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საქართველოს ეროვნული მუზეუმი:
კულტურის, ისტორიის, მეცნიერებისა და ხელოვნების ფორუმი
საქართველოს ეროვნული მუზეუმი, როგორც ქვეყნის უმნიშვნელოვანესი მუზეუმების
გაერთიანება, არის ის სამეცნიერო და საგანმანათლებლო ინსტიტუცია, რომელშიც
დაცულია საქართველოს კულტურული და ბუნებრივი მემკვიდრეობის უდიდესი
ნაწილი. კულტურული მემკვიდრეობა წარმოადგენს საქართველოს იმ უმთავრეს
საგანძურს, რომელიც საუკეთესოდ ასახავს ჩვენი ქვეყნის ეროვნულ ღირებულებებსა და
თვითმყოფადობას.
შექმნიდან 15 წლის განმავლობაში საქართველოს ეროვნულმა მუზეუმმა,
საერთაშორისო თანამშრომლობასა და გამოცდილებაზე დაყრდნობით, არაერთი
მუზეუმის სრულმასშტაბიანი რეაბილიტაცია განახორციელა და სრულიად ახალი
მუზეუმები შექმნა. მათ შორისაა: სიღნაღის მუზეუმი, დმანისის მუზეუმ-ნაკრძალი,
საქართველოს მუზეუმი, ეროვნული გალერეა, სამცხე-ჯავახეთის მუზეუმი, სვანეთის
მუზეუმი, ბოლნისის მუზეუმი, ვანის მუზეუმი.
ეროვნული მუზეუმის საქმიანობის სფერო კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის,
აღრიცხვის, შენახვის, კვლევისა და პრეზენტაციის სრულ სპექტრს მოიცავს. ასევე
აღსანიშნავია ეროვნული მუზეუმის როლი ქვეყანაში სამეცნიერო ცოდნის
გენერირებისა
და
გავრცელების
საქმეში,
ისევე
როგორც
კულტურულსაგანმანათლებლო და სარეკრეაციო პროცესების ინიცირება და ხელშეწყობა.

საქართველოს ეროვნული მუზეუმის მიერ თანამედროვე საერთაშორისო სამუზეუმო
სტანდარტებთან შესაბამისობაში განახლებული მუზეუმები და მათი ფუნქციონირების
შედეგები წარმატებული ინსტიტუციური მოდელის საუკეთესო მაგალითია როგორც
სამეცნიერო, ისე ინფრასტრუქტურული თვალსაზრისით.
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➢ საქართველოს ეროვნული მუზეუმის შალვა ამირანაშვილის სახელობის
ხელოვნების მუზეუმის რეაბილიტაციის გეგმა

თბილისის ცენტრში, შოთა რუსთაველის გამზირის მიმდებარედ თავმოყრილია
ქალაქის

მნიშვნელოვანი

კულტურულ-საგანმანათლებლო

ინსტიტუციები:

საქართველოს ეროვნული მუზეუმის შემადგენლობაში შემავალი სიმონ ჯანაშიას
სახელობის საქართველოს მუზეუმი, შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების
მუზეუმი, დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნული გალერეა, რესტავრაციაკონსერვაციის ცენტრი და საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ახალი შენობა; ასევე,
საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნული ბიბლიოთეკის
ორი კორპუსი.
საქართველოს ეროვნული მუზეუმის შალვა ამირანაშვილის სახელობის მუზეუმის
შენობათა ანსამბლი ქმნის უნიკალურ შესაძლებლობას, შეიქმნას უახლეს მიდგომებსა
და ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული, სრულყოფილი სამუზეუმო საქმიანობისათვის
გათვლილი

მრავალფუნქციური

კომპლექსი,

რომელიც

აღჭურვილი

იქნება

თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. კომპლექსი შედგება სამი
დამოუკიდებელი

შენობისგან,

რომლებსაც

აქვს

სხვადასხვა

ფუნქცია,

მაგრამ,
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ამავდროულად, სამივე მათგანი დაკავშირებულია ერთთმანეთთან მდებარეობით და
შინაარსობრივად.

