasac kvlav 

TeTri fonis gamoyenebiT aRwevs.  

misi SemoqmedebiTi pauzis periodSi asparezze gamodis rusi arqiteqtori lisicki, 

romlis Semoqmedebac swored maleviCis koncefcias efuZneba. kazimir maleviCTan 

erTad lisicki monawileobas iRebs arqiteqturis axali stilis formirebaSi. garda 

amisa, lisicki kargad icnobs sxva memarcxene moZraobebsac, rogorebicaa 

konstruqtivizmi da formalizmi. imis magivrad, rom skeptikuri damokidebuleba 

hqondes am mimarTulebebis mimarT, piriqiT, igi eZebs damakavSireblebs 

suprematizmsa da am stilebs Soris.  



    lisicki mxolod Semsrulebelia, anu is ar ayalibebs axal moZraobas da arc 

sakuTari gansxvavebuli Sexedulebebi aqvs axal formawarmomqmnel procesze. am 

SemTxvevaSi es dadebiTad SeiZleba Sefasdes, radgan igi mTlianad erTveba 

suprematizmis ganviTarebaSi da axal formawarmoqmnaze arqiteqturaSi. 20-ian 

wlebSi lisicki qmnida prounebs,romlebSic gansxvavebuli formis figurebs 

erTamaneTTan aqsonometriul xedSi awonasworebda.lisickis prounebi axali 

arqiteqturis erTgvari saxe iyo, formawarmoqmnis sferoSi Catarebuli 

arqiteqtonikuri eqsperimentebi, rac axali geometriuli sivrcis Ziebas 

emsaxureboda.lisicki zogierT prouns arqiteqturuli obieqtebis saxelebs 

uwodebda, iseTebs, rogorebicaa "qalaqi", "xidi" da a.S. mogvianebiT, man zogierTi 

prounic ki gamoiyena sakuTari arqiteqturuli proeqtis damuSavebisas (wylis 

sadguri, horizontaluri caTambjeni, sacxovrebeli saxli, sagamofeno interierebi 

da a.S.).  

    prounebi brtyeli suprematizmidan da maleviCis kosmiuri supremidan 

warmoiSva. kosmiuri supremebi suprematistuli kompoziciebis usazRvro sivrceSi 

gafantuli sivrculi figurebis orTogonaluri proeqciaa. maleviCis naxatebSi 

yvelaferi dafrinavs ganzomilebaSi, TiTqos ar arsebobs arc Tavi arc bolo. 

lisickis namuSevrebSi ki yovelTvis igrZnoba figurebis damZimeba. igi prounebs 

moculobas aniWebs da TiTqos aiZulebs maT miwaze daSvebas. mis prounebSi 

yovelTvis igrZnoba Tavi da bolo.  

    XX saukunis Sua periodSi maleviCis arqiteqtonebi axal etapSi – 

arqiteqturaSi gadaizarda. is ukve qmnida realur moculobiT obieqtebs realur 

sivrceSi. misi namuSevrebis eqsperimentuli xasiaTi formaTa urTierTobaSi vlindeba: 

gansxvavebuli formisa da zomis paralelepipedebi sxvadasxva mimarTulebebiT kveTen 

erTmaneTs. am axal mimarTulebas misdevda lisickic, Tumca mis namuSevrebSi 

masStabi metad iyo daculi, vidre maleviCTan. 1923 wlidan daaxloebiT 1927 

wlamde maleviCi gifsis modulebs – planitebs qmnis, romlebic formiT sxvadasxva 

mimarTulebebiT urTierTgadamkveTi paralelepipedebisgan Semdgar moculobebs 

warmoadgenda. planitebi -  dedamiwelebis saxlebia, romlebsac rTuli 

kompoziciebi aqvT.  



