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Dear reader,
We are proud to present the new volume of the series featuring
outstanding ﬁgures of the Armenian culture. This year it is devoted to
the Armenian artists of the world. We are also glad to continue
implementing this initiative in cooperation with the “Panarmenian
Geographic Association”.
Armenian people are truly gifted: whether in the Homeland or far from
it, we always ﬁnd strength and stamina to overcome the challenges we
Հպարտ ենք Ձեզ ներկայացնել հայ մշակույթի ականավոր գործիչների մասին պատմող շարքի նոր հատորը, որն այս
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are facing and continue building and creating, by giving new colors to

տարի նվիրված է աշխարհի հայ նկարիչներին: Ուրախ ենք նաև, որ այս նախաձեռնությունը շարունակում ենք

the canvas of our life and by ﬁlling it with new light.

իրականացնել «Համահայկական աշխարհագրական ասոցիացիայի» հետ համագործակցությամբ:

Rich in national tradition, the Armenian visual art continues to come up

Իրավամբ օժտված է հայ ժողովուրդը. հայրենիքից հեռու, թե հայրենիքում ﬔնք մշտապես ուժ ու կորով ենք գտնում

with a number of new names, who pass on the vast heritage of their

հաղթահարելու աﬔնատարբեր մարտահրավերներ ու շարունակելու կերտել ու արարել՝ ﬔր կյանքի կտավին

teachers to the next generation with a new interpretation.

հաղորդելով նոր գույներ ու լցնելով այն նոր լույսով:

Expressing one’s emotions and thoughts by the strokes of the brush on

Ուրույն ազգային դպրոց ունեցող հայ կերպարվեստն այսօր էլ աշխարհին ներկայանում է բազմաթիվ նոր անուններով,

the images of the native landscapes and the portraits of compatriots,

որոնք իրենց ուսուցիչների թողած հարուստ ժառանգությունը հաջորդ սերնդին են փոխանցում ժամանակակից

every Armenian painter re-ﬁnds one’s Homeland and builds one’s – our

ﬔկնությամբ:

own – Armenia. In every trick of light and shade, we see the native village,

Հայրենի բնապատկերներում ու հայրենակիցների դիմանկարներում վրձնի հարվածով արտահայտելով սեփական

town and country, and hear the familiar speech and song.

հույզերն ու մտորուﬓերը՝ աﬔն ﬕ հայ նկարիչ վերագտնում է իր հայրենիքն ու կերտում իր՝ ﬔր բոլորի Հայաստանը:

Separated on the crossroads of history, yet united by one Homeland, the

Լույսի ու ստվերի աﬔն ﬕ խաղում ﬔնք տեսնում ենք հարազատ գ յուղը, քաղաքը, երկիրը, լսում ծանոթ խոսք ու երգ:

distinguished children of the Armenians scattered around world keep

Պատմության խաչﬔրուկներում բաժանված, բայց ﬔկ հայրենիքով ﬕավորված՝ աշխարհասփյուռ հայության

the rate of both Armenia and the countries, which have become their

արժանի զավակներն իրենց արվեստով բարձր են պահում և՛ Հայաստանի, և՛ իրենց տունը դարձած երկրների վարկն

homes, on the highest positions and grant us moments of pride.

ու հպարտության պահեր են պարգևում բոլորիս:

I hope this book will help you to rediscover and to revalue the Armenian

Հուսով եմ, որ այս գիրքը կօգնի Ձեզ նորովի ճանաչել և իմաստավորել աշխարհահռչակ հայ նկարիչներին ու նրանց

painters of the world and their canvases. Let this book become a new

կտաﬖերը: Թող այն ﬕ նոր դուռ դառնա դեպի հայ կերպարվեստի անսահման աշխարհը:

door to the boundless world of Armenian painting.
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Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում «Աշխարհի հայ

Մենք փորձել ենք ընդգրկել տարբեր ոճերում աշխատող

Axentowicz or American-Armenian painter

նկարիչները» գիրքը:

վարպետների, որպեսզ ի արտահայտենք հայկական

"Armenian Artists of the World.”

Hovsep Pushman. We have tried to include

Այս հատորը համալրում է ՎիվաՍել-ՄՏՍ ընկերության հետ

տաղանդը բազում կողﬔրից. ծովանկարիչ Հովհաննես

This volume complements the series of books

artists working in various genres to illustrate the

համատեղ և ֆինանսավորմամբ ստեղծված շարքը, որի

Այվազովսկուց ﬕնչև սոցռեալիզﬕ ներկայացուցիչ Դﬕտրի

funded by VivaCell-MTS and created in colla-

diversity of Armenian talent: from Seascape

առաջին չորս հրատարակությունները նվ իրված էին

Նալբանդյան:

boration with the company. The ﬁrst four

artist Ivan Aivazovsky to Social Realist Dmitry

աշխարհով ﬔկ սփռված հայկական հուշարձաններին, իսկ

Այսօր նրանց աշխատանքները ցուցադրվում են աշխարհի

editions were dedicated to the Armenian

Nalbandian. Today their works are exhibited in

երկուսը` աշխարհի հայ երաժիշտներին: Ահա հերթը հասել

տարբեր թանգարաններում և աճուրդներում վաճառվում են

monuments throughout the world, and

two

international museums and are sold in auctions

է աշխարհի տարբեր երկրներում ﬔծ ճանաչում ստացած

շատ թանկ գներով, սակայն նրանցից ոչ բոլորի կյանքն է

volumes were devoted to the Armenian music-

at very high prices, but mostly their lives were

հայ նկարիչներին: Ինչպես նախորդ հատորներում, այստեղ

անցել հանդարտ ու հանգիստ, և հաջողության հասնելու

ians of the world. Now it's time to turn to the

not calm and quiet and often the way to success

ևս ներառված են պատմություններ Հայաստանից դուրս ﬔր

ճանապարհը երբեﬓ շատ քարքարոտ ու բարդ է եղել: Այդ

Armenian painters who have gained great fame

was very rocky and difﬁcult. You will learn more

հռչակավոր հայրենակիցների գործունեության մասին:

մասին ավելի մանրամասն կիմանաք` կարդալով այն նյու-

in different countries of the world. Like the

about them by reading the materials that are

Այդ իսկ պատճառով էլ այս ցանկում դուք չեք տեսնի այն

թերը, որոնք ներկայացված են հանրահայտ նկարիչների

previous volumes, this volume also includes

presented along with reproductions of famous

ﬔծանուն հայ նկարիչների անունները, որոնք իրենց կյանքի

աշխատանքների վերարտադրությունների հետ ﬕասին:

biographical and artistic facts on famous

paintings. When choosing the works we have

ﬔծ մասը ապրել ու ստեղծագործել են հայրենիքում:

Գործերն ընտրելիս ևս ﬔնք փորձել ենք այդ վարպետներին

Armenian painters abroad. Therefore, you will

tried to present all the masters from different

Այսպիսով գրքում ներկայացված չեն Մ. Սարյանը, Մ.

անդրադառնալ բոլոր կողﬔրից և աﬔնահայտնի նկար-

not ﬁnd names of famous artists who have

sides, and along with famous works we have

Ավետիսյանը, Փ. Թերլեﬔզ յանը, Հ. Կոջոյանը, Ե. Քոչարը, Գ.

ների կող քին ներկայացրել ենք նաև ոչ այնքան ﬔծ

mainly lived and worked in Homeland. Thus, M.

presented less popular and distinguished

Խանջյանը, Հ. Հակոբյանը և այլք: Նրանց, ﬕգուցե, կան-

ճանաչում ունեցող գործեր: Հրատարակության ող ջ

Saryan, M. Avetisyan, P. Terlemezyan, H. Kojoyan,

paintings.

դրադառնանք հետագայում:

ստեղծագործական խմբի, ինչպես նաև ընթերցողների

Y. Kochar, G. Khanjyan, H. Hakobyan, S. Parajanov

On behalf of the whole project team and the

Այս հրատարակության հերոսները, հիﬓականում բնակ-

անունից շնորհակալություն ենք հայտնում ՎիվաՍել-ՄՏՍ

and others are not presented in this book.

readers, we express our gratitude to the

վելով արտերկրում, կյանքի տարբեր հատվածներում եղել

ընկերության գլխավոր տնօրեն Ռալֆ Յիրիկյանին` առանց

Perhaps, we will address them in future.

General

Manager of

VivaCell-MTS

Ralph

են Հայաստանում և որոշ աշխատանքներ ստեղծել են

որի այս, ինչպես նաև նախորդ վեց հատորները իրական-

Although the heroes of this edition had lived

Yirikian, without whose support, this and the

այստեղ: Հանրահայտ, նույնիսկ աշխարհահռչակ հայ նկա-

ություն չէին դառնա: ՎիվաՍել-ՄՏՍ ընկերության շնորհիվ

abroad, they visited Armenia in different periods

previous six volumes would not have come to

րիչների կողքին, ինչպիսիք են Հովհաննես Այվազովսկին,

Հայաստանի Հանրապետությունում արդեն ավելի քան

of lifetime and created some works here. Along

life. For more than ten years VivaCell-MTS has

Արշիլ Գորկին, Գառզուն, գրքում ներկայացված են նաև աշ-

տասը տարի է իրականացվում են բազմաթիվ մշակութային

with famous, even world renowned Armenian

been implementing numerous cultural and

խարհում ավելի քիչ հայտնի, սակայն իրենց բնակության

ու սոցիալական ծրագրեր, որոնց դերը ﬔր երկրի համար

artists such as Ivan Aivazovsky, Arshile Gorky,

social programs in Armenia the importance of

երկրներում ﬔծ ճանաչում վայելող այնպիսի հայ նկարիչ-

դժվար է թերագնահատել: Հուսով ենք` Ձեզ կհետաքրքրի

Carzou, the book also cast light on Armenian

which is hard to underestimate for our country.

ներ, ինչպես օրինակ՝ ծագումով հայ լեհաստանաբնակ

աշխարհում հայերի գործունեությանը նվիրված նաև այս

painters who are less well known worldwide, but

We hope You will be interested in this review as

նկարիչ Թեոդոր Աքսենտովիչը, կամ աﬔրիկաբնակ Հով-

գիրքը:

very popular in the countries of their residence,

well, dedicated to the activity of Armenians

such as the Polish-Armenian artist Teodor

around the world.

սեփ Փուշմանը:

6

We kindly present to Your attention the book

Համահայկական աշխարհագրական ասոցիացիա

Panarmenian Geographic Association

Երևան, 2016

Yerevan, 2016
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ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ

ԱՅՎԱԶՈՎՍԿԻ
HOVHANNES AIVAZOVSKY

Հովհաննես Այվազովսկի
Հ ա յ գ ե ղ ա ն կ ա ր ի չ Հ ո վ հ ա ն ն ե ս Ա յ վ ա զ յ ա ն ը՝ Ի վ ա ն
Այվազովսկին,

ծնվել է 1817 թ. հուլիսի 17 (29)-ին Ղրիﬕ

Թեոդոսիա քաղաքում ՝ հայ առևտրական Գևորգ (Կոստանդին) Այվազ յանի (Այվազ) և Հռիփսիﬔի ընտանիքում.
նա ընտանիքի երրորդ զավակն էր: Հովհաննեսը նախն ա կ ա ն կ ր թ ո ւ թ յ ո ւ ն ն ս տ ա ց ե լ է ծ ն ն դա վա յր ո ւմ . ո ւ թ
տարեկանից հաճախել է հայկական Ս. Սարգիս եկեղեցուն
կից ծխական դպրոցը: Հովհաննեսը նկարել է վաղ տարիքից:
Բնատուր տաղանդի շնորհիվ արժանացել է ժամանակի
հայտնի մտավորականների և բարձրաշխարհիկ խավի
ուշադրությանը: 1831 թ. նա ընդունվել է Սիմ ֆերոպոլ ի
ռ ո ւս ա կ ա ն գ ի ﬓ ա զ ի ա : Ազա տ ժ ա ﬔ ր ի ն զ բ ա ղվ ե լ է
նկարչությամբ, նվագել ջութակ: Նահանգապետի աջակցությամբ Հովհաննեսը 1833 թ. դառնում է