1. ხელოვნების მუზეუმის ისტორიული შენობა - I კორპუსი

საქართველოს ეროვნული მუზეუმის შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების
მუზეუმის შენობა თავდაპირველად საცხოვრებელი, სასტუმრო და კომერციული
დანიშნულებით აიგო (შემდგომში, სხვადასხხვა დროს შენობაში სასულიერო სემინარია,
რესტორანი, ისევ სასტუმრო და კინო-ფოტო-წარმოება ფუნქციონირებდა). ხელოვნების
მუზეუმი „მეტეხი“ შენობაში 1952 წელს განთავსდა. იმავე პერიოდში შენობას
რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა, თუმცა მისი იმდროინდელ სამუზეუმო სტანდარტებთან
ადაპტაციის პროექტი მხოლოდ ნაწილობრივ განხორციელდა. მას შემდეგ მუზეუმის
შენობის ფუნდამენტური რეკონსტრუქცია არ ჩატარებულა.
ხელოვნების მუზეუმის წინამორბედი „სურათების ეროვნული გალერეა“ 1920 წელს
დიმიტრი შევარდნაძის თაოსნობით დაარსდა. ახლადდაარსებული გალერეა დროებით
„დიდების ტაძრის“ შენობაში (დღევანდელი დ. შევარდნაძის სახ. ეროვნული გალერეა)
განთავსდა; მოგვიანებით კი - 1934 წლიდან 1952 წლამდე - მეტეხის ციხის შენობაში
მდებარეობდა.
გალერეის (ამჟამად ხელოვნების მუზეუმის) კოლექციები სხვადასხვა მუზეუმისა და
დაწესებულების კოლექციების ბაზაზე შეიქმნა: საქართველოს მუზეუმი, საქართველოს
საისტორიო და საეთნოგრაფიო საზოგადოება, ქართველთა შორის წერა-კითხვის
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გამავრცელებელი საზოგადოება, საეკლესიო მუზეუმი (სიძველეთა დაცვის მუზეუმი
თსუ-ის ბაზაზე), კერძო პირებისგან შესყიდვა და ა.შ. ამას გარდა, 1946 წელს
საფრანგეთიდან საქართველოში დაბრუნებული ეროვნული საგანძური (მათ შორის,
დიდი

ნაწილი

-

დღევანდელი

შუა

საუკუნეების

ქრისტიანული

საგანძური)

საქართველოს მუზეუმსა და ხელოვნების მუზეუმ „მეტეხში“ გადანაწილდა. სწორედ ეს
პროცესები დაედო საფუძვლად ხელოვნების მუზეუმის კოლექციების დღევანდელი
სახით ჩამოყალიბებას.

კოლექციების სიმრავლის და ფართის სიმცირის გამო წარმოშობილმა პრობლემებმა
მუზეუმში ჯერ კიდევ 1950-იანი წლების ბოლოს იჩინა თავი. 1960-იან წლებიდან
დაიწყო მუზეუმის შენობის გაფართოების გზების ძიება: ახალი სართულის დაშენების
პროექტი, სხვა შენობაში გადაყვანის მოთხოვნა და ა.შ. 1970-იან წლებში არქიტექტორმა
ვლადიმერ ქურთიშვილმა ლადო გუდიაშვილის ქუჩის რეკონსტრუქციის პროექტი
შეადგინა. 1980-იან წლებში დაიწყო ხელოვნების მუზეუმის II კორპუსის მშენებლობა.
საბოლოოდ, არცერთი პროექტი არ განხორიელებულა და ხელოვნების მუზეუმის
ახალი კორპუსიც დაუსრულებელი დარჩა.
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“... მუზეუმების ერთ კომპლექსში თავმოყრით იქმნება კულტურული ცენტრი, რომლის
მნიშვნელობა ცხადზე უცხადესია., ... რაც მოგვცემს საშუალებას, ქალაქის ცენტრში შევქმნათ
მუზეუმების ჯგუფი: ეს უკანასკნელი ძალიან მნიშვნელოვანია ტურისტების მოსაზიდად და
მათი ნაკადის მოსაწესრიგებლად; მაგალითად შეიძლება მოვიყვანოთ ბერლინის მუზეუმების
„კუნძული“.
შალვა ამირანაშვილი, 1973

