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1. სტატიაში განხილულია ქართული ეროვნული კოსტუმში გამოყენებული მასალები, ნაქარგობები,
ორნამენტის სახეები, მათი მიღების ხერხები და მეთოდები. გაანალიზებულია ორნამენტის
გამოყენების შესაძლებლობები თანამედროვე კოსტუმში, კერძოდ ტრიკოტაჟულ ნაწარმში.
ჩატარებულია სხვადასხვა ტრიკოტაჟული ხლართის ანალიზი, რომელთა გამოყენების საფუძველზე
შესაძლებელი გახდება ნაციონალური ორნამენტიანი, ორიგინალური კომპოზიციური გადაწყვეტის
მქონე ტრიკოტაჟული ტილოს გამომუშავება.
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. მოდერნიზმის ერთფეროვნებამ XX საუკუნის 60‐იანი წლებიდან სხვადასხვა ქვეყნების
არქიტექტურაში აქტუალური გახადა განსხვავებულის, განსაკუთრებულის შენარჩუნებისა
და განვითარების გზების ძიება. ეროვნულობის პრობლემა, უპირატესად, შეეხო დიდი
არქიტექტურული ტრადიციების მქონე ქვეყნებს, რომლებმაც მრავალი წინააღმდეგობის
მიუხედავად, გლობალიზაციის პროცესში, შეძლეს ეროვნული იდენტობის შენარჩუნება. რა
ხდება ამ მხრივ საქართველოში? უკანასკნელ წლებში შეიმჩნევა ქართველ ხუროთმოძღვართა
განსხვავებული დამოკიდებულება. ერთ ნაწილში შეიმჩნევა სწრაფვა დამოუკიდებელი
აზროვნებისკენ,

ინდივიდუალობისკენ,

რეგიონალური

ფაქტორების

სიღრმისეული

წვდომისკენ, მეორე ნაწილი კი უარყოფს რეგიონალურ ტრადიციებს, ნიშნებსა და
სიმბოლოებს,

ცალკეულ

ელემენტებს

თუ

ეროვნულ

ნიშან-თვისებებს.

სტატიაში

განხილულია იმ არქიტექტორთა დამოკიდებულება, რომლებიც გამოხატავენ პატივისცემას
ეროვნული თავისებურებებით განმსჭვალული არქიტექტურის მიმართ და თანამედროვე
ვარიაციებში იყენებენ მისთვის დამახასიათებელ ნიშნებსა და კოდებს.
2. სტატიაში განხილულია კერამიკული ხელოსნობის განვითარების

პრეისტორიული

პერიოდის ეტაპები. მსოფლიო ხელოვნებაში ორნამენტის განვითარების საწყისი სტადია და
მასთან ერთად მხატვრული მოღვაწეობის განსაკუთრებული სფეროს - გამოყენებითი
ხელოვნების განვითარება.

პირველი თიხის ნაკეთობების დამზადების ტექნიკური და

ტექნოლოგიური პროცესები. ასევე განხილულია საქართველოში მეთუნეობის განვითარების
ისტორია VIII-VI საუკუნეებში ძვ. წ. აღ. და კერამიკა როგორც არტეფაქტი - უძველესი
კულტურისა და ტრადიციების მაჩვენებელი.
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