arc uaxles arqiteqturaSi darCa suprematizmi SeumCneveli. 2007 wlis 12 ivniss 

ciurixSi, galerea gmurzinskasSi zaha hadidma gamofena gamarTa, romelic 

suprematizms mieZRvna. zaha hadidi moRvaweobis dasawyisidanve amJRavnebda 

usazRvro interess am stilisadmi. jer kidev sakuTari proeqtis dacvisas 1976-1977 

wlebSi, sadiplomo namuSevari suprematistul stilSi gadawyvita da teqtonebi 

gamoiyena.  

     gamofenaze hadidma maleviCis namuSevrebis garda misi mowafeebis: lisickis, 

ilia CaSnikis, aleqsandre rodCenkosa da nikolai sutinis naxatebi gamofina.  

    aRsaniSnavia isic, rom am gamofenisTvis galereis interieri zaha hadidma Seqmna. 

pirvelive danaxvisas TvalsaCinoa Sida sivrcis mxatvruli gadawyveta. igi kazimir 

maleviCis Semoqmedebis meore etaps asaxavs, roca mxatvarma ferze uari Tqva da 

Sav-TeTri teqtonebis gamoyeneba daiwyo. mTeli interieri TeTr fonze datanil 

Sav zolebs moicavs.  

 arc uaxles arqiteqturaSi darCa suprematizmi SeumCneveli.ar SeiZleba 

uyuradRebod davtovoT vitras saxanZros Senoba, romelmac dResdReobiT funqcia 

Seicvala da avejis galeread iqca. am namuSevris mTavari Rirseba kedlebis 

uCveulo ganlagebaa. isini erTmaneTs erwymian da ucnauri formis gadaxurviT 

bolovdebian. kompoziciis sruli saxe gacocxlebuli arqiteqtonis saxes qmnis. 

mogvianebiT xazovani kompoziciebi marTkuTxa paralelepipedebma Caanacvles. amis 

naTeli magaliTi 2003 wels Sesrulebuli rozentalis Tanamedrove xelovnebis 

centria. misi eskizebi prounebia, xolo TviT Senoba ukve gacocxlebul planits 

warmoadgens. aq Cans swored marTkuTxa paralelepipedTa gawonasworebuli 

urTierTkveTa, Tumca maleviCisa da lisickis planitebisgan gansxvavebiT aq formebi 

erTi orientaciiT arian dalagebulebi da erTmaneTSi ise iWrebian, rom ar kveTen 

erTmaneTs sxvadasxva kuTxiT. xazgasasmelia Senobis fasadis ferTa gadawyvetac, rac 

pirdapir suprematistuli naxatis stilze migviTiTebs. 

ელ ლისიცკი 

1923-25 წლებში ელ ლისიცკიმ წარმოადგინა და განავითარა ჰორიზონტალური 
ცათამბრჯენების იდეა. ასეთი რვა სტრუქტურის გადაკვეთით იქმენბოდა ბულვარის 
წრე მოსკოვში. 



თითოული მათგანი იყო ბრტყელი სამსართულიანი, 180 მეტრი სიგანის L ის ფორმის 
სიბრტყე, რომლეიც 50 მეტრით იყო აწეული ქუჩის დონიდან. ის ეყრდნობოდა სამ 
პილონს (10/16/50 მეტრი თითოეული) და განლაგებული იყო ქუჩის სამ კუთხეში. 
ერთი პილონი გრძელდებოდა მიწის ქვეშ და მას ჰქონდა კავშირი მეტროს 
სადგურთან. დანარჩენი ორი კი წარმოადგენდა თავშესაფარს ტრამვაის 
სადგურისათვის.  

ლისიცკის აზრით, რადგან ადამიანებს არ შეეძლოთ ფრენა, ჰორიზონტალურად 
მოძრაობა ბუნებივი იყო და ვერტიკალურად კი ხელოვნური. ამიტომ, სადაც არ არის 
საკმარისი მიწა შენობის ჩასადგმელად, ჰაერში შექმნილი ახალი სიბრტყე საშუალო 
სიმაღლეზე უპირატესია ამერიკულ ცათამბრჯენებზე. ასეთ შენობები ლისიცკის 
თქმით, უკეთ მოახდენდნენ ინსოლაციას და ვენტილაციას მისი 
მცხოვრებლებისთვის. 