ხელოვნების მუზეუმის ისტორიული შენობა უკვე მრავალი ათეული წელია სავალალო
მდგომარეობაშია. ავარიული მდგომარეობის გარდა, შენობა ინფრასტრუქტურულად
არის გამოუსადეგარი და შეუსაბამო სამუზეუმო სივრცისათვის. ფონდსაცავებში და
საგამოფენო სივრცეებში არსებული კოლექციებისათვის აბსოლუტურად შეუფერებელი
კლიმატური

პირობებია,

დიდია

ფართობითი

ტენიანობის

რყევა.

მუზეუმის

თანამშრომლებს უწევთ საკმაოდ რთულ და სრულებით შეუფერებელ გარემოში
მუშაობა. შენობაში არ არის ცენტრალური გათბობა და ვენტილაცია. მიუხედავად იმისა,
რომ საგანძურის მიერ დაკავებული ფართი აღჭურვილია გათბობისა და ვენტილაციის
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სისტემით

(დანადგარი

ამჟამად

არ

ფუნქციონირებს)

ეს

ვერ

უზრუნველყოფს

სამუზეუმო ექსპონატების დაცვას მუზეუმის მთელ შენობაში ჰაერის ტემპერატურისა
და ტენიანობის მუდმივი ცვალებადობის ზემოქმედებისაგან.

შენობა თავიდანვე არ იყო განკუთვნილი მუზეუმისათვის და, შესაბამისად, ვერ
უზრუნველყოფს მუზეუმის კოლექციებს საექსპოზიციო ფართით, ფონდსაცავებით,
სამუშაო ოთახებით, რესტავრაცია-კონსერვაციის ლაბორატორიებით და მუზეუმის
ნორმალური ფუნქციონირებისათვის.

ბოლო წლებში თავისუფლების მოედანზე, ალექსანდრე პუშკინისა და ლადო
გუდიაშვილის ქუჩებზე მიმდინარე სამშენებლო-ინფრასტრუქტურულმა სამუშაოებმა
თავის მხრივ უარყოფითი გავლენა მოახდინა მუზეუმის ისტორიული შენობის
მდგომარეობაზე. ასევე აღსანიშნავია პუშკინის ქუჩაზე ბოლო ათწლეულებში საგზაო
მოძრაობის სქემის ცვლილებები და სატრანსპორტო ზოლის მიახლოება უშუალოდ
მუზეუმის შენობასთან, რაც უარყოფითი ზემოქმედების ფაქტორია.
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ყოველივე ზემოთქმულის გათვალისწინებით, მუზეუმის ისტორიული შენობა უმძიმეს
მდგომარეობაშია (რაც დასტურდება შესაბამისი დასკვნებით). საფრთხეში არიან
მუზეუმში დაცული კოლექციები და იქ მომუშავე თანამშრომლები. ამასთანავე,
სასწრაფოდ საჭიროებს გადარჩენას თვითონ მუზეუმის ისტორიული შენობა, რომელიც
საქართველოს ეროვნული კულტურული მემკიდრეობის I კატეგორიის ძეგლია.
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1.1. მუზეუმის რეაბილიტაციის პროექტის მოსამზადებელი ფაზა
საქართველოს

ეროვნული

მუზეუმი

მცირე

დაფინანსებისა

და

საკუთარი

შესაძლებლობების ფარგლებში მუდმივად ცდილობდა პრობლემების მოგვარებას. 2005
წლიდან დღემდე ჩატარდა მრავალი ღონისძიება და აქტივობა როგორც ხელოვნების
მუზეუმის მდგომარეობის გაუმჯობესების, ასევე მუზეუმის რეაბილიტაციისათვის
მომზადების მიზნით.
უწყვეტ

რეჟიმში

მიმდინარეობდა:

ფონდსაცავების

მოწესრიგება,

საფონდო

საინვენტარო

და

კოლექციების

კოლექციების

მდგომარეობის

აღწერა-შეჯერება;

დოკუმენტაციის

მოწესრიგება;

შესწავლა;

გაციფრულება;
გადაუდებელი

საკონსერვაციო-სარესტავრაციო სამუშაოები და ა.შ. (COVID-19 პანდემიით გამოწვეული
შეზღუდვების გამო აღნიშნული პროცესები დროებით შეჩერდა).
რეკონსტრუქციის დაწყებამდე შემუშავებულია მუზეუმში დაცული ყველა კოლექციის
ევაკუაციის დეტალური სამოქმედო გეგმა. ამ გეგმის განხორციელებით, მთლიანად
გამოთავისუფლდება ხელოვნების მუზეუმის ისტორიული შენობა, რაც ხელს შეუწყობს
მის საფუძვლიან კვლევას და სარეკონსტრუქციო და სარემონტო სამუშაოების
ეფექტურად მიმდინარეობის პროცესს (ამ ეტაპზე მუზეუმის შენობების მრავალმხრივი
შესწავლა: სახელოვნებათმცოდნეო, გეოლოგიური და კონსტრუქციული მდგრადობის
კვლევები ჩატარდა).
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გარემო პირობებისა და უსაფრთხოების სტანდარტების სრულად დაცვით, მუზეუმის
კოლექციების დროებით განსათავსებლად, მომზადებულია სივრცეები (საგამოფენო
დარბაზები და ფონდსაცავი) საქართველოს ეროვნული მუზეუმის სისტემაში შემავალ
და ხელოვნების მუზეუმთან გეოგრაფიულად ახლოს მდებარე შენობებში: მუზეუმის
ახალი შენობა, სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი და დიმიტრი
შევარდნაძის სახელობის ეროვნული გალერეა.

ინდივიდუალური

მიდგომით

მომზადდა

ხელოვნების

მუზეუმის

საგანძურის

გადაადგილების სქემა. კოლექცია საქართველოს საპატრიარქოსა და საქართველოს
ეროვნული მუზეუმის ერთობლივი დაცვის ქვეშაა. შესაბამისად, ორ ინსტიტუციას
შორის სამუშაო პროცესი მემორანდუმის (ხელმოწერილია საპატრიარქოს მიერ)
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ფორმატში წარიმართება. 2019 წლიდან მუშაობდა საგანძურის აღწერა-შეჯერების
კომისია (საქართველოს საპატრიარქოს და საქართველოს ეროვნული მუზეუმის
ერთობლივი სამუშაო ჯგუფი). ჯგუფის მუშაობა 2020 წლის მარტში COVID-19
შეზღუდვების გამო შეჩერდა.
ხელოვნების მუზეუმის რეაბილიტაციის კონცეფციაზე მუშაობა ჯერ კიდევ 2005 წელს
დაიწყო. საქართველოს ეროვნულმა მუზეუმმა 2005-2006 წლებში საერთაშორისო
კონკურსი

ჩაატარა,

რომლის

შედეგად,

თბილისის

მუზეუმების

უბნის/ქუჩის

გენერალური გეგმა შეიქმნა (რომლის უმთავრესი ნაწილია ხელოვნების მუზეუმის
რეაბილიტაციის პროექტი). ამ დრომდე მხოლოდ სიმონ ჯანაშიას სახელობის
საქართველოს მუზეუმის და დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნული გალერეის
რეაბილიტაცია განხორციელდა. ისინი ხელს შეუწყობს ხელოვნების მუზეუმის
რეაბილიტაციის პროექტის ეფექტურად წარმართვას.