Պետերբուրգի

Գեղարվեստի կայսերական ակադեﬕայի սան, իսկ 1835 թ.,
երբ Պետերբուրգ է ժամանում ճանաչված ֆրանսիացի
ծովանկարիչ Ֆիլիպ Տանները, ակադեﬕայի նախագահը
հ ե ն ց Ա յ վա զո վս կ ո ւ ն է հ ա ն ձ ն ա ր ա ր ո ւմ ա շ ա կ ե ր տ ե լ
արտերկրից ժամանած արվեստագետին: Ա նտեսելով
Տանների արգելքը, որը պարզապես օգտագործում էր
երիտասարդի տաղանդը, Հովհաննեսը շարունակում է
ինքնուրույն կտաﬖեր ստեղծել՝ իր աշխատանքներից հինգը
ներկայացնելով ակադեﬕայի ցուցահանդեսին: Տանները
բողոք է ներկայացնում ուսանողի դեմ, որի պատճառով նրա
կտաﬖերը չեն ցուցադրվում և ﬕայն կես տարի անց է
Հովհաննեսին թույլատրվում շարունակել կրթությունը
ծովային մարտանկարչության բաժնում: Այդ տարիներին
Այվազովսկին «Անդորր» կտավի համար
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Hovhannes Aivazovsky

Իններորդ ալիքը
The Ninth Wave
1850

արժանանում է

ոսկե ﬔդալի և 1838 թ. ﬔկնում է Ղրիմ, որտեղ էլ սկսում է

One of the greatest Armenian marine painters of all time

were removed; only after half a year Hovhannes was allowed to

ուսուﬓասիրել բնությունն ու ծովեզերքը: 1839 թ. երիտասարդ

Hovhannes Aivazyan, Ivan Aivazovsky, was born on July 17 (29),

continue his education at the Chamber of Marine Battle Painting

արվեստագետն անﬕջական մասնակցություն է ունենում

1817, in the Crimean Black Sea port city of Feodosia, the third son

reﬁning his skills in drawing and composition. In 1837 Aivazovsky

կայսերական ռազմածովային նավատորﬕ մարտական

in the family of an Armenian merchant Gevorg (Kostandin)

received the Academy gold medal for the painting “Calm”; then

գործողություններին, որի արդյունքում ստեղծում է «Սուբաշի

Aivazian (Aivaz) and skilled embroider Hripsime. The young

he was commissioned to Crimea, where he began to explore

գրավումը» կտավը: 1840 թ. Այվազովսկին ﬔկնում է Իտալիա,

Aivazovsky received parochial education at St. Sargis Armenian

nature and seashores. In 1839 the young artist took part in a Navy

լինում Վենետիկում, Հռոմում, Նեապոլում: Արվեստագետը

Church in his hometown. Aivazovsky started painting at a very

operation, the illustrations of which are found on the canvas

նաև այցելում է Ս. Ղազար կղզի՝ Մխիթարյան ﬕաբանություն,

early age, capturing the attention of prominent intellectuals

“The Landing at Subashi”. In 1840 Aivazovsky left for Italy, visiting

որի գիտական քարտուղարն այդ ժամանակ իր ավագ

and elite by his innate talent. In 1831 he was admitted to the

Venice, Rome, Naples. The artist also visited the island of St.

եղբայր Գաբրիել Այվազ յանն էր: Կենսագիրների խոսքերով՝

Russian Gymnasium of Simferopol, spending his leisure time

Lazarus, the residence of Mekhitarist Order, the scientiﬁc

Ս. Ղազարում Այվազովսկին հանգրվանում է հենց այն

drawing and playing the violin. In 1833, due to the intercession of

secretary of which at that time was his elder brother Gabriel

սենյակում, որտեղ ժամանակին Ջորջ Բայրոնն էր ﬓացել: 24

the Governor of Feodosia, Hovhannes became a student of the

Aivazian. According to biographers, Aivazovsky settled in St.

տարեկանում նկարիչը երեք կտավով , որոնցից ﬔկը

Petersburg Imperial Academy of Arts, and in 1835, he was

Lazarus in the same room where George Byron once stayed.

«Քաոսն» էր, մասնակցում է 1841 թ. Հռոﬕ գեղարվեստական

assigned by the President of the Academy as a disciple to the

With his three paintings, one of which was Chaos, the 24-year-

ցուցահանդեսին, արժանանում տեղ ի մամուլ ի ու

famous French painter Phillippe Tanneur who had been invited

old artist participated in Rome Art Exhibition of 1841 and won the

հասարակության հիացմունքին, ինչպես և Հռոﬕ պապի

from Paris. Despite the restrictions on part of Tanneur, who had

admiration of the local press and public; besides, Pope Gregory

շնորհած ոսկե ﬔդալին: Իտալիայում ճանապարհորդող

been just exploiting the young artist’s talents, Hovhannes

XVI awarded him a golden medal for this painting. Aivazovsky's

անգլիացի հայտնի ծովանկարիչ Ժոզեֆ Թյոռները բարձր է

continued creating his own paintings, and ﬁnally exposed ﬁve of

canvas “The Bay of Naples at Moonlit Night” was highly

գնահատում Այվազովսկու «Նեապոլի ծովածոցը լուսնյակ

his canvases at the Academic exhibition. Tanneur ﬁled a

appreciated by the famous English marine painter Joseph

գիշերին» կտավը:

complaint against the student, and, accordingly, the paintings

Turner during his trip to Italy in 1842. The same year Aivazovsky

11

Ինքնանկար
Self-Portrait
1881

Աշխեն տատի դիմանկարը
Portrait of Grandmother Ashkhen
1858

1842 թ. Այվազովսկին գնում է Շվեյցարիա, Հռենոս գետով
նավարկում ﬕնչև Հոլանդիա, այցելում

հոլանդացի

ծովանկարիչների արվեստանոցներ ու թանգարաններ,

museums of seascape masters. The next destination was

այնուհետև ﬔկնում է Լոնդոն, ապա՝ Փարիզ, որտեղ որոշում է

London, then- Paris where he made a decision to master his

կատարելագործվել այնքան, որ մրցի «փարիզ յան նկարիչ-

talent and skills to be able to "compete the Parisian painters."

ների» հետ: Նկարչի աշխատանքը պսակվում է հաջողութ-

Being the only representative of modern art from the Russian

յամբ, և Լուվրի պալատում 1843 թ. տեղի ունեցած համաշ-

Empire the artist attained success at the Louvre Palace World

խարհային ցուցահանդեսում լինելով ﬕակը, որը ներկա-

Exhibition of 1843, where he received the gold medal of the Paris

յացնում է Ռուսական կայսրության արդի նկարչությունը,

Royal Academy of Fine Arts. Soon the artist opened his solo

արժանանում է Փարիզի թագավորական գեղարվեստի

exhibition in Amsterdam, where the Royal family acquired one

ակադեﬕայի ոսկե ﬔդալի: Շուտով նկարիչն Ամստեր-

of his paintings.

դամում բացում է իր ստեղծագործությունների անհատական

The four years of studying, traveling and being exhibited in

ցուցահանդեսը, որտեղ թագավորական ընտանիքն անձ-

European countries did not remain unnoticed. Aivazovsky

ամբ ձեռք է բերում կտաﬖերից ﬔկը:
Այվազովսկին, չորս տարի լինելով եվրոպական երկր-

12

arrived in Switzerland, and sailed on the Rhine River up to the
Netherlands where he succeeded in visiting Dutch studios and

enjoyed overall recognition at the age of 25-27 and he returned
to his motherland as a famous painter and the member of Art

ներում, ուսանելով ու ﬕաժամանակ ցուցահանդեսներ

Academies of Florence, Paris and Amsterdam. Upon his return to

ունենալով, համընդհանուր ճանաչում է ստանում: 25-27

St. Petersburg in 1844, the Russian Tsar honoured him with the

տարեկանում ընտրվում է Ֆլորենցիայի, Փարիզ ի ու

St. Anna's Order, and later by the Tsar's edict he was appointed

Ամստերդաﬕ գեղարվեստական ակադեﬕաների իսկա-

artist to the Chief Naval Headquarters.

կան անդամ, իսկ 1844 թ. Պետերբուրգ վերադարձին,

Tsar Nicholas I personally visited the artist’s workshop every

Ռուսաստանի կայսրը պարգևատրում է նրան Ս. Աննայի

now and then, even inviting him to join the Royal family’s

շքանշանով, որոշ ժամանակ անց նշանակում գլխավոր

voyages; on one of those voyages the Tsar claimed, "Aivazovsky,

ռազմածովային շտաբի նկարիչ:

I’m the king of the country, and you’re the king of the sea."

Ցար Նիկոլայ I-ը ժամանակ առ ժամանակ այցելել է

The year of 1847 was a turning point for Aivazovsky; the artist's

Այվազովսկու արվեստանոց, երբեﬓ էլ հրավ իրել իր

solo exhibition at the gallery of St. Petersburg Academy of Arts

Աննա Բուռնազ յան-Այվազովսկու դիմանկարը
Portrait of Anna Bournazyan-Aivazovsky
1882
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Մայրամուտը Յալթայում
Sunset Over Yalta
1861

ընտանիքի հետ նավարկության, որոնցից ﬔկի ժամանակ

was unprecedented for that time. His outstanding personal

ասել է. «Այվազո՛վսկի, ես երկրի թագավորն եմ, դու՝ ծովի»:

exhibition in Moscow in the same year thus elevated the role of

1847 թ. բեկուﬓային է լինում նկարչի համար: Անհատական

In 1848 Aivazovsky married an Englishwoman Yulia Graves;

սրահում, որն այդ ժամանակ աննախադեպ երևույթ էր:

they had 4 daughters, but 12 years later they divorced. The

Հաջողությամբ է անցնում նաև Մոսկվայի՝ նույն տարում

second time the artist got married at the age of 64 to the

բացված անհատական ցուցահանդեսը: Երկու ցուցահան-

resident of Feodosia, a 26-year-old widow Anna Burnazian. He

դեսներն էլ ավելի են ամրապնդում 30-ամյա արվեստագետի

created her portrait in 1882.

դերը ռուսական մշակույթում:
1848 թ. Այվազովսկին ամուսնանում է անգլուհի Յուլիա
Գրևսի հետ, ունենում 4 դուստր, 12 տարի անց ամուսնա-

The period of 1849-1850 was a proliﬁc creative period for the
artist who had given birth to more than 30 paintings, including
the world-known masterpiece “The Ninth Wave.”

լուծվում է: Երկրորդ անգամ ամուսնանում է 64 տարեկանում

Aivazovsky was one of those unique artists who participated in

Թեոդոսիայի բնակչուհի, 26-ամյա այրի, հայուհի Աննա

the Russian-Turkish Eastern (Crimean) War of 1853, witnessed

Բուռնազ յանի հետ: 1882 թվականին նկարիչն ստեղծում է

certain military operations, created a number of paintings on

նրա դիմանկարը:

them, then displayed a part of his new works at the city of

1849-1850 թթ. նկարչի համար բեղուն ստեղծագործական

Sevastopol, which was at the state of war then.

շրջան էր. ստեղծում է ավելի քան 30 կտավ, որոնց շարքում ՝

In 1856-1857 the artist returned to Paris, with about 25 works.

համաշխարհային ճանաչում բերած «Իններորդ ալիքը»

He introduced himself to the French Emperor Napoleon III ; as a

նկարը: 1853 թ. Այվազովսկին այն եզակի արվեստագետ-

result, he became the ﬁrst Russian and ﬁrst non-French artist to

ներից է լինում, որ մասնակցում է ռուս-թուրքական Ղրիﬕ

receive the Legion of Honor - one of the highest honors in

(Արևել յան) պատերազﬕն, ականատես լինում մարտական

France – rarely conferred on foreigners. The 1860s were marked

գործողություններին, ստեղծում այդ թեմայով կտաﬖեր և

by many trips across the Caucasus (Georgia, in particular),

դրանց ﬕ մասը ցուցադրում պատերազմական իրավի-

Eastern countries. In 1868, Aivazovsky made a trip to Egypt and

ճակում գտնվող Սևաստոպոլում: 1856-1857 թթ. նկարիչը

took part at the opening ceremony of the Suez Canal.

կրկին վերադառնում է Փարիզ, որտեղ նկարում է մոտ 25
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the 30-year-old artist in the imperial culture of that time.