ამ იდეის ტექნიკური ნაწილი, გამოთვლები და კონსრუქცია გააკეთა შვეიცარიელმა 
კონსტრუქტორმა, Emil Root მა. 

ლისიცკი წერდა : „ ჩვენ ვცხოვრობთ ქალაქებში რომლებიც ძალიან დიდი ხნის წინ 
წარმოიშვნენ. ქალაქებში რომლებიც ვერ ერგება დღევანდელობის რიტმს და 
მოთხოვნებს. ჩვენ არ შეგვიძლია მათ გაქრობა და ახლიდან დაწყება. ასევე 
შეუძლებელია მათი სტრუქტურის შეცვლა ერთბაშად. მოსკოვი მიეკუთვნება 
შუასაუუკნეების კონცენტრულ ტიპს, როგორც პარიზი და ვენა. მისი სტრუქტურა 
შედგება ცენტრში კრემლისგან, ორი სატრანსპორტო წრისა და რაიდიალური 
ქუჩებისაგან. კრიტიკული წერტილები იქმნება ამ რადიალური ქუჩების და წრიული 
ბულვარების გადაკვეთის წერტილებში. აქ იზრდება კვადრატულობა და მათ 
სჭირდებათ განვითარება. და განვითარება ვერ მოახდენს გავლენას ტრაფიკზე, 
რომელიც ძალიან მჭიდრო და გადატვირთულია ამ წერტილებში. ეს არის ადგილები 
ცენტრალური ოფისებისათვის. და სწორედ აქდან დაიბადა ჩემი იდეა.“ 

ლისიცკი, მიუხედავად მისი იდეების და ქალაქის ურბანული ქსოვილის დიდი 
შეუსაბამობისა, ექსპერიმენტებს ატარებდა სხვადასხვა კონფიგურაციებზე 
ჰორიზონტალური სიბრტყის, სიმაღლე-სიგანის პროპორციებზე ისე რომ 
სტრუქტურას ვიზულაურად ბალანსი არ დარღვია. აწეული პლატფორმა ისეთ 
ფორმის იყო რომ მისი ოთხივე წახნაგი სხვადასხვანაირად გამოიყურებოდა. 

აქ ნაჩვენებია რვა ჰორიზონტალური ცათამბრჯენი მოსკოვის გეგმაზე. 

1940 იან წლებში 8 ნამდვილი ცათამბრჯენი დაიგეგმა და შვიდი მათგანი აშენდა, 
მაგრამ მათი ლოკაცია განსხვავდება ამ რუკისგან.  



თითეული კოშკი უყურებდა კრემლს ერთი და იმავე წახნაგით, უჩვენებდა სამიზნე 
წერტილს ფეხით გადამსვლელებს. რვავე შენობა დაპროექტდა იდენტურად, 
ლისიცკი სთავაზობდა მათ ფერით კოდირებას ორიენტაციის გასამარტივებლად. 

 გარკვეული დროის შემდეგ ლისიცკის ქაღალდის არქიტექტურისა, იგი დაიქირავეს 
რომ დაეპროექტებინა რეალური შენობა მოსკოვში. 1932 წელი. ეს შენობა აის 
ლისიცკის სულის გამოძახილი. 2007 წელს რუსული ავანგარდის დამოუკიდებელმა 
ასოციაციამ გამოსცა ბრძანება რომ ეს შენობა შეეტანათ არქ. მემკვიდრეობის სიაში. 
2007 წლის სექტემბერში ქალაქის მემკვიდრეობის კომისიამ დაამტკიცა ეს მოთხოვნა 
და გადაუგზავნა ქალაქს მერიას საბოლოოდ დასამტკიცებლად, რაც არ მოხ~მხდარა. 
2008 წელს მიტოვებული შენობა ძალიან დაზიანდა ხანძრის შედეგად.  

ლისიცკის ქაღალდის არქიტექტურას ეკუთვნის ასევე ლენინის ტრიბუნა.  

მისი ჰორიზონტალური ცათამბრჯენი საბოლოოდ დეკადების შემდეგ აშენდა 1974 
წელს ქ. თბილისში, საქართველოში.  

ივან ლეონიდოვი 

მეხუთე მეოცნებე ივან ლეონიდოვი,არქიტექტორი. ის აქტიურად იყენბდა შემინულ 
კოშკებს, 1926 წ. წინასადიპლომო ნამუშევრებში, „იზვესტის რედაქციის შენობას“, 
სადაც შემინულ პრიზმას ედგმის კარაკასი ჯვარედიინის ფორმის საყრდენებით. ამ 
იდეას უბრუნდება დიპლომში ლენინის ინსტიტუტში 1927 წ. რომელიც უნდა 
წარმოდგენილიყო დიდი გოლიათების სახით და ვერტიკალის გვერდის 
გამოსახულება ბიბლიოთეკის საკმითხველო დარბაზები სფეროს სახით.  

განმარტებით ბარათშ წერს ლეონიდოვი : „ სფერო გაყოფილია საქტორებად, მოძრავი 
დაკიდებული ტიხრებით იძლევა აუდიტორიების საჭირო რაოდენობას. სფერო ასევე 
ტრიბუნაა მასობრივი მოქმედებების დროს, როცა მისი ერთი მხარე იხსნება ხოლო 
კედლები და დასაჯდომი ადგილები შედიან დარჩენილ ნაწილში. 

erT-erTi metwilad mniSvnelovani pirovneba, romelmac wvlili Seitana am 

problemis gadaWraSi iyo „tragikuli figura“, XX saukunis ,,rusuli 

konstruqtivizmis poeti da imedi’’ ivan leonidovi. is erTaderTia XX saukunis 

gavlenian arqiteqtorebs Soris, romelmac ver ganaxorciela realurad verc erTi 

Tavisi Canafiqri (Tu ar CavTvliT, kislovodskis parkis sanatoriumis kibeebs (1930-

iani wlebi)). oTxwlian (1927-1930 wlebi) ,,oqros’’ periodSi Seqmna aTze meti 

proeqti, romelTa naxevari msoflio masStabiT SemoqmedebiT aRmoCenad iqca 

arqiteqturaSi. Seqmnis procesi  rTuli da Taviseburi iyo. gansakuTrebuli roli 

iTamaSa misma sadiplomo naSromma, leninis institutis proeqtma (1927 weli) 



moskovSi, raSic avtoris novatoruli midgomebi gamovlinda, Tanamedrove qalaqis 

mSeneblobis principebisa da misi elementebis sivrculi organizebiT.  

leonidovi Tvlida, rom SemoqmedisaTvis saWiroa gansakuTrebuli fsiqologiuri 
mdgomareoba. namdvilma Semoqmedma Tavi unda moiyvanos ,,Seqmnis’’ mdgomareobaSi, 
amasTan unda iyos Tavis Tavze ukeTesi. unda gamoeTiSos yvelafers da Seqmnas, 
TiTqos sizmarSi nanaxi sagani an am sagnis sxvadasxva mxare, magaliTisaTvis 
erTdroulad xedavde Senobas Signidan da garedan, fasads, gegmas, Wrilsa da 
interiers.sivrcisa da drois aseTi Serwyma namdvilad SesaZlebelia mxolod 
sizmarSi. leonidovi ,,mudam iyo koncentrirebuli sakuTar Tavze’’. arqiteqtorebis 
eskizebi es Ziebis procesia. 

Tavis ,,ubralo’’ moculobebSi leonidovma ganaxorciela fasadis 

danawevrebis principulad axali midgoma. aratradiciuli danawevreba xazs usvams 

an aCvenebs ritmul zrdas sxvadasxva mxares. aseTi danawevreba ki ar uSlis xels 

mTlianis aRqmas, rogorc ar unda mivapyroT mzera, aramed TavisTavad arsebiTi da 

ara misi damateba xdeba. 

Zalian rTulia mxatvrulad srulyofili, ubralo, lakonuri geometriuli 
formebis Seqmna, es ostatis frTxili saqmea. iSviaTad gamosdis vinmes. Tema 
yvelasaTvis ar aris axlo. aq vlindeba leonidovis unikaluroba.paralelepipedis, 
cilindris, piramidis, sferos, mravalkuTxa prizmis mxatvruli SesaZleblobebi, 
moculobis geometriuli mkafioeba manamde veravin srulad ver gaxsna.leonidovma 
SeimuSava da SemogvTavaza aseTi moculobebis kompoziciuri kavSiri, Tavisi 
SemoqmedebiTi xelweris povniT. leonidovis saukeTeso proeqtebis gadaxedvisas 
rTulia gamoyo mTavari, mixvde ras fiqrobs. misi azriT„arqiteqtura ara TviT 
Senobaa, aramed arqiteqturuli saSualebebiT organizebuli misi garemomcveli 
sivrce“. 

„arqiteqtoris muSaobis meTodi pirvel rigSi mxatvris meTodia, xolo 

mxatvris meTods ar gaaCnia ganmsazRvreli wesebi’’- ambobda igi. amave dros es 

genialuri mxatvari, romelmac Seqmna mxatvruli gaxsnilobis avangardi, kamaTisas 

xSirad uaryofda kidec xelovnebas. cotas da uxalisod werda. amitom mis mier 

gamoqveynebuli teqstebiT rTulia Seqmna sruli warmodgena mis SemoqmedebiT 

koncefciaze. sityvier deklaraciebSi gansakuTrebiT racionaluri midgomis momxre 

iyo formaTCamoyalibebis problemebSi, Tumca sakuTar SemoqmedebaSi iyo adamiani 

intuicia, amasTan misi intuiciuri gasxivosneba yovelTvis realuria, miuxedavad 

imisa, rom im periodSi Canda utopiurad.  



man principuli momavlis rRveva ganaxorciela, Seqmna XX saukunis meore naxevris 
arqiteqturis modeli, modeli, romelic gasaocrad winaswarmetyveluri aRmoCnda 
da daibada ara mis van der roes ,,misis Canafiqridan’’, aramed leonidovis 1927-1930-
iani wlebidan. 

misi Semoqmedebis qvakuTxedad iqca „sididis Teoria“, romelic gulisxmobs, rom 
detals aRar aqvs mniSvneloba. Senobis zoma Canafiqris sidides gansazRvravs. 
saboloo jamSi zomac kargavs mniSvnelobas mTliani, koherentuli didi Canafiqris 
winaSe. 

 

Libeskind 

 

კონსტრუქტივიზმის ძირითადი გრაფიკული მოტივები იყო მართკუთხა ფირფიტა 
და სამკუთხა შეჭრა, სხვა დანარჩენი ძირიტადი გეომეტიული ფორმები იყო 
როგორიცაა კვადრატი და წრე. მის სერიებში „პრესები“ „Prouns“, ელ ლისიცკიმ შექმნა 
გეომეტრიული კოლექციები სადაც ფიგურის კუთხეები თავოსიფლად დაცურავენ 
სივრცეში. ისინი აღვიძებენ ძირითად სტრუქტურულ ერთეულებს, როგორიცაა 
ფოლადის ჭურჭელი ან დახერხილი ხე ტავისუფლად მიმაგრებული. ისინი ხშირად 
არიან დანაწევრებულნი. მსგავსად დეკონსტრუქტივიზმის სერიებისა Micromegas by 
Daniel Libeskind. 

“არქიტექტურული ჩანახატი,” წერს ლიბესკინდი, „ არის მომავლის მოსალოდნელი 
შესაძლებლობა, როგორც ის არის ისტორიის აღმდგენი, ვის მოლოდინებსაც ის 
აკმაყოფილებს და ვის საზღვრებსაც ის  ყოველთვის სცდება. ნებისმიერ შემთხვევაში 
ჩანახატი ბევრად მეტია ვიდრე ობიექტის ჩრდილი, მეტი ვიდრე ხაზების 
ერთობლიობა, მეტი ვიდრე კონვენციის ინერცია.“ ამ პრინტში, 
არქიტექტურულიფრაგმენტები ფეთქდება ქაღალდის ზედაპირზე და გადმოგვცემს არა 
კონკრეტულ მომენტს არამედ გვითითებს მოვლენებზე ორივე დროში, მომავალსა და 
წარსულში.  

misi SemoqmedebiTi pauzis periodSi asparezze gamodis rusi arqiteqtori lisicki, 

romlis Semoqmedebac swored maleviCis koncefcias efuZneba. kazimir maleviCTan 

erTad lisicki monawileobas iRebs arqiteqturis axali stilis formirebaSi. garda 

amisa, lisicki kargad icnobs sxva memarcxene moZraobebsac, rogorebicaa 

konstruqtivizmi da formalizmi. imis magivrad, rom skeptikuri damokidebuleba 

hqondes am mimarTulebebis mimarT, piriqiT, igi eZebs damakavSireblebs 

suprematizmsa da am stilebs Soris.  



    lisicki mxolod Semsrulebelia, anu is ar ayalibebs axal moZraobas da arc 

sakuTari gansxvavebuli Sexedulebebi aqvs axal formawarmomqmnel procesze. am 

SemTxvevaSi es dadebiTad SeiZleba Sefasdes, radgan igi mTlianad erTveba 

suprematizmis ganviTarebaSi da axal formawarmoqmnaze arqiteqturaSi. 20-ian 

wlebSi lisicki qmnida prounebs,romlebSic gansxvavebuli formis figurebs 

erTamaneTTan aqsonometriul xedSi awonasworebda.lisickis prounebi axali 

arqiteqturis erTgvari saxe iyo, formawarmoqmnis sferoSi Catarebuli 

arqiteqtonikuri eqsperimentebi, rac axali geometriuli sivrcis Ziebas 

emsaxureboda. lisicki zogierT prouns arqiteqturuli obieqtebis saxelebs 

uwodebda, iseTebs, rogorebicaa "qalaqi", "xidi" da a.S. mogvianebiT, man zogierTi 

prounic ki gamoiyena sakuTari arqiteqturuli proeqtis damuSavebisas (wylis 

sadguri, horizontaluri caTambjeni, sacxovrebeli saxli, sagamofeno interierebi 

da a.S.).  

    prounebi brtyeli suprematizmidan da maleviCis kosmiuri supremidan 

warmoiSva. kosmiuri supremebi suprematistuli kompoziciebis usazRvro sivrceSi 

gafantuli sivrculi figurebis orTogonaluri proeqciaa. maleviCis naxatebSi 

yvelaferi dafrinavs ganzomilebaSi, TiTqos ar arsebobs arc Tavi arc bolo. 

lisickis namuSevrebSi ki yovelTvis igrZnoba figurebis damZimeba. igi prounebs 

moculobas aniWebs da TiTqos aiZulebs maT miwaze daSvebas. mis prounebSi 

yovelTvis igrZnoba Tavi da bolo.  

 

 

საბჭოთა ავანგარდის არქიტექტურა დღემდე დისკუსიის საგანია და დღეს თუ 
ვკარგავთ რომელიმე ძეგლს ამ პერიოდისას ეს არ არის საშიში, იმიტომ რომ ის უფრო 
მნიშვნელოვანი იყო იმ იდეებით , რომლებიც ახლებს ბადებენ, აღადგენდნენ 
საკუთარ თავს. რუსეთს ყოველთვის შეეძლო იდეების გენერირება, სწორედ ასეთ 
პეიორდად სახელდება ავანგარდის პერიოდი. 

 