ამ მიმართებით, 2009-2011 წლებში ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტისა და
თანამშრომლობის
საქართველოს

ფარგლებში,

ეროვნული

პროექტის

მუზეუმის

პირველ

კომპონენტად

რესტავრაცია-კონსერვაციის

მომზადდა

ცენტრისა

და

ხელოვნების ნიმუშთა საცავის შექმნის დეტალური პროექტი (განთავსდება ხელოვნების
მუზეუმის II კორპუსში, იხ. ქვეთავი 2). 2018 წელს, მშენებლობის სტანდარტებისა და
რეგულაციების

განახლებისა

და

სამშენებლო-საინჟინრო

ტექნოლოგიების

განვითარების გათვალისწინებით, არსებული პროექტი გადაიხედა და განხორციელდა
მისი ადაპტაცია.
ამავე

თანამშრომლობის

ფარგლებში

განხორციელდა

ხელოვნების

მუზეუმის

კოლექციების გადაადგილების საპილოტე პროექტი: არასათანადო პირობებში დაცული
აღმოსავლეთის ქვეყნების კოლექციები დროებით საქართველოს მუზეუმში მათთვის
მოწყობილ საცავში განთავსდა.
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2. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ახალი შენობა
2018 წელს საქართველოს ეროვნულ მუზეუმს გადმოეცა ახალი შენობა (3181 კვ.მ.),
რომელიც ესაზღვრება რესტავრაცია-კონსერვაციის ცენტრის შენობას და მუზეუმის
ისტორიული შენობის ეზოს. ახალი შენობის გამოყენებით
განხორციელდეს

საქართველოში

სამუზეუმო

იქმნება შესაძლებლობა,

რეფორმის

საკვანძო

პროექტი

–

ხელოვნების მუზეუმის რეაბილიტაცია.
საქართველოს

ეროვნული

მუზეუმის

გაერთიანებაში [უპირველესად, ხელოვნების
მუზეუმში]

არსებული

კოლექციები

საჭიროებს

თანამედროვე

საერთაშორისო

სტანდარტების

შესაბამისად

დაცვას,

აღრიცხვას, კვლევას და წარმოჩენას. ზემოთ
თქმულიდან გამომდინარე, მუზეუმის ახალი
შენობის დაგეგმვისა და ათვისების პროექტის
მიზანია, შენობა გახდეს მრავალფუნქციური
და

მაქსიმალურად

იქნას

გამოყენებული

ყველა რესურსი.
ეროვნული
იგეგმება

მუზეუმის
შ.

ახალ

ამირანაშვილის

შენობაში
სახელობის

ხელოვნების მუზეუმის შენობაში სავალალო
პირობებში
გადაყვანა

მომუშავე
და

იქვე

თანამშრომლების

დაცული

ზოგიერთი

კოლექციის ევაკუაცია უსაფრთხო ადგილზე.
საქართველოს ეროვნული მუზეუმისათვის გადმოცემული შენობის სამშენებლოსარემონტო სამუშაოები და სივრცეების თანამედროვე საერთაშორისო სამუზეუმო
სტანდარტების შესაბამისი, სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის საჭირო სისტემებით
აღჭურვა, დასრულებულია. ხელოვნების მუზეუმის ახალი კორპუსი საჭიროებისთანავე
დაიწყებს ფუნქციონირებას.
აღნიშნული ეტაპი წარმოადგენს დროებით გადაწყვეტას, რომელიც ხელს შეუწყობს
ხელოვნების მუზეუმის რეაბილიტაციას. სამომავლოდ, ახალი შენობა უნდა გახდეს
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მრავალფუნქციური
კოლექციების

კომპლექსის

ფონდსაცავს.

საზოგადოებრივი

ნაწილი:

ფართები

ძირითადად

გარდა,

შენობაში

მოეწყობა

ამას

სივრცეები

ახალგაზრდების

მოზიდვისა

და

დაეთმობა
ღია

ტიპის

კულტურულ-

საგანმანათლებლო პროცესებში ჩართვისათვის.

3. რესტავრაცია-კონსერვაციის ცენტრი - ხელოვნების მუზეუმის II
კორპუსი
საქართველოს ეროვნული მუზეუმის რესტავრაცია-კონსერვაციის ცენტრი წარმოადგენს
მრავალფუნქციურ
ხელოვნების

დაწესებულებას,

ნიმუშების

საცავი

რესტავრაცია-კონსერვაციის

რომელშიც

და

ყველა

ლაბორატორიები:

ერთდროულად

ტიპის
შენობა

სამუზეუმო

განთავსდება
კოლექციების

აღიჭურვება

უახლესი

ტექნოლოგიებითა და ისეთი აპარატურით, რომელიც უზრუნველყოფს ყველა სახის
მასალის, ზომის და ასაკის ნივთების შესწავლას და რესტავრაციას.
რესტავრაცია-კონსერვაციის ცენტრის ჩამოყალიბება და ამუშავება საქართველოში
სამუზეუმო რეფორმის ერთ-ერთი უმთავრესი კომპონენტია. მეცნიერებისა და ახალი
ტექნოლოგიური განვითარების ბოლო მიღწევებზე დაფუძნებული ასეთი სამეცნიერო
დაწესებულების შექმნა წარმოადგენს სამუზეუმო რეფორმის ღერძს და ფუნდამენტს.
მსგავსი

დაწესებულების

არსებობით

მოიძებნება ბევრი პრობლემის გადაჭრის გზა
და

მნიშვნელოვნად

გაუმჯობესდება

კოლექციების

მდგომარეობა,

ხელმისაწვდომობა და მობილობის ხარისხი,
როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე რეგიონის
მასშტაბით.
შეიქმნება კოლექციების მართვის ერთიანი და
აწყობილი

სისტემა,

რომელსაც

ექნება

მონაცემთა ბაზების თანამედროვე პროგრამა,
რამდენჯერმე
მკვლევრების

გაიზრდება
და

სხვა

კურატორების,

დაინტერესებული

პირების მომსახურების ხარისხი.
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დაწესებულება განთავსდება ხელოვნების მუზეუმის II - 1980-იან წლებში აშენებულ
კორპუსში. შენობა მოძველებული სტანდარტებით არის აშენებული და საჭიროებს
სრულ, ფართომასშტაბიან განახლებას.
რესტავრაცია-კონსერვაციის
ტექნიკური

სართული)

ცენტრში

(შვიდ-სართულიანი

განთავსდება:

სიძველეთა

შენობა;

ტექნიკური

6338

კვ.მ.

კვლევის

+
და

პრევენციული კონსერვაციის ლაბორატორიები, გამანაწილებელი და საკარანტინო
ზონები; საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში (შ. ამირანაშვილის სახ. ხელოვნების
მუზეუმი, დ. შევარდნაძის სახ. ეროვნული გალერეა,) დაცული კოლექციების
ფონდსაცავი; ყველა ტიპის სამუზეუმო კოლექციების (ყველა სახის მასალის, ზომის და
ასაკის

ნივთების)

სასწავლო-კვლევითი

და

საკონსერვაციო-სარესტავრაციო

ლაბორატორიები; ბიბლიოთეკა; ოფისები და დამხმარე სივრცეები; ასევე - შენობის
ფუნქციონირებისათვის საჭირო დანადგარები.
რესტავრაცია-კონსერვაციის ცენტრი თავისი არსით დაკავშირებულია საქართველოში
არსებულ ყველა მუზეუმთან და მონათესავე პროფილის ინსტიტუციასთან, ამასთან,
მისი საქმიანობის არეალი არ არის შეზღუდული არც შინაარსობრივად და არც
გეოგრაფიულად – ცენტრი მოემსახურება კულტურული მემკვიდრეობის დაცვასა და
შესწავლას და უახლესი ტექნოლოგიების დანერგვას საქართველოში, რეგიონში და
მთელ მსოფლიოში.
ცენტრი წარმოადგენს ახალი, ღია ტიპის დაწესებულებას - არა მხოლოდ დარგობრივ
სტუდენტებსა და პროფესიონალებს, არამედ ყველა დაინტერესებულ პირს ექნება
შესაძლებლობა, თვალი ადევნოს რესტავრატორ-კონსერვატორთა მუშაობას.
სამეცნიერო-კვლევითი და საგანმანათლებლო საქმიანობის და ტექნიკური კვლევის
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პროცესების ერთობლივად წარმართვით შეიქმნება მულტი და ინტერდისციპლინარულ
მიდგომებზე დაფუძნებული უნიკალური გამოცდილება, ჩამოყალიბდებიან ახალი
ტიპის სპეციალისტები. ინსტიტუცია უნდა გადაიქცეს მინი-მოდელად, რომლის
ანალოგები შეძენილი გამოცდილების გაზიარებით შეიქმნება რეგიონებში.
ცენტრი თავისი სამეცნიერო რესურსებით და ინფრასტრუქტურით მოემსახურება
სახელმწიფო დაწესებულებებს თუ კერძო პირებს/ორგანიზაციებს. კერძო სექტორის
ჩართულობა ხელს შეუწყობს ხელოვნების ბაზრის განვითარებას საქართველოში და
მთელ რეგიონში.
რესტავრაცია-კონსერვაციის ცენტრის პროექტის განხორციელებით, პრაქტიკულად,
დასრულდება საქართველოში სამუზეუმო რეფორმის უმნიშვნელოვანესი ეტაპი, რაც
უზრუნველყოფს

საქართველოს

ეროვნული

მუზეუმის

სისტემაში

შემავალი

მუზეუმების და სხვა დამოუკიდებელი/პარტნიორი ორგანიზაციების კოლექციების
სათანადო

გამოფენას,

საგანმანათლებლო

შენახვას

საქმიანობის

და

დაცვას;

წარმართვას,

და

სამეცნიერო,
რაც

კვლევითი

მთავარია,

და

საქართველოს

ეროვნული და კაცობრიობის მსოფლიო მნიშვნელობის საგანძურის შენარჩუნებას
მომავალი თაობებისათვის.

4. მუზეუმის ისტორიული შენობის რეკონსტრუქციის ხედვა
შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმის რეაბილიტაციის გეგმის
თანახმად,

მუზეუმის ისტორიულ შენობაში სამომავლოდ დაგეგმილია მხოლოდ

საზოგადოებრივი და საექსპოზიციო ფართების განლაგება მუზეუმის კოლექციების
მუდმივმოქმედი
ფართების

და

დროებითი

მოწყობა,

რომელიც

გამოფენებისათვის,
საჭიროა

ამ

დამხმარე
ფართების

და

ტექნიკური
ნორმალური

ფუნქციონირებისათვის.
ხელოვნების მუზეუმის რეაბილიტაციის პროექტის ზოგადი კონცეფცია საქართველოს
ეროვნული მუზეუმის ხედვისა და თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტების
შესაბამისად შეიმუშავა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რეკონსტრუქციაკონსერვაციის კუთხით ცნობილმა არქიტექტორმა ჟან-ფრანსუა მილუმ (საფრანგეთი)/
studioMilou (საფრანგეთი-სინგაპური). ჟან ფრანსუა მილუ ასევე თბილისის მუზეუმების
უბნის (და Avenue of the Arts) გენერალური გეგმის ავტორია. იგი საქართველოს
ეროვნულ მუზეუმთან 2006 წლიდან თანამშრომლობს.
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ხელოვნების მუზეუმის რეაბილიტაციის პროექტის განხორციელებით შესაძლებელი
ხდება

მისი

უმთავრესი

მიზნის

შესრულება

-

კოლექციების

თანამედროვე

საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად დაცვა, აღრიცხვა, კვლევა და წარმოჩენა;
სამეცნიერო, კვლევითი და საგანმანათლებლო საქმიანობის წარმართვა, და რაც
მთავარია, საქართველოს ეროვნული და კაცობრიობის მსოფლიო მნიშვნელობის
საგანძურის შენარჩუნება მომავალი თაობებისათვის.

თანამედროვე სამუზეუმო პრაქტიკის გათვალისწინებით, მუზეუმის შენობა თავისი
არქიტექტურული გადაწყვეტით უნდა იქცეს მიზიდულობის ცენტრად, რომელშიც
ხაზგასმული იქნება მისი მნიშვნელობა, ხელმისაწვდომობა და ფუნქცია.
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შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმის რეაბილიტაციის გეგმის
განხილვა 2018 წლიდან დღემდე სხვადასხვა დაწესებულებაში და სხვადასხვა
ფორმატით მოეწყო: საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში; საქართველოს განათლების,
მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროში; საქართველოს პარლამენტში;
საქართველოს საპატრიარქოში. ეროვნული მუზეუმი გეგმას რეგულარულად აცნობდა
პროფესიულ და დაინტერესებულ საზოგადოებას.
4.1. პროექტის განხორციელების ფაზები
სამუშაო პროცესის ოპტიმიზაციის მიზნით ხელოვნების მუზეუმის რეაბილიტაციის
პროექტის

განხორციელება

დაგეგმილია

ფაზებად.

გეგმა-გრაფიკი

წარმოდგენილია

ცხრილის სახით:
პროექტის განხორციელების ფაზები

2021

2022

2023

2024

რესტავრაცია-კონსესრვაციის ცენტრის (II
კორპუსი) პროექტირება და ფინანსური
დოკუმენტაცია (ტენდერი)
რესტავრაცია-კონსერვაციის ცენტრის
რეკონსტრუქცია და აღჭურვა
რესტავრაცია-კონსერვაციის ცენტრის
ამუშავება
ხელოვნების მუზეუმის ისტორიული შენობის
ხელახალი კვლევა, კონკურსის გამოცხადება,
პროექტირება
ხელოვნების მუზეუმის კოლექციების
დროებითი გადაადგილება
ხელოვნების მუზეუმის ისტორიული შენობის
რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია და აღჭურვა
ხელოვნების მუზეუმის კოლექციების
მუზეუმში გადმოტანა და ახალი ექსპოზიციის
აწყობა
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5. პროექტის შედეგები
შალვა

ამირანაშვილის

სახელობის

ხელოვნების

მუზეუმისა

და

რესტავრაცია-

კონსერვაციის ცენტრის პროექტის განხორციელებით, პრაქტიკულად, დასრულდება
საქართველოში სამუზეუმო რეფორმის უმნიშვნელოვანესი ეტაპი, რაც უზრუნველყოფს
საქართველოს ეროვნული მუზეუმის სისტემაში შემავალი მუზეუმების კოლექციების
სათანადო

გამოფენას,

შენახვას

და

დაცვას;

სამეცნიერო,

კვლევითი

და

საგანმანათლებლო საქმიანობის წარმართვას, და რაც მთავარია, ეროვნული და
მსოფლიო მნიშვნელობის საგანძურის შენარჩუნებას მომავალი თაობებისათვის.
თბილისის მუზეუმების უბნის პროექტის განხორციელების შედეგად, შესაძლებელი
გახდება ეროვნულ მუზეუმში დაცული კოლექციების ერთიან სივრცეში განთავსება,
მათი კონსერვაცია და ექსპონირება თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტების
შესაბამისად; დასრულდება უბანში მდებარე შენობების რეაბილიტაცია; გაიზრდება და
სათანადოდ აღიჭურვება საგამოფენო სივრცეები, სადაც სრულყოფილად იქნება
ნაჩვენები ქართული ხელოვნება მსოფლიო კულტურის კონტექსტში; შეიქმნება
მასშტაბური სამეცნიერო-კვლევითი, კულტურულ-საგანმანათლებლო და სარეკრეაციო
ზონა

დედაქალაქის

შესაბამისად,

უახლესი

ცენტრში;
მაღალი

ამოქმედდება

საერთაშორისო

ტექნოლოგიებით

აღჭურვილი

სტანდარტების
საკონსერვაციო-

სარესტავრაციო ცენტრი, რომელსაც ანალოგი არ ექნება ამიერკავკასიაში და უფრო
ფართო რეგიონში.
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