Ախալքալաքիի թանգարանում ավելացվել է նոր ցուցասրահ
Ոչ ձեռնարկատիրական (ոչ առեւտրային) իրավաբանական անձ՝ Ախալքալաքի եւ Գումբուրդոի
թանգարանը 2012 թվականին ﬕտրոպոլիտ Նիկոլոզի նախաձեռնությամբ հիﬓվեց: Հենց նա
էր հավաքել հնագիտական, երկրաբանական եւ ազգագրական եզակի նմուշները:
Թանգարանում մուտքը անվաճր է եւ այն կոմունալ վճարուﬓերի եւ աշխատավարձերի
գումարները պատրիարքարանի բյուջեից է ստանում: Ֆինանսավորումը շատ չնչին էր եւ չէր
հարմարվում զարգացնել ենթակառուցվածքը: Իսկ այցելուների թիվը աﬔն տարի ավելանում
էր: Իսկ սրա պատճառը այն է, որ վերեւում նշված ցուցանմուշներից բացի, քրիստոնեական
աշխարհում «հինգերորդ ավետարան» կոչված Թուրինյան սավանի ճշգրիտ պատճենը հատուկ
կառուցված մատուռում է պահվում:

«Սրբության աղոթքի համար բազմաթիվ մարդիկ են գալիս, ինչպես Վրաստանից այնպես էլ
արտասահմանից: Կարեւոր է նշել, որ թուրինյան սավանը ունի հատուկ սերտիֆիկատ, որը
հաստաում է նրա իսկությունը բնօրինակի հետ: Իսկ սավանի համար հատուկ կառուցված
շենքը նկարազարդվել է Դավիթ Սուլակաուրի կողﬕց աﬔնադժվար եւ աﬔնահին ﬔթոդներից
ﬔկով, որը հայտինի է էնկաուստիկայի անունով» - ասում է թանգարանի տօրեն Նինո
Մուրցխվալաձեն:
Նրա խոսքերով, վեհապետ Նիկոլոզը նկարչի ընտանիքում է ﬔծացել եւ նա հայտնի Վրացի
նկարիչների կողﬕց կատարված աշխատանքների հիանալի հավաքածու ուներ, որը իր
հորը, նաեւ նկարիչ-կերաﬕկիստ՝ Գիվի Փաչուշվիլիին կոլեգաներն էին նվեր տալիս:
Վեհապետը անձնական հավաքածուն տվեց թանգարանին: Այսպես հայտնվեցին Էլենե
Ախվլեդիանի, Լադո Գուդիաշվիլու եւ Դավիթ Կակաբաձեի գլուխգործոցները Ախալքալաքիի
թանգարանում: Իսկ այսպիսի հարստությանը անհրաժեշտ է հատուկ խնամք եւ պայմաններ:
Թանգարանը օգնության համար դիﬔց LAG-ին: Ստեղծվեց սոցիալական նախագիծ, որը
ֆինանսավորեց Եվրաﬕությունը:

«Դրամաշնորհի տեսքով ստացած գումարով կառուցեցինք թանգարանի երկրորդ հարկը,
որը ժամանակակից թանագարանի համար անհրաժեշտ լուսավորման, ջերմաստիճանային
եւ անվտանգության համակարգերով է կահավորված: Սրահում արդեն ցուցադրված են հայ
եւ վրացի նկարիչների աշխատանքները, որոնք այցելուները կարող են դիտել անվճար» ասում է թանգարանի տնօրենը:
Վերականգնված ենթակառուցվածքը պահանջեց ավելացնել նոր աշխատակիցներ եւ ինչպես
տիկին Նինոն է նշում, 3 տեղացի արդեն զբաղվեց թանգարանում:
Ընդհանրապես, թանգարանը հասարակության զարգացման ծառայության տակ գտնվող
ինստիտուտ է, որը ﬕշտ բաց է լայն հասարակության համար եւ ի տարբերություն
պատկերասրահների, կենտրոնացված չէ ֆինանսական շահույթի վրա:
Ախալքալաքիում այսպիսի մշակութային կենտրոնի գոյությունը առանձնապես նշանավոր
է, քանի որ շրջանում այսպիսի հաստատությունների նվազություն կա: Այն կնպաստի այս
հնագույն քաղաքի ժողովրդականացմանը, ավելի շատ զբոսաշրջիկներ կգրավի եւ
կձեւավորի տեղի երիտասարդների մշակութային ճաշակը:
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