ցուցահանդես է բացում Պետերբուրգի ակադեﬕայի ցուցա-

On the invitation of the Ottoman Sultan Abdul Aziz in 1874 the

Հրեաների անցումը Կարﬕր ծովով
Passage of the Jews Through the Red Sea
1891
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Հայ Ժողովրդի մկրտությունը (Գրիգոր Լուսավորիչ)
The Christening of the Armenian People (Gregory the Illuminator)
1892
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Երդում (Զորավար Վարդան Մաﬕկոնյան)
Taking the Օath ( Army Commander Vardan Mamikonyan)
1892

17

Ծիածան
Rainbow
1873

նկար: Փարիզում ներկայանում է Ֆրանսիայի կայսր Նապո-

artist left for Constantinople and was hosted by court architect

Այվազովսկու հերթական ցուցահանդեսն ունենում է ավելի

orders and medals into the sea. His daily concern was now to

լեոն 3-րդին, հանդիպուﬕց հետո նրան շնորհվում է Ֆրան-

Sarkis Balian. The Sultan personally bestowed upon him the

քան 22 հազար այցելու:

provide shelter and food to his compatriots who had been

սիայի բարձրագույն պարգևներից ﬔկը՝ Պատվո լեգիոնի

Turkish Osmani Order and bought several of his paintings.

շքանշանը: 1860-ականներին Այվազովսկին կրկին ճանա-

Due to the success of two Global Exhibitions hosted in 1873 in

1887 թ. նկարիչը 20 կտավ է ցուցադրում Ստոկհոլմում, որտեղ

escaping from the slaughter and arriving in Crimea. He created

առանձնապես այնքան էլ ծանոթ չէին Ռուսաստանի մշա-

several paintings on the events entitling them as “The Massacre

պարհորդում է. լ ինում է Կովկասում ՝ մասնավորապես

Vienna and in 1880 in Munich both the artistic coteries and

կույթին: 1880-1890-ական թթ. արվեստագետը ցուցահան-

of Armenians in Trebizond” (1895), “Ship-loaded Armenians,

Վրաստանում, ապա՝ Արևել յան երկրներում ՝ Եգիպտոսում ՝

international media once more voiced out Aivazovsky's name.

դեսներ է ունենում նաև ԱՄՆ-ի խոշոր քաղաքներում: Նկարչի

Night”; “The tragedy at the sea of Marmara”.

ներկա գտնվում Սուեզի ջրանցքի բացման արարողությանը:
1874 թ. Օսմանյան կայսրության սուլթան Աբդուլ Ազիզի
հրավերով արվեստագետը ﬔկնում է Կ. Պոլիս՝ հյուրընկալվում պալատական ճարտարապետ Սարգիս Պալ յանի

Overseas success made the artist more popular in Russia as well:

արվեստը թարմ աշխարհայացքի արտացոլում էր այդ

the exhibition of 1880 in St. Petersburg hosted more than 22 000

երկրների հանրությունների համար, և նրանք գրկաբաց են

visitors.

ընդունում ծովանկարչին:

In 1887, twenty works of the artist were exhibited in Stockholm,

1894-1896 թթ. սուլթան Աբդուլ Հաﬕդ 2-րդի կազմակերպած

In 1899 the artist’s ﬁrst solo exhibition was organized in Baku at
the request of local Armenians.
Aivazovsky spent his last days in Feodosia, passing away on May
2, 1900, at the age of 83, and leaving his last canvas - The Explosion

տանը: Սուլթանն անձամբ պարգևատրում է Այվազովսկուն

where the public was not much aware of the Imperial Russian

հայկական ջարդերի ժամանակ Այվազովսկին, չնայած որ

of the Turkish Ship – unﬁnished. In honour of the great seascape

«Օսմանիե» շքանշանով և կտաﬖեր գնում նկարչից:

culture. The same situation occurred in USA, where Aivazovsky’s

Օսմանյան սուլթանների սիրելի նկարիչներից էր, ծոﬖ է

master, all the Armenian, Greek and Russian churches in

1873 թ.` Վիեննայի, իսկ 1880 թ. Մյունխենի համաշխարհային

canvases were presented in the major cities in 1880-1890s.

նետում նրանցից ստացած շքանշանները: Նա հոգում է Ղրիմ

Feodosia

ցուցահանդեսների շնորհիվ, թե՛ արվեստագիտական շր-

Warmly accepted his art was something fresh for the society of

գաղթած հայերի ապրուստի ու աշխատանքի հարցերը: Այս

intellectuals, military and political ﬁgures from all around the

ջանակներում, թե՛ ﬕջազգային մամուլի էջերում, կրկին

those countries, reﬂecting the foreign world vision.

struck their bells synchronically, and prominent

թեմայի շրջանակներում նա ստեղծում է «Հայերի ջարդը

world came to Crimea to be present at his funeral ceremony.

The 1894-1896 Armenian massacres organized by the Ottoman

Տրապիզոնում 1895 թ.», «Հայերին լցնում են նավերը»,

The artist's tomb in the yard of the St. Sargis Armenian Church is

հաջողությունները նկարչին էլ ավելի հայտնի են դարձնում

Sultan Abdul Hamid II shook Aivazovsky and despite being one of

«Ուղևորների բեռնաթափումը Մարմարա ծով» կտաﬖերը:

still a pilgrimage site and reliquary place.

նաև Ռուսաստանում. 1880 թ. դեկտեմբերին Պետերբուրգում

the favorite artists of the Ottoman sultans he threw the Ottoman

հնչում է Այվազովսկու անունը: Արտասահմանում ունեցած
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Նոյն իջնում է Արարատից
Descent of Noah from Ararat
1889

19

Բայրոնի այցը Մխիթարյաններին Սբ. Ղազար կղզում
Byron's Arrival to Mekhitarists on the Island of St. Lazar
1899

1899 թ. նկարիչն իր առաջին ցուցահանդեսն է բացում
Բաքվում ՝ տեղի հայերի խնդրանքով:

It should be noted that Aivazovsky was close to outstanding
intellectuals of his time, among which were the writer Nikolai

Կյանքի վերջին տարիներն արվեստագետն անցկացնում է

Gogol, painter Karl Bryullov, composers Mikhail Glinka and

Թեոդոսիայում: Կյանքից հեռանում է 1900 թ. ՝ 83 տարեկան

Gioachino Rossini and many others. In Feodosia one of the

հասակում ՝ անավարտ թողնելով «Թուրքական նավ ի

streets and one of

պայթյունը» կտավ ը: Մեծ ծովանկարչի մահվան օրը

Aivazovsky . In Feodosia and Yerevan monuments are erected to

nearby hills and park are named after

ﬕաժամանակ հնչում են Թեոդոսիայի հայկական, հունա-

his memory.

կան և ռուսական եկեղեցիների զանգերը: Հուղարկավոր-

The Central Bank of the Republic of Armenia launched a silver

ությանը ներկա է լինում ողջ քաղաքը, ինչպես նաև աշխար-

commemorative coin dedicated to Hovhannes Aivazovsky in

հի տարբեր ծայրերից ժամանած մտավորականներ, ռազ-

2006 in the frames of the International Program "Painters of the

մական ու քաղաքական գործիչներ: Արվեստագետի դամ-

World".

բարանը Ս. Սարգիս եկեղեցու բակում ﬕնչ օրս էլ սրբավայրուխտատեղի է համարվում:
Այվազովսկին մտերիմ է եղել ժամանակի կարկառուն
մտավորականների հետ, որոնցից են գրող Նիկոլայ Գոգոլը,
նկարիչ Կառլ Բրյուլովը, կոմպոզիտորներ Միխայիլ Գլինկան
ու Ջոակինո Ռոսսինին և այլք:
Այվազովսկու անունով են կոչվել Թեոդոսիայի փողոցներից
և մոտակա բլուրներից ﬔկը և ﬕ զբոսայգի: Երևանում և
Թեոդոսիայում կանգնեցվել են նրա հուշարձանները:
Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկը
2006 թ. «Աշխարհի նկարիչները» ﬕջազգային ծրագրով
թողարկել է արծաթե հուշադրամ` նվիրված Հովհաննես
Այվազովսկուն:
Թեոդոսիա. Հովհաննես Այվազովսկու անվան շատրվանը
Feodosia. Fountain after Hovhannes Aivazovsky

Թեոդոսիա. Հովհաննես Այվազովսկու անվան պատկերասրահը
Feodosia. Art gallery after Hovhannes Aivazovsky
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Թեոդոսիա. Հովհաննես Այվազովսկու գերեզմանը Սուրբ Սարգիս եկեղեցու բակում
Feodosia. Hovhannes Aivazovsky’s tomb in St. Sargis churchyard
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ԹԵՈԴՈՐ

ԱՔՍԵՆՏՈՎԻՉ
TEODOR AXENTOWICZ

Թեոդոր Աքսենտովիչ
Թեոդոր Աքսենտովիչը ծնվել է 1859 թ. մայիսի 13-ին
հունգարական (այժմ` Ռուﬕնիա) Բրաշով քաղաքում,
հայկական Տեր-Աքսենտների տոհﬕց սերող ընտանիքում: Տարրական կրթությունն ստացել է ծննդավայրում։ Այնուհետև սովորել է Լվովի ռեալական գիﬓազիայում։ 1878 թ. ընդունվել է Մյունխենի գեղարվեստի
ակադեﬕա, աշակերտել Վագներ Շանդորին և Բենչուր
Գունլային։
1 8 8 2 -1 8 9 3 թ թ. ա պ ր ե լ է Փ ա ր ի զ ո ւ մ , ա ր վ ե ս տ ը
կատարելագործել ֆրանսիացի նշանավոր նկարիչ
Դյուրանի արվեստանոցում։ Փարիզում Թ. Աքսենտովիչը
համագործակցել է տարբեր ամսագրերի հետ և, որպես
պատվեր, նկարել Տիցիանի և Բոտիչելիի հայտնի
աշխատանքների կրկնօրինակները: Նա համարվում է
իր ժամանակների լավագույն կրկնօրինակողը: Թեոդոր
Աքսենտովիչի գեղանկարները դեռևս կենդանության
օրոք են նրան համաշխարհային փառք բերել:

Teodor Axentowicz
The Polish-Armenian painter Teodor Axentowicz was
born on May 13, 1859 in Braşov, Hungary (now Romania), in
the family descended from Ter-Axent Armenian dynasty.
He got his primary education in his hometown. Then he
studied in the Lviv Academic Gymnasium. In 1878 he was
admitted to the Munich Academy of Fine Arts, as a disciple
of Wagner Sándor and Gyula Benczúr. From there he

Ճգնավորը
Anchorite
1881

moved to Paris, where he was a student of Carolus-Duran
and continued his education until 1895. Here T. Axentowicz
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Ինքնանկար
Self-portrait
1907

1888 թ. մասնակցել է Մարսյան դաշտի ցուցահան-

collaborated with various magazines duplicating the famous

դեսին, ընտրվել Ֆրանսիայի ակադեﬕայի անդամ։

works of Tizian and Boticelli. He is considered the best copyist of

1893-1895 թթ. ապրել է Լոնդոնում։ 1895 թ. Կրակովի

his time. T. Axentowicz's works brought him a worldwide fame

գեղարվեստի ինստիտուտը նրան հրավիրել է ղե-

during his lifetime.

կավարելու նկարչության ամբիոնը, իսկ երբ այդ
դպրոցը դարձել է ակադեﬕա, ընտրվել է ռեկտոր։
Գեղանկարիչն ստեղծագործել է ﬕ ժամանակա-

member of the French Academy. In 1895 he was invited to head the

շրջանում, որը Լեհաստանում հայտնի է «Երիտա-

art department of the Krakow Institute of Fine Arts, and when the

սարդ Լեհաստան» (Młoda polska) անվամբ:

school became an academy, he was elected as a rector.

1891-1918 թթ-ին, երբ լեհական մշակույթը կրում էր

The period the artist lived and created in Poland was known as

արևմուտքի ազդեցությունը, մոդեռնիզﬓ իր հեղա-

“Young Poland” (Mloda Polska); the years of 1891-1918 in the Polish

փոխական գաղափարներով մուտք է գործում նաև

culture inﬂuenced by Western artistic waves were marked by

լեհական մշակույթ:

modernist revolutionary ideas over the earlier ideas of

Նրա արվեստից ﬔզ են հասել գեղեցիկ և հմայիչ
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In 1888 he participated in the exhibition hosted in the Field of
Mars (Saint-Petersburg); the same year he was elected as a

Positivism.

Ժանետայի դիմանկարը
Portrait of Żaneta
1905
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Հանրակառքը
The Omnibus
1891 թ

կանանց հարյուրավոր դիմանկարներ: Դրանք փա-

The heritage of hundreds of portraits of beautiful and

րիզ յան շքեղությամբ փայլող կանանց դիմանկարներ

charming women has reached us. These are the portraits of

են՝ պարահանդեսային զգեստներով, զարդարանք-

Parisian women in shining brilliance, ballroom dresses, exquisite

ներով, նուրբ արդուզարդով՝ ձեռքերում` հովհարներ,

jewelry, holding fans, masks, ﬂowers. His art has an important

դիմակներ, ծաղիկներ:

place in the history of Polish painting.

Նրա արվեստը կարևոր տեղ է գրավում լեհական

Axentowicz's wonderful artworks are in many Polish galleries

գեղանկարչության պատմության ﬔջ: Աքսենտովիչի

and museums of Warsaw, Krakow, Poznan, Vrotslav, Lublin and

հրաշալի նկարները զարդարում են Լեհաստանի բազ-

others.

մաթիվ քաղաքների պատկերասրահներն ու թանգա-

He was awarded many gold medals at both national and

րանները՝ Վարշավա, Կրակով , Պոզնան, Վրոցլավ ,

international exhibitions. In 1909, he was knighted by Franz

Լյուբլին և այլն:

received the Commander's Cross with the Order of Merit of the

մասնակցության համար Աքսենտովիչն արժանացել է

Republic of Poland. Six year later he received the Medal of the

ոսկե ﬔդալների:
1909 թ. Ավստրիայի Ֆրանց Յոզեֆ Առաջին արքան
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Joseph I of Austria to Order of the Iron Crown. In 1923, he

Թե' տեղական, և թե' ﬕջազգային ցուցահանդեսներին

Մտապատկեր, հիշողություն
Vision - a Memory
1900

Second Polish Republic followed by the Grand Gold Medal at the
Universal Exhibition in Poznan.
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նրան արժանացրել է ասպետի կոչման, «Երկաթե Պսակ»

Axentowicz died in 1938, in Krakow, Poland.

պարգևի: 1923 թ. պարգևատրվել է Լեհաստանի Հանրա-

The artworks of the Polish-Armenian painter were ﬁrst

պետության Սպարապետի Խաչի Պատվո, 1936 թ-ին` Լեհ-

presented in Armenia in 2014 at the National Gallery of Armenia.

աստանի Վերածննդի շքանշաններով: Վեց տարի անց

Around 53 paintings and graphic works were brought from the

պարգևատրվել է Լեհական երկրորդ հանրապետության

Polish city of Sopot.

ﬔդալով: Նույն թվականին Պոզնանի համաշխարհային
ցուցահանդեսում ստացել է ոսկե ﬔդալ:
Թեոդոր Աքսենտովիչը մահացել է 1938 թ., Լեհաստանի
Կրակով քաղաքում:

In 2010 The Central Bank of the Republic of Armenia released a
silver coin within the international numismatic program
"Painters of the World" dedicated to the memory of Teodor
Axentowicz.

Հայկական ծագմամբ այս նկարչի աշխատանքներն առաջին անգամ Հայաստանում ներկայացվել են 2014 թ.
Հայաստանի Ազգային պատկերասրահում: Կտաﬖերը
բերվել էին Լեհաստանի Սոպոտ քաղաքի պատկերասրահից
(շուրջ 53 կտավ ու գրաֆիկական աշխատանք):
2010 թ. Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական
բանկը «Աշխարհի նկարիչները» ﬕջազգային դրամագիտական ծրագրի շրջանակներում թողարկել է Թեոդոր
Աքսենտովիչին նվիրված արծաթե հուշադրամ:

Կինն այգում
Lady in the Park
1899
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Ներկապնակով ինքնադիմանկար
Self-Portrait with Palette
1898
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ԳԵՎՈՐԳ

ԲԱՇԻՆՋԱՂՅԱՆ
GEVORG BASHINJAGHIAN

Գևորգ Բաշինջաղ յան
Նկարիչ, արձակագիր, հասարակական գործիչ, Գևորգ

Տաճարը։ Բաշինջաղ յանն այցելում է նաև Հյուսիսային

Etchmiadzin. Bashinjaghian also paid visit to the Northern

Կովկաս ու Վրաստանի ﬕ շարք շրջաններ՝ իր աշխա-

Caucasus and a number of sites in Georgia, immortalizing the

տանքներում անմահացնելով տեղի բնաշխարհը։ Արդեն

nature of these places in his works. A year later, in 1884, the artist

ﬔկ տարի անց՝ 1884 թ., նկարիչը ﬔկնում է Իտալիա, այնտեղ

left for Italy getting acquainted with the Renaissance culture and

Բաշինջաղ յանը ծնվել է 1857 թ. Վրաստանի Կախեթիի

թանգարաններում ծանոթանում Վերածննդի և հետագա

European art of later periods in the local museums followed by a

շրջանի Սղնախ փոքր քաղաքում ՝ վաճառականի ընտա-

շրջանների եվրոպական արվեստին, այնուհետև այցելում

trip to Switzerland. According to biographers, it was the Alps that

նիքում։ Հայրը՝ Զաքարը, մահանում է Պարսկաստան կա-

է Շվեյցարիա։ Ըստ կենսագիրների, թեև արվեստագետին

inspired Bashinjaghian to create; however, he wrote, "Yes, the Alps

տարած ճամփորդության ժամանակ, երբ Գևորգն ընդա-

հատկապես ներշնչում են Ալպյան լեռները, այնուհանդերձ,

are beautiful, but they cannot capture your heart if you've seen

ﬔնը 15 տարեկան էր։ Գևորգն սկսում է նկարել վաղ մանկ-

նա շեշտում է. «Այո´, գեղեցիկ է Ալպերը, բայց դա չի կարող

the Caucasus." Soon he returned to Georgia, giving preference to

ության տարիներից. 14 տարեկանում նկարում է թե´ իրենց

գրավել քո սիրտը, եթե դու տեսել ես Կովկասը»։ Շուտով նա

Tiﬂis as a primary residence, which was at that time considered the

թաղամասի, թե´ հարևան փողոցների խանութների

վերադառնում է Վրաստան և որպես հիﬓական

citadel of the Armenian culture. The 1890s were the active creative

ցուցանակները։ Տեղի դպրոցն ավարտելուց հետո պա-

բնակության վայր ընտրում է այդ ժամանակ հայկական

period for the artist when his exhibitions were held in Odessa, St.

տանին 1876 թ. ընդունվում է Թիֆլիսի գեղանկարչության և

մշակույթի կենտրոն համարվող Թիֆլիսը։ 1890-ականները

Petersburg, Moscow, Novocherkassk and other towns. It was in the

քանդակագործության դպրոցը՝ ավարտելով այն 1878 թ.։

նկարչի համար ակտիվ ստեղծագործական շրջան էին. նա

late 1890s when the master created his well-known oil painting

1879-1883 թթ. Գևորգը շարունակում է ուսումը Սանկտ

ցուցահանդեսներ է ունենում Օդեսայում, Սանկտ Պետեր-

series of the medieval Armenian capital Ani, depicting its stunning

Պետերբուրգի գեղարվեստի ակադեﬕայում ՝ աշակերտ-

բուրգում, Մոսկվայում, Նովոչերկասկում և այլ քաղաք-

architecture and exquisite sites. In 1899-1901 the master settled in

ելով հայտնի գեղանկարիչ Միխայիլ Կլոդտին։ 1883 թ.

ներում։ Հենց 1890-ականների վերջին է նա ստեղծում հայոց

Paris with his wife Ashkhen Katanian and their three children. The

«Կեչիների պուրակ» կտավի համար արժանանում է

հին մայրա քաղա ք Ա նիի ճարտարապետությունը և

“exploration” of Paris and the artist’s impressions are outlined in

Սանկտ Պետերբուրգի ակադեﬕայի արծաթե ﬔդալի, ինչն

գողտրիկ վայրերը ներկայացնող իր յուղաներկ կտաﬖերի

more than 30 canvases. His stay in Paris was followed by a trip to

էլ նրան իրավունք է տալիս ճանապարհորդել Կովկասում ու

հայտնի շարքը։ 1899-1901 թթ. վարպետը բնակվում է

Armenia during which he again referred to the Armenian nature.

Եվրոպայում: 1883 թ. նախ այցելում է Հայաստան, ստեղծում

Փարիզում` իր կնոջ՝ Աշխեն Քաթանյանի ու երեք երե-

In 1923 Bashinjaghian became a member of the Armenian Artists'

հայրենի բնանկարների շարք, մասնավորապես, Սևանա

խաների հետ: Փարիզում

նա հաճախ է զբոսնում, ծա-

Society and in 1925- Honorary member of the Union of Artists of the

լիճը օրվա տարբեր ժաﬔրին ու տարբեր եղանակներին,

նոթանում քաղաքին։ Նկարչի փարիզ յան տպավորու-

Georgian SSR. Gevorg Bashinjaghian passed away on October 4,

լինում է Երևանում, Աշտարակում, տեսնում Էջﬕածնի Մայր

Gevorg Bashinjaghian
The Armenian painter, writer, public ﬁgure Gevorg
Bashinjaghian was born on 16th September, 1857, in a small
town Signakhi, in Kakheti region of Georgia, to a merchant’s
family. His father Zachary Bashinjaghian accompanied the
merchants travelling to Persia as a guide and interpreter;
Gayane Kulidjanova, his wife, taught her own children and
those of her neighbours to read and write. Zachary died
during a trade trip to Persia in 1872, when Gevorg was only 15
years old. He started painting since early childhood; at the
age of 14 he created the signboards for the shops of their
district and neighboring streets. After ﬁnishing the local
school, in 1876 Gevorg was admitted to the Arts and Sculpture
School of Tiﬂis, graduating in 1878. Between 1879 and 1883 he
continued his education at the St. Petersburg Academy of Arts
as a student of the famous painter Mikhail Clodt. In 1883 the
artist was awarded the silver medal of St. Petersburg
Academy of Arts for the canvas Birch Grove, and the
scholarship that went with the medal gave him an
opportunity to travel through Caucasus and Europe.
In 1883 he ﬁrst visited Armenia, creating the series of his
native landscapes, particularly presenting Lake Sevan at
different hours of the day and in various weather conditions.
He also visited Ashtarak, Yerevan and the Mother See of Holy
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Նավահանգիստ Բաթումում
Port at Batumi
1906
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արդեն 1890-ականներին, կրելով հայ անվանի ծովանկարիչ
Հովհաննես Այվազովսկու և ռուս ճանաչված գեղանկարիչ
Արխիպ Կուինջիի ազդեցությունը, Բաշինջաղ յանի ներկապնակը հարստանում է հյութեղ գույներով։ 1900-ականների
փարիզ յան այցի արդյունքում ֆրանսիական «բարբիզոնյան
դպրոցի» և իմպրեսիոնիստների աշխատանքների ուսուﬓասիրումը որոշակի ազդեցություն է ունենում ոչ ﬕայն փարիզ յան
տեսարանների, այլև դրանց հաջորդող հայկական բնապատկերների հորինվածքի ու ստեղծման տեխնիկայի վրա։ 1900ականներին, հետևելով ռուս պերեդվիժնիկների փորձին, նա
վրձնում է նաև աստվածաշնչ յան սյուժեներով կտաﬖեր,
դրանք ներկայացնելով իր ժամանակի հնչեղության և համաԿանաչ կզղի
Green Island
1916

մարդկային կարևորության տեսանկյունից։ Նրա լավագույն
աշխատանքներն են հայրենի բնաշխարհը, առավելապես՝
Արարատ լեռը, Արագածը, Արարատյան դաշտավայրը, Սևանա
լիճը, Դիլիջանը, Զանգեզուրը, Անին ներկայացնող կտաﬖերը։
Նրա հայտնի կտաﬖերի շարքում են «Արարատ» (1912 թ.),
«Խաչատուր Աբով յանի տունը Քանաքեռում» (1884 թ. ), «Սևանա
լիճը և կղզին գիշերով» (1894թ.), «Արագած» (1917 թ.), «Սև ծովի
ափը» (1909 թ.) աշխատանքները։
Բաշինջաղ յանը հեղինակել է նաև հոդվածներ, պատմվածքներ, նորավեպեր, ակնարկներ, ուղեգրություններ և պիեսներ։
Նա զբաղվել է Սայաթ-Նովայի տաղերի հավաքման ու հրատարակման, հայկական ճարտարապետական կոթողների

Արարատ
Ararat
1898

թյուններն ամփոփված են ավելի քան 30 ստեղծագործու-

ական արվեստի սկզբունքներին ու դրանց հետագա կիրառ-

1925 in Tiﬂis, at the age of 67. He was buried in the backyard of the

թյուններում։ Փարիզ յան այցին հետևում է հերթական

Saint Gevorg Armenian church in Tiﬂis, at the side of Sayat-

այցելությունը Հայաստան, որի ընթացքում նա կրկին

Nova’s tomb. The major exhibitions of Bashinjaghian’s works

ա ն դ ր ա դա ռ ն ո ւմ է հ ա յ կ ա կ ա ն բ ն ա շ խ ա ր հ ի ն ։ 1 9 2 3 թ.

dedicated to the 100th anniversary of the artist were organized

Բաշինջաղ յանը դառնում է Հայ նկարիչների ﬕության անդամ,

in the 1950s, mainly in Yerevan, Moscow, St. Petersburg, Riga,

իսկ 1925 թ.՝ Վրաստանի ԽՍՀ արվեստի գործիչների ﬕության

attracting both local and foreign media attention. The master's

պատվավոր անդամ։ Բաշինջաղ յանը մահացել է 1925 թ.

works are on display in the National Gallery of Armenia, Art

Թիֆլիսում ՝ 67 տարեկան հասակում։ Նա հանգչում է Թիֆլիսի

Museum of Georgia, the State Museum of Oriental Art in

Սբ. Գևորգ հայկական եկեղեցու բակում ՝ Սայաթ-Նովայի

Moscow, the State Tretyakov Gallery and private collections.

մանը և զարգացմանը։

շիրիﬕ կող քին։ Բաշինջաղ յանի աշխատանքների խոշոր

The artist is considered the founder of the national realistic

human importance. Nevertheless, the artist's best works portray

ցուցահանդեսներ են կազմակերպվել 1950-ականներին`

landscape painting. The biographers conﬁrm the creation of

the motherland nature, mainly, Mount Ararat, Aragats, Ararat

Երևանում, Մոսկվայում, Սանկտ Պետերբուրգում, Ռիգայում ՝

approximately 2000 canvases. The artist’s paintings of early

Valley, Lake Sevan, Dilijan, Zangezur, Ani. Among his famous

նվիրված ﬔծանուն նկարչի 100-ամյա տարեդարձին: Ցուցա-

period reﬂect the elements of the Russian academic painting

paintings are “Ararat” (1912), “Khachatur Abovian’s house in

հանդեսները գրավեցին և´ տեղի, և´ արտասահմանյան

characterized by strict and gloomy colors. Yet, in 1890s already,

Kanaker” (1884), “Lake Sevan And Island At Night” (1894), “Aragats”

մամուլի ուշադրությունը։ Արվեստագետի աշխատանքները

Bashinjagian’s palette was enriched with vivid colors affected

(1917), “Black Sea Shore” (1909).

պահվում են Հայաստանի ազգային պատկերասրահում,

by the famous seascape painter Hovhannes (Ivan) Aivazovsky

It should be emphasized that Bashinjaghian is also the author of

Վրաստանի կերպարվեստի թանգարանում, Մոսկվայի

and Russian outstanding artist Arkhip Kuindzhi. His visit to Paris

articles, short stories, novels, essays, travel notes, plays. He was

Արևել յան արվեստի թանգարանում, Տրետյակով յան

in 1900s and the study of the French Barbizon school of painting

engaged in collecting and publishing the songs (tagh) of Sayat

պատկերասրահում, անհատական հավաքածուներում։
Արվեստագետը համարվում է հայ ազգային ռեալիստական
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նորոգման խնդիրներով։ Բաշինջաղ յանը հանդես է եկել նաև
արվեստի քննադատի դիրքերից՝ սատարելով իրապաշտ-

and impressionism left a certain imprint not only on Parisian

Nova, and issues of the restoration of Armenian architectural

scenes of Bashinjaghian, but on techniques and compositions of

monuments. Bashinjaghian also appeared from the art critic’s

բնանկարչության հիﬓադիրը։ Կենսագիրների խոսքերով՝ նա

later Armenian landscapes. In 1900s the artist created several

position supporting realistic art principles and their further

իր կյանքի ընթացքում ստեղծել է շուրջ 2000 կտավ։ Արվես-

canvases on Biblical themes following the experiences of

development.

տագետի վաղ շրջանի աշխատանքներում արտացոլված են

Russian Wanderers (Peredvizhniks-Russian school of realist

ռուսական ակադեﬕզﬕ գեղանկարչությանը բնորոշ գծերը՝

painters of second half of 19th century) by presenting the

չոր գծանկար, «թանգարանային» մռայլ գունաշար։ Սակայն

evangelical plots both from the perspective of his time and all-

Սոճի. ձﬔռային բնապատկեր
Pine. Winter landscape
1917
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ՎԱՀՐԱՄ

ԳԱՅՖԵՃՅԱՆ
VAHRAM GAYFEJYAN

Վահրամ Գայֆեճյան

Գայֆեճյանը շուտով անդամակցում է Լազարյան ճեմարանի

University. In 1902 as a guest student he was admitted to the

գեղարվեստական խմբակին, որի շրջանակներում հայ ﬔծ

department of arts of Moscow School of Painting, Sculpture and

Հայ անվանի նկարիչ, մանկավարժ Վահրամ Գայֆեճյանը

բանաստեղծ Վահան Տերյանի հետ հիﬓում է ձեռագիր

Architecture, being mentored by Valentin Serov, Konstantin

ծնվել է 1879 թ. Վրաստանի Ախալցխա քաղաքում ՝ հայոց

ուսանողական ամսագիր։ Նրան նաև բախտ է վիճակվում

Korovin and many other outstanding artists of that time. During

լեզվ ի և գրականության ուսուցիչ, քահանա Մկրտիչ

ճեմարանում ծանոթանալ նկարիչ Վարդգես Սուրենյանցի

this period, Vahram got acquainted with new directions in

Գայֆեճյանի ընտանիքում։ Նախնական կրթությունն

հետ, որի ղեկավարության ներքո նկարում է ճեմարանի

Russian art simultaneously studying the old masters’ work in

ս տ ա ց ե լ է 1 8 8 8 -1 89 1 թ թ. Ա խ ա լ ց խ ա յի ք ա ղա ք ա յի ն

ուսանողական թատրոնի բեﬕ վարագույրը և ստեղծում ﬕ

museums and creating copies of world-known canvases. In 1911

ուսուﬓարանում։ Վահրաﬕ ազգական, ինքնուս նկարիչ

շարք բեմանկարներ թատրոնի ներկայացուﬓերի համար։

he created the decors for the Bolshoi Theatre based on Korovin’s

Պողոս Տեր-Կարապետյանը խրախուսում է նրա՝ նկար-

1901 թ. ավարտելով ճեմարանը` Գայֆեճյանն ընդունվում է

sketches. Together with his two friends, Vahram started

չության նկատմամբ դեռևս վաղ մանկության տարիներին

Մոսկվայի համալսարանի բժշկական, ապա` իրավա-

publishing a student newspaper named “Art."

արթնացած սերը։ Վահրաﬕ հայրն ուներ իր դպրոցն ու

բանական ֆակուլտետը։ 1902 թ., որպես ազատ ունկնդիր,

In 1911 Gayfejyan returned to his native Akhaltsikhe, in 1912-1913

հարուստ գրադարանը: Նա Վրաստանի ուսյալ հայ մտա-

ընդունվում է Մոսկվայի նկարչության, քանդակագործության և

taking on the responsibilities of the director of the local dramatic

վորականներից էր և երազում էր որդուն տեսնել բժշկի

ճարտարապետության ուսուﬓարանի գեղանկարչական

theatre. In 1916 he became a member of the newly formed

մասնագիտությամբ, ուստի 12-ամյա Վահրաﬕն ուղար-

բաժանմունքը, որտեղ աշակերտում է Վալենտին Սերովին,

Armenian Artists’ Union. Between 1920 and 1921 Gayfejyan

կում է Մոսկվա՝ Լազարյան ճեմարան, որտեղ վերջինս

Կոնստանդին Կորովինին և ժամանակի ճանաչված ռուս այլ

organized an art studio in his own house, where he intensely

ուսանում է 1891-1901 թթ.։ Թեև հոր գրադարանի ձեռագիր

գեղանկարիչների։ Այս ժամանակաշրջանում Վահրամը

deployed pedagogical activity. In 1923-1924 the artist was also

մատյանները խորը հետք են թողնում Վահրաﬕ երևա-

ծանոթանում է ռուսական արվեստ մուտք գործած նոր հո-

involved in creative activities in Tiﬂis, participating in public

կայության վրա, բայց այնուաﬔնայնիվ, նրան աﬔնից

սանքներին, ﬕաժամանակ թանգարաններում ուսուﬓա-

events of "Armenian Culture House" and lecturing on

առավել հետաքրքրում էր կերպարվեստը։

Vahram Gayfejyan

սիրում է հին վարպետների աշխատանքներն ու ստեղծում

contemporary art issues. In 1924 he married to a French artist

դրանց կրկնօրինակները։ 1911 թ. Կորովինի էսքիզների հիման

Berta Camus who was taking treatment at Abastuman

վրա նկարազարդում է Մեծ թատրոնի դեկորները։ Ուսա-

sanatorium, but during the World War I she left for France to part

նողական երկու ընկերների հետ հրատարակում է «Արվեստ»

with her parents and could no longer return to her husband

ամսագիրը։ 1911 թ. Գայֆեճյանը վերադառնում է հայրենի

because of the establishment of the Soviet rule. In biographers’

Ախալցխա, 1912-1923 թթ. ստանձնում տեղի դրամատիկական

words, the spouses, which had no opportunity to meet ever,

թատրոնի ղեկավարությունը։ 1916 թ. դառնում է նորաստեղծ

always remembered each other with warm words. In 1929

Հայ նկարիչների ﬕության անդամ։ 1920-1921թթ. Գայֆեճյանն

Gayfejyan married for the second time to a chemistry teacher

The Armenian outstanding artist and pedagogue Vahram
Gayfejyan was born on April 14 1879, in Akhaltsikhe town of
Georgia to the family of an Armenian priest, teacher of the
Armenian language and literature Mkrtich Gayfejyan. In 18881891 he got his primary education at the local secondary
school of Akhaltsikhe. While Vahram’s relative and amateur
painter Poghos Ter-Karapetyan cultivated in him love for
drawing from early childhood, Vahram’s father, one of the
highly educated Armenian intellectuals of Georgia and the
possessor of an extensive library, wished his son to be a
doctor, thus sending a 12-year-old Vahram to study at the
Lazarev Seminary in Moscow from 1891 to 1901. The
manuscripts of his father’s library enriched Vahram’s inner
world but the passion for painting and ﬁne arts signiﬁcantly
prevailed. At the Lazarev Seminary Gayfejyan attended the
artistic club, where, in collaboration with the well-known
poet Vahan Teryan, he adopted a hand-written monthly
literary newspaper. Besides, he was lucky enough to get
acquainted with the artist Vardges Surenyants, who
supervised him in the creation of the hand-painted stage
curtain for the Seminary’s Student Theatre, along with a
number of stage decor for the theatre’s performances.
Graduating from the Seminary in 1901, Gayfejyan was admitted
to the medical, then juridical faculties of Moscow State
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Հին Երևան
Old Yerevan
1951

Ինքնադիմանկար
Self-portrait
1930
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բնակություն հաստատելու հայրենիքում և զարգացնելու
հայկական մշակույթը։ 1924 թ. Գայֆեճյանը Թիֆլ իսից
տեղափոխվում է Երևան և, շարունակելով մանկավարժական
գործունեությունը, ստանձնում նորաստեղծ գեղարվեստի
դպրոցի՝ հետագայում Փանոս Թերլեﬔզ յանի անվան
գեղարվեստի ուսուﬓարանի ղեկավարությունը: 1943 թ.
արժանանանում է ՀԽՍՀ վաստակավոր ուսուցչի, 1954 թ.՝ ՀԽՍՀ
արվեստի վաստակավոր գործչի կոչուﬓերին։ 1932 թ. նա
դառնում է ԽՍՀՄ նկարիչների ﬕության անդամ։ 1946 թ.
պարգևատրվում է «1941-1945 թթ. Մեծ Հայրենական պատերազﬕ ժամանակ մատուցած ծառայությունների համար»
ﬔդալով։ Մահկանացուն կնքել է Երևանում 1960 թ.՝ 81 տարեկան հասակում։
Գայֆեճյանի ստեղծագործությունը տարբեր ժանրերի, ոճերի
ու տեխնիկաների բարդ համադրություն է. այն կամուրջ է
նախահեղափոխական հայ կերպարվեստի և խորհրդահայ
նկարչության ﬕջև։ Գայֆեճյանը խորհրդահայ կերպարվեստի
հիﬓադիրներից ու կերպարաոճային նոր ըմբռնուﬓեր թելադրող եզակի արվեստագետներից էր։ Նրա վաղ շրջանի
աշխատանքները, կրելով իմպրեսիոնիզﬕ, ֆովիզﬕ և աբստրակցիոնիզﬕ դրոշմը, համարվում են դրանց համակցուﬕց
ծնված, նոր գեղարվեստական ոճի դրսևորում. նրանց բնորոշ

Աղջկա դիմանկար
Portrait of a Girl
1946

են դեկորատիվությունն ու գունային արտահայտչականությունը: Այս փուլում վարպետի աշխատանքների սյուժեն
փողոցներում ու հանրային պարտեզներում զբոսնող կամ
Հին Երևան
Old Yerevan
1912

սրճարաններում զրուցող կոկիկ հագնված տղամարդիկ ու

which creates a new artistic language characterized by

կանայք են: Նա գեղանկարչական ու գրաֆիկական տարբեր

decorativeness and color expression. The main plot of the

նյութերով ու տեխնիկաներով պատկերել է բացօթյա

masters’ canvases of this period were well-dressed men and

պարահանդեսներ ու դիմակահանդեսներ, գիշերային հրա-

women walking in streets and public gardens or talking at cafes.

վառություններ ու կրկեսային ներկայացուﬓեր: Պատահական

He presented outdoor carnivals and masquerades, nightly

իր տանը կազմակերպում է գեղարվեստական ստուդիա,

Iskouhie Khorozian. As for Camus, she adopted a baby girl- the

չէ, որ այս շրջանում արարված կտաﬖերի ﬔծ մասը վերնա-

ﬁreworks and circus performances by using different materials

որտեղ էլ սկսում է մանկավարժական բուռն գործունեություն

survivor of the Armenian Genocide of 1915 - in order to keep the

գրված է «Դեկորատիվ մոտիﬖեր» կամ «Գունային կոմպո-

and techniques of painting and graphics. It is no coincidence that

ծավալել։ 1923-1924թթ. Թիֆլիսում նկարիչը զբաղվում է նաև

memory of her husband alive. In the mid 1920s the government of

զիցիաներ»: Այդ տարիներից ﬔզ հայտնի ﬕակ նատյուր-

most of the paintings created in this period are called Decorative

ստեղծագործական գործունեությամբ՝ մասնակցում «Հայկա-

the Soviet Armenia invited Vahram Gayfejyan along with other

մորտը՝ «Եղրևանին» է, որը բարձր գնահատանքի ու հիաց-

motifs or Colored Compositions. The only known still life of these

կան մշակույթի տան» հասարակական կյանքին, հանդես

Armenian intellectuals living and deploying activity abroad, to

մունքի է արժանացել 1917 թ. Թիֆլիսում` հայ արվեստա-

years is “Lilacs” (1916), which won high appreciation and

գալիս ժամանակակից արվեստի խնդիրներին նվիրված

settle in homeland and develop Armenian local culture. Now

գետների առաջին խմբակային ցուցահանդեսի ժամանակ:

admiration in 1917 after presenting it at the ﬁrst group exhibition

դասախոսություններով:

of Armenian artists in Tiﬂis.

then, in 1924 Gayfejyan left Tiﬂis for Yerevan and headed the new

Նրա ստեղծագործական մյուս փուլը համընկնում է Երևանում

1924 թ. նա ամուսնանում է Աբասթուման առողջարանում

art school there later known as College of Fine Arts named after

հաստատվելու և դրան հաջորդած տարիների հետ, երբ

The next creative period coincided with his settlement in

բուժվող ֆրանսուհի արվեստագետ Բերտա Կամյուի հետ,

Panos Terlemezian, continuing his pedagogical activities. In 1943

նկարչի գործերում սկսում են ﬔծ տեղ զբաղեցնել դիմանկարն

Yerevan and the further years, when portrait and landscape

սակայն Առաջին աշխարհամարտի ժամանակ իր ծնողներին

he was awarded the title of Honored Teacher of the Armenian

ու բնանկարը: Հատկապես հարկ է առանձնացնել Ախալցխայի

began to occupy a large place in the artist’s work. It is especially

հրաժեշտ տալու համար Ֆրանսիա ﬔկնած Կամյուն այլևս չի

SSR. In 1932 he became a member of the USSR Union of Artists,

և Երևանի հին փողոցները ներկայացնող շարքերը, որոնք

worth mentioning a series of paintings of Akhaltsikhe and

կարողանում վերադառնալ ամուսնու մոտ. նրա վերադարձին

and in 1954 - Honored Artist of the Armenia SSR. In 1946 he was

ունեն նաև պատմական նշանակություն: Նա ստեղծել է ար-

Yerevan old streets, which have not only artistic but also

խանգարում են նաև խորհրդային կարգերը։ Ամուսինները

awarded the medal " For Service in the Great Patriotic War In

դյունաբերական թեմաներ արծարծող ﬕ քանի գործեր ևս։

historical importance. He also created several works referring

թեպետ այլևս երբեք չեն հանդիպում, բայց այնուհանդերձ,

1941-1945." The master passed away on November 30, 1960 at the

ﬕշտ ջերմ խոսքերով են հիշում ﬕմյանց: 1929 թ. Գայֆեճյանն

age of 81 in Yerevan.

ամուսնանում է երկրորդ անգամ` ուսուցչուհի Իսկուհի

Gayfejyan’s work is not homogeneous: it is a complex

Խորոզ յանի հետ։ Կամյուն, ամուսնու մասին հիշողությունները

combination of genres, styles and techniques, which forms a

վառ պահելու նպատակով, որդեգրում է Հայոց ցեղասպանություն վերապրած հայ աղջնակի։
1920-ականների կեսերին Խորհրդային Հայաստանի
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Եղրևանի
The Lilacs
1917

Վարպետի հայտնի աշխատանքների շարքում են «Մերկ

the industrial themes.

կինը՝ կանաչ թիկնոցով» (1910-ականներ), «Զբոսայգում»

“A Naked Woman in a Green Cape” (1910s), “In the Park” (1920),

(1920թ.), «Բջնի գ յուղը: Մի խումբ գ յուղացիներ» (1946 թ.),

“Bjni Village: A Group of Peasants” (1946) are the most known

«Ապստամբություն» կտաﬖերը։

canvases of the master.

bridge between pre-revolutionary Armenian art and Armenian

Վահրամ Գայֆեճյանը հայ արվեստի պատմության ﬔջ ﬓա-

Vahram Gayfejyan remained in the history of the Armenian art

Soviet painting. Moreover, he is considered one of the unique

ցել է որպես ժամանակի մշակութային արդիական հոսանք-

as an educator of several generations and an artist with high

artists who pioneered the school of Armenian Soviet art and

ները տեղայնացնող, բարձր ճաշակի տեր արվեստագետ: Նա

taste who integrated cultural modern directions of his time into

ղեկավարությունը դրսում ապրող ու ստեղծագործող հայ

dictated its trends. His early canvases are stamped by the motifs

նոր ուղի է բացել հայ կերպարվեստի համար, կրթել է հայ

Armenian culture and opened a new path for the Armenian ﬁne

մտավորականների հետ Գայֆեճյանին ևս հրավիրում է

of impressionism, fauvism and abstractionism, the diffusion of

գեղանկարիչների ﬕ քանի սերունդների։

arts.
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ԺԱՆ

ԳԱՌԶՈՒ
JEAN CARZOU

Ժան Գառզու
Ֆրանսահայ հայտնի նկարիչ, գրաֆիկական
արվեստի վարպետ, գծանկարիչ , բեմանկարիչ ,
ֆրանսիական ժամանակակից արվեստի ճանաչված
դեմքերից ﬔկը՝ Գառնիկ Զուլումյանը` Ժան Գառզուն,
ծնվել է 1907 թ. Սիրիայի Հալեպ քաղաքում ՝ Տիգրանակերտից գաղթած Հարություն Զուլումյանի և Հայկանուշ
Թաշճյանի ընտանիքում: Վաղ մանկության տարիներին նա ականատես է լինում 1915 թ. Հայոց ցեղասպանության արհավիրքներին՝ հոր լուսանկարչական
արվեստանոցի հարթակից տեսնելով, թե ինչպես են
կախաղան բարձրացնում հայերին: 1919 թ. հորը կորցնելուց հետո մոր ու կրտսեր քրոջ` Տիգրանուհու հետ
հարկադրված տեղափոխվում է Կահիրե` ակնկալելով
մոր հարազատների աջակցությունը: Այստեղ Գառնիկը
հաճախում է եգիպտահայության գլ խավոր կրթօջախներից ﬔկը` Գալստյան վարժարան, ապա Եղյան բարեգործական հիﬓադրաﬕ կրթաթոշակով
ﬔկնում է Փարիզ և ճարտարապետական ուսուﬓարանում սովորելու հետ ﬔկտեղ հաճախում «Գրանդ
Շոﬕեի» գեղարվեստի ակադեﬕա, որտեղ էլ զբաղվում է գեղանկարչությամբ: 1929 թ. ստանում է ճարտարապետական ուսուﬓարանի վկայական, սկզբնական շրջանում չկարողանալով աշխատանք գտնել՝
սկսում է Հիտլերի պատկերով ծաղրանկարներ ստեղծել` համագործակցելով իտալական թերթերի ու
ամսագրերի հետ:

Jean Carzou
The French Armenian well-known painter, master of
graphic art, scenic designer and one of the noted ﬁgures of
French contemporary art Karnik Zouloumian(Jean
Carzou) was born on January 1, in 1907 in Syria, Aleppo, to
the Armenian family of Tigranakert immigrants Harutiun
Zouloumian and Haykanush Tashchian. During his early
childhood he witnessed the disasters of the Armenian
Genocide of 1915, from the platform of his father's photo
studio overseeing Armenians being noosed. After losing his
father in 1919, he had to move to Cairo with his mother and
younger sister Tigranuhi, expecting the support of
maternal relatives. Here Karnik attended the primary
educational center of Egypt Armenians – Galustian College,

Ֆիգուրներ նարնջագույն ֆոնին
Figures with Orange Background
1942

afterwards he left for Paris. Due to Eghian foundation's
scholarship, along with the general education in
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Կիսանդրի
Bust
1988

Տաղավար
The Gazebo
1991

Արվեստագետի ստեղծագործական ճանապարհի

architectural college he attended the Grand Chomier

սկիզբը համարվում է 1929 թ., երբ նա առաջին անգամ

Academy of Fine Arts, where he was enrolled in painting

մասնակցում է Փարիզի սալոնին, որտեղ էլ իր՝ «Ալքազարի

department. In 1929 he got his diploma of an architect; then,

հին պարտեզները» կտաﬖ արժանանում է առաջին

initially unable to ﬁnd a job, he started to create caricatures of

մրցանակի: 1930-1931 թթ. նկարչի աշխատան քները

Adolf Hitler's image in collaboration with the Italian

ցուցադրվում են Անկախների, ապա՝ Աշնանային սալո-

newspapers and magazines. The artist's creative path started

նում. այդ ժամանակ էլ «Գառնիկ» անվան ու «Զուլումյան»

in 1929, when he ﬁrst participated in Paris Salon (Salon de Paris),

ազգանվան համակցուﬕց ի հայտ է գալիս «Գառզու»

where his work “Alcázar Old Gardens” won the ﬁrst prize. In

կեղծանունը։
1936 թ. Գառզուն ամուսնանում է ֆրանսուհի Ժան Բլանի
(Նան Գառզու) հետ, և Երկրորդ աշխարհամարտի տարի-

"Carzou" was born at that time from the ﬁrst syllables of his

ներին վերջինիս ու իր ﬕակ որդու` Ժան-Մարի Գառզուի

name "Karnik" and surname "Zouloumian".

հետ տեղափոխվում Բուրգունդիայի գ յուղերից ﬔկը,

Carzou was married in 1936 to the Frenchwoman Jeanne

որտեղ շարունակում է զբաղվել նկարչությամբ: 1939 թ.

Blanc (Nane Carzou). Soon with their only son Jean-Marie

«Սեն» ցուցասրահում կազմակերպվում է նկարչի առաջին

Carzou they moved to one of the villages of Burgundy, spending

անհատական ցուցահանդեսը, որի արդյունքում ազդա-

the years of the Second World War painting and drawing. In

րարվում է նոր, ուրույն ոճի ու գեղարվեստական լեզվի տեր

1939 Carzou's ﬁrst personal exhibition was organized in a Rue de

արվեստագետի մասին։

Seine gallery. It did not take him long to become famous for his

Գառզուն շոշափելի հաջողության է հասնում 1953-1954 թթ.,
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1930-1931 Karnik was exhibited at the Salon of Independents
(Salon des Artistes Indépendants) and the Autumn Salon.

unique style and artistic language.

Ամրոցներ
The Fortresses
1950
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երբ Դրուան-Դավիդ պատկերասրահում բացում է իր`
«Վենետիկ յան բնանկարների» ցուցահանդեսը, և
հանդիսատեսի դատին է հանձնում թատերական հանդերձներով ու դեկորով «Գայլ» ու «Ժիզել» բալետները:
1960-ականներին զբաղվում է նաև գրքերի նկարազարդմամբ. նրա աշխատանքները զարդարում են Էռնեստ Հեﬕնգուեյի և Ալբեր Կամյուի նովելների էջերը։
1971 թ. Գառզուին շնորհվում է Ֆրանսիայի Պատվո լեգիոնի սպայի կոչում, նա արժանանում է նաև «Վաստակի
համար» ֆրանսիական ազգային շքանշանի, իսկ 1979 թ.
ընտրվում է Ֆրանսիայի գեղարվեստի ակադեﬕայի
պատվավոր անդամ: Ավելի վաղ նա երեք անգամ ստացել էր հեղինակավոր «Հոլմարք» մրցանակը։
1983 թ. Երևանում երկու անգամ բացվում է Գառզուի
աշխատանքների ցուցահանդեսը, իսկ 1984 թ. նա բարձր
գնահատականի է արժանանում Մոսկվայում` ներկայանալով շուրջ հարյուր վիմագրական աշխատանքներով:
1984 թ. վարպետին շնորհվում է Մարտիրոս Սարյանի
անվան մրցանակ, իսկ 1986 թ. Ֆրանսիայի Վանս քաղաքի
ﬕջնադարյան դղ յակներից ﬔկի հինգ ընդարձակ դահլիճներում բացվում է Գառզուի մշտական գործող թանգԿնոջ դիմանկար
Bust of a Lady
1966

արանը: 1991 թ. Մանոսկ քաղաքի՝ 1830 թ. կառուցված
շինությունը դառնում է Գառզուի հեղինակած որﬓանկարներով զարդարված նոր թանգարանը` «Գառզուի
մատուռը». նման մատուռ-թանգարաններ Ֆրանսիայում չորսն են` Մատիսի, Շագալի, Ժան Կոկտոյի և
Գառզուի: 1997 թ. Հայաստանի ազգային պատկերասրահում բացվում է հոբել յանական ցուցահանդես`

Carzou achieved considerable success in 1953-1954; during
this period of time his solo exhibition of Venice landscapes
was held in Drouet-David gallery and ballet performances
"The Wolf" and "Giselle" with decors and theater costumes
authored by the artist were presented to the audience, as
well. In the 1960s he was engaged in the book illustration art:
his works decorated the pages of the novels of Ernest
Hemingway and Albert Camus.
In 1971 Carzou got the title of the Ofﬁcer of the Legion of
Honour, and then was awarded the National Order of Merit
of France. In 1979 he was elected as the Honorary Member of
the French Academy of Fine Arts. Earlier, three times he
received the prestigious "Hallmark" prize.
Carzou's exhibitions were twice held in Yerevan in 1983,
and a year later he gained the admiration of Moscow public
and Soviet press by presenting there over a hundred
lithographic works. In 1984 the master got the signiﬁcant
award in the ﬁeld of ﬁne arts named after Armenian famous
painter Martiros Saryan. In 1986 the permanent museum of
Դիտակետեր
Watchtowers
1957
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Carzou was opened in the French city of Vannes, in the ﬁve
spacious halls of a medieval chateau. In 1991 the building

Երազանք
Dream
1981
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կրթության արատների, ինչն էլ 1957 թ. ծնունդ է տալիս նկար-

theme in paintings of Carzou became the protest speech against

չի նշանավոր «Ապոկալիպսիս» նկարաշարին, որը ցու-

the destructive forces and evil, later, versus the blemishes of

ցադրվում է Փարիզի «Դավիդ և Գառնիե» պատկերա-

20th century's scientiﬁc-technical civilization. In 1957 this

սրահում: Ողջ մամուլը հեղեղվում է «Ապոկալիպսիսի»

ideology gave birth to the famous Apocalypse series of paintings

մ ա ս ի ն հ ո դվա ծ ն ե ր ո վ : Ն կ ա ր չ ի ս տ ե ղծ ա գ ո ր ծ ա կ ա ն

which were exhibited in David and Garnier gallery in Paris. The

գործունեության համար նշանակալի էր 1959 թ. Փարիզում

press was instantly ﬂooded with articles about Apocalypse. The

«Երկրային դրախտ» նկարաշարի ցուցահանդեսը: Գառ-

exhibition of the new paintings' series named “Earthly Paradise”

զուն հայտնի է նաև որպես բեմանկարիչ. նա ներկայացում-

in 1959 in Paris was also notable for his creative activity.

ներ է ձևավորել Փարիզի ազգային թատրոնում, Կոﬔդի

Carzou is also known as a stage designer. He created costumes

ֆրանսեզում, Գրանդ օպերայում, Միլանի Լա Սկալայում,

and sceneries for the performances in Paris National Theatre,

են Ժան Ֆիլ իպ Ռամոյի

the Comédie-Française, Grand Opera, Milan's La Scala, and the

«Բարեկիրթ հնդիկներ», Շառլ Ադանի «Ժիզել», Ժան Ռասի-

most remarkable of them were “Les Indes Galants” by Jean-

որոնցից առանձնահատուկ

նի «Գոթողիա», Ժակ Օֆենբախի «Պերիկոլա» բեմադրու-

Philippe Rameau, “Giselle” by Adolf Adam, “Athaliah” by Jean

թյունները:

Racine, “Perichole” by Jacques Offenbach. It is noteworthy that

Հատկանշական է, որ իր կյանքի վերջին տարիներին վար-

during the last years of his life the master was greatly inspired by

պետը ﬔծապես ներշնչվել է հայ ﬕջնադարյան մատյան-

the Armenian medieval manuscripts and book illumination art.

ներից ու գրքի նկարազարդման արվեստից. հայկական

The impact of the Armenian miniatures could be traced in a

մանրանկարչության ազդեցությունը նկատել ի է նրա

number of his lithographs. In August of 2000 at the age of 93 the

առանձին լիտոգրաֆիաներում:
2000 թ. օգոստոսին, թողնելով հարուստ ժառանգություն, 93
տարեկան հասակում ﬔծանուն վարպետը կնքում է իր

renowned master passed away, leaving a rich legacy. In January
of 2007 the Central Bank of the Republic of Armenia launched the
gold memorial coin “Jean Garzou”.

մահկանացուն: Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկը 2007 թ. հունվարին թողարկել է «Ժան Գառզու»
ոսկե հուշադրամը:

Լիճ
Lake
1991

նվիրված նկարչի 90-ամյակին: Գառզուի գործունեությունը

constructed in 1830 in Manosque town of France turned into the

պայմանականորեն կարելի է բաժանել 3 փուլի` վաղ (1929-

new museum of the master named "Carzou chapel", which was

1940 թթ.), գեղարվեստական աշխարհայացքի ձևավորման

soon decorated with the frescoes authored by him; at that time

(1940-1955 թթ.) և բուն «գառզուական» (1955-2000 թթ.)

there were only four chapel-like museums in France: for

շրջանների: Գառզուի արվեստն ընդլայնում է իր բո-

Matisse, Chagall, Jean Cocteau and, ﬁnally, for Carzou.

վանդակային ու ժանրային շրջանակները հետպատերազմյան ժամանակաշրջանում. նրա աշխատանքներում
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The National Gallery of the RA in 1997 hosted the exhibition
dedicated to the artist's 90th anniversary.

ներկայացվում են գրեթե բոլոր ժանրերը, իսկ առավել

Carzou's activity could be conditionally divided into phases: the

նախասիրված ժանրը` բնանկարը, հարստանում է նոր

early period (1929-1940), the period of formation of his artistic

մոտիﬖերով` ծովով, նավահանգիստներով, առագաստա-

vision (1940-1955) and the "Carzou" period (1955-2000). Carzou's

նավերով: Պատերազﬕց հետո արվեստագետի ստեղծա-

art went beyond its content and genre boundaries in the post-

գործության ﬔջ սկսում է կազմավորվել իր ուրույն ոճը, որի

war period; his works represented almost all genres, and the

տարբերակիչ գծերից էր գծանկարը: Հետզհետե զարգացող

landscape, considered as more preferred genre of that time,

պատերազﬕ թեման Գառզուի կտաﬖերում դառնում է

was enriched by new compositional motives such as the sea,

բողոքի խոսք՝ ընդդեմ ավերիչ ուժերի ու չարի, հետագայում

docks, sailing ships. After the war, the artist's distinctive

նաև՝ ընդդեմ 20-րդ դարի գիտատեխնիկական քաղաքա-

graphical style was being germinated. The presence of the war
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ԱՐՇԻԼ

ԳՈՐԿԻ
ARSHILE GORKY

Արշիլ Գորկի

Arshile Gorky

Ոստանիկ Ադոյանը (Արշիլ Գորկին), ծնվել է 1902 կամ 1904 թ.
Արևմտյան Հայաստանի Վան գավառի Խորգոմ
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գյուղում:

Vosdanig Adoian (Arshile Gorky) was born in 1902 in the village
of Khorgom, in the province of Van, on the eastern border of

Նախնական կրթությունը Ոստանիկը ստացել է Խորգոﬕ և

Ottoman Turkey. Vosdanig got his primary education in

Վանի հայկական դպրոցներում: Ըստ կենսագիրների`

Armenian schools of Khorgom, Van. Likely named after his

Ոստանիկ անունը տրվել է մոր` հայրենի Ոստան քաղաքից,

mother’s hometown of Vosdan, he was later called Manoog to

իսկ հետագայում հայրական պապի պատվին ստացել է նաև

honor his paternal grandfather. He was the ﬁrst son of Setrag

Մանուկ անունը: Նա Սեդրակ Ադոյանի և Շուշանիկ Տեր-

Adoian and Shushanig der-Marderosian. The couple had already

Մարտիրոսյանի առաջին զավակն էր: Նրանք 1901 թ. արդեն

had one child together, a daughter named Satenig, born in 1901.

ունեին ﬔկ դուստր` Սաթենիկը: Հայրը առևտրական էր,

His father was a trader and a carpenter, his mother served in the

երբեﬓ զբաղվում էր նաև ատաղձագործությամբ: Մայրը

Armenian Apostolic Church. Setrag and Shushanig, who had

ծառայում էր Հայ առաքելական եկեղեցում: Սեդրակն ու

both been previously married and lost their spouses in a Turkish

Շուշանիկը նախկինում ամուսնացած էին եղել. երկուսն էլ

massacre of Armenians in 1896, were already parents. Setrag

1886 թ. այրիացել էին և ունեին երեխաներ: Սեդրակն ուներ ﬔկ

had a son, Hagop, and a daughter, Oughaper, and Shushanig had

որդի և ﬔկ դուստր` Հակոբն ու Ուղաբերը: Շուշանիկն ուներ

two daughters, Sima and Akabi. Some years later Vosdanig’s

երկու դուստր` Սիման և Ագապին: 1904 կամ 1906-ին ծնվում է

sister Vartoosh was born. During his early childhood Vosdanig

Ոստանիկի մյուս քույրը` Վարդուշը:

began to draw, but was late in speaking. His sister Akabi will later

Դեռևս վաղ մանկու-

թյունից Ոստանիկը նկարել է, ﬕնչդեռ խոսել սկսել է շատ ուշ:

recall: “He used to draw in his sleep. You could see his hand

Նրա քույր Ագապին ﬕ անգամ ասել է. « Նա նկարում էր ան-

moving.” Soon Setrag Adoian immigrated to the United States.

գամ երազում, կարող էինք տեսնել, թե ինչպես է ձեռքը

He moved to Providence, Rhode Island, where his son Hagop,

շարժում »: 1908 թ. Սեդրակ Ադոյանը գաղթում է Աﬔրիկայի

who had arrived some months earlier, had settled. Shushan’s

Միացյալ Նահանգներ` Փրովիդենս, Ռոդ Այլենդ, որտեղ

relationship with her in-laws worsened in Setrag’s absence,

Նկարիչն ու իր մայրը
The Artist and His Mother
1926-1942
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աﬕսներ առաջ հաստատվել էր նրա Հակոբ որդին: Սեդրա-

and she moved to Van city. Here Vosdanig attended the Husisian

և մակագրում` «Արշիլ Գորկի». կեղծանուն, որը նրան

States, but the amount was enough for only one ticket.

կի բացակայության ընթացքում Շուշանիկի հարաբերու-

School, afﬁliated to the Armenian Apostolic Church. The

ուղեկցում է ողջ գործունեության ընթացքում: 1926-1931 թթ-ին

Shushanig decided to send her oldest daughter, Satenig, with

թյուններն ամուսնու ընտանիքի հետ լարվում են, և նա

curriculum included religion, literature, math, geography,

նա դասավանդում է Արվեստի կենտրոնական դպրոցում:

other Armenians. In the aftermath of the genocide, Shushanig

ստիպված է լինում տեղափոխվել Վան: Այստեղ Ոստանիկը

history, and the Armenian, Turkish, and French languages. Two

Կարիերայի սկզբում, երբ Գորկին դեռ ﬕայն մտածում էր ﬔծ

died of starvation in Erivan in 1919, while Vosdanig and Vartoosh

հաճախում է Հայ առաքելական եկեղեցուն կից Հյուսիսային

months after relocating to Van, Shushanig moved her family to

նկարիչ դառնալու մասին, նա երկար ժամանակ է անց-

reached the United States. Reunited with his family in

դպրոց, որտեղ նա սովորում է կրոն, գրականություն, մաթե-

the suburb of Aikesdan. Vosdanig and Vartoosh attended the

կացնում ինքնակրթվելով: Նկարում է Փոլ Սեզանի, Ջոան

Providence Vostanig lived and worked with his father and

մատիկա, աշխարհագրություն, պատմություն, հայերեն,

American Mission School, where they ﬁrst were exposed to the

Միրոյի և Պաբլո Պիկասոյի ոճով: Նրան հիﬓականում հետա-

stepbrother. Sometime later he returned to Watertown to live

թուրքերեն և ֆրանսերեն: Հաստատվելուց երկու աﬕս անց

English language. In 1912 Vosdanig posed with his mother for a

քրքրում էր Պիկասոյի սինթետիկ ոճը: 1930-ականների վեր-

with Akabi and her extended family at their new home and

Շուշանիկը ընտանի քի հետ տեղափոխվում է Վանի

photograph to be sent to Setrag in Providence. This picture will

ջում նա փորձեր է անում նաև կուբիզﬕ ուղղությամբ և

began to work with Vartoosh and Satenig at the Hood Rubber

Այգեստան արվարձան. այստեղ Ոստանիկն ու Վարդուշը

later inspire him to start a series of The Artist and His Mother

հարում է սյուրռեալիզﬕն: 1933 թ. փետրվարին Նյու Յորքի

Company, which employed a large number of Armenians; but

հաճախում են Աﬔրիկյան ﬕսիոներական դպրոց, որտեղ

paintings and drawings. With the declaration of World War I in

պատկերասրահում Առաջին քաղաքային արվեստի ցու-

he was ﬁred shortly after for drawing on factory equipment.

նրանք առաջին անգամ սկսում են սովորել անգլերեն: 1912 թ.

1914 and subsequent alliance of Turkey with Germany, the

ցահանդեսի բացման ժամանակ, Գորկին ծանոթանում է

Some years later Gorky brieﬂy attended the Scott Carbee

Ոստանիկը մոր հետ լուսանկարվում է` հորը` Փրովիդենս

persecutions of the Armenian population in Turkey were

արվեստաբան ﬕ ուսանողուհու` Մառնի Ջորջի հետ, կարճ

School of Art in Boston. 1922–23 he enrolled in the New School of

ուղարկելու համար, հետագայում այս լուսանկարը նրան

intensiﬁed followed by robbery and looting in Van province.

սիրավեպից հետո նրանք ամուսնանում են: Սակայն շուտով

Design in Boston. There, he got the chance to visit Museums and
communicate with high art. He became an assistant instructor

ոգեշնչում է «Նկարիչն ու իր մայրը» շարքը ստեղծելու համար:

The Adoians joined more than a quarter million refugees.

նրանց բուռն հարաբերություններն ավարտվում են: Հետո ﬕ

1914 թ. օգոստոսի ﬔկին, երբ Գերմանիան Ռուսաստանին

There were many deaths along the way from exhaustion,

առիթով Մառնին ասել է. «Թվում է, թե ﬔր հանդիպման

of a life-drawing class at the New School of Design. Once at his

պատերազմ է հայտարարում` ազդարարելով

starvation, disease. The family stopped in Igdir and Etchmiadzin

առաջին իսկ պահից պայքարն սկսվեց: Մենք թե սիրում, թե

lunch time, he executed a modest painting in a Post-

համաշխարհային պատերազﬕ սկիզ բը, թուրքական

before reaching Erevan (present-day Yerevan). Vosdanig

ատում էինք հավասար ուժգնությամբ»:

Impressionist style, signing the work “Gorky, Arshile” - the ﬁrst

կառավարությունը ուժեղացնում է հետապնդուﬓերը հայ

attended the Temagan Boys School, a parish school afﬁliated to

Առաջին

բ նակ չության նկատմամ բ: Սկսվում են ջարդեր ն ու

St. Sarkis Church. Soon Setrag Adoian sent money which was to

կոտորածը: Ավելի ուշ Թուրքիան պաշտոնապես մտնում է

be used to bring Shushanig and her three children to the United

պատերազﬕ ﬔջ` որպես Գերմանիայի դաշնակից: Հաջորդ
աﬕս սկսվում է կողոպուտն ու թալանը Վանի նահանգում:
Ադոյանների ընտանիքը հարկադրաբար ﬕանում է փախստականների խմբին: Ճանապարհին ﬔծ թվով մարդիկ են
զոհվում, անմարդկային պայմանների, սովի ու հիվանդությունների պատճառով: Մարդկանց խմբերը նախքան
Երևան հասնելը կանգ են առնում Իգդիրում ու Էջﬕածնում:
Այստեղ Ոստանիկը հաճախում է Սուրբ Սարգիս եկեղեցուն
կից Թեմական արական դպրոց: Շուտով Սեդրակ Ադոյանը
գումար է ուղարկում, որպեսզի ընտանիքը հասնի ԱՄՆ,
սակայն այդ գումարը բավականացնում է ﬕայն ﬔկ հոգու
ճանապարհածախսը հոգալու համար: Շուշանը որոշում է
ուրիշ հայ ընտանիքների հետ ուղարկել

ավագ դստերը`

Սաթենիկին: Մորը կորցնելուց հետո շատ դժվարություններ
հաղթահարելով` Ոստանիկը Վարդուշ քրոջ հետ հասնում է
ԱՄՆ: Նա հանգրվանում է Փրովիդենսում, ապրում Սեդրակի
ու Հակոբի հետ: Սկսում է աշխատել հոր ու խորթ եղբոր հետ:
Որոշ ժամանակ անց նա ﬔկնում է Ուոթերթաուն` Ագապիի ,
Սաթենիկի ու Վարդուշի հետ ապրելու: Նրանց հետ սկսում է
աշխատել «Ռաբր Հուդ» ընկերությունում, որտեղ նաև ﬔծ
թվով հայեր էին աշխատում: Սակայն ընդաﬔնը երկու աﬕս
անց նրան հեռացնում են աշխատանքից, սարքավորումների վրա նկարելու պատճառով: Մի քանի տարի անց
Ոստանիկն սկսում է հաճախել Բոստոնի Սքոթ Գարբի
արվեստի դպրոցը: 1921-1923 թթ. սովորում է Գեղարվեստի ու
դիզայնի դպրոցում: Բոստոնում նա հնարավորություն է
ստանում այցելելու թանգարաններ ու հաղորդակցվելու
բարձր արվեստի հետ: Գեղարվեստի ու դիզայնի դպրոցում
նա նկարչության դասերին ստանձնում է ուսուցչի օգնականի պարտականությունները: Մի օր կեսօրին` հանգստի
ժաﬕն, նա պոստիմպրեսիոնիստական ոճի նկար է նկարում
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Աքաղաղի լ յարդը կատարն է
The Liver is the Cocks Comb
1944 թ

61

Այգի Սոչիում
Garden in Sochi
1941

Ստատեն կղզին
Staten Island
1927

Իրենց ամուսնությունն անվավեր ճանաչելու համար Գոր-

known use of the pseudonym he would adopt for the rest of his

կին փաստաբան Հերման Գրիբերգին վճարում է ﬕ գեղա-

life. From 1926 to 1931 he taught at the Grand Central School of

նկարով:
Գորկին մտերմանում է Երկրորդ համաշխարհային պա-

Հոգեվարք
Agony
1947
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Art. Early in his career, he hit on the idea of becoming a great
painter by subjecting himself to long apprenticeships, painting

տերազﬕ հետևանքով Եվրոպան ստիպված լքած սյուր-

in the style of such artists as Paul Cézanne, Joan Miró, and Pablo

ռեալիստների ﬕ խմբի հետ: Մտերմությունը բանաստեղծ

Picasso, taking a close interest in Picasso's Synthetic Cubism. At

Անդրե Բրետոնի հետ խորը և երկարատև հետք է թողնում

the end of the 1930s he experimented with Cubism, eventually

նրա կյանքում: Ավելի ուշ դիզայնի դպրոցի մասնաճյուղում

moving to Surrealism.

աշխատանք ստանալուց հետո նա տեղափոխվում է Նյու

In February 1933 at the opening of the First Municipal Art

Յորք: 1939 թ. Գորկին հանդիպում է չիլիացի սյուրռեալիստ

Exhibition at the Forum Gallery in New York he met the art

նկարիչ Ռոբերտո Մատտային, որի հետ հանդիպումը ﬔծ

student Marny George, and they married after a brief courtship.

ազդեցություն է թողնում արվեստագետի վրա:

However, their stormy relationship ended soon afterward. As

1941 թ. նա ﬕ երեկույթի ընթացքում ծանոթանում է 19-ամյա

Marny will later recall: “It seems the very moment we were

Ագնես Մակգրուդերի հետ, որը և դառնում է նրա երկրորդ

married the battle began. . . . We loved and hated with equal

կինը: Գորկին նրան տալիս է հայկական փաղաքշական

violence.” Gorky gave a still life painting to an attorney, Herman

Մարգուշ անունը:

A. Greenberg, in return to payment for preparing the

Սյուրռեալիստական փիլիսոփայությունը ենթագիտակցաբար ազդում է Գորկու վրա, և արդյունքում նա ստեղծում է

paperwork to annul their marriage.
In fact, Gorky's weighty position in the New York art scene
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իր ուրույն ոճը, որին նա հետևում է կյանքի ﬓացած ութ

enclosed him to a group of surrealists, who were forced to ﬂee

տարիների ընթացքում: Գորկու կյանքի վերջին տարիները լի

Europe during World War II. His friendship with the poet Andre

էին ցավով ու վ շտով: 1946 թ. գարնանը նրա արվեստանոց-

Breton made a deep and lasting impression on the artist.

ստուդիան այրվեց, նրա աշխատանքների ﬔծ մասը ոչնչա-

Later he moved to New York City after accepting a teaching

ցավ: Նույն թվականին ամռանը նա ենթարկվեց վիրա-

job at a branch of the New School of Design. In 1939 he met the

հատության` կոկորդի քաղցկեղը հեռացնելու համար:
Նկարչի աﬔնահայտնի գործերից ﬔկը՝ «Նկարիչն ու իր

Chilean Surrealist painter Roberto Matta who inﬂuenced him
greatly.

մայրը» ﬕ լուսանկարի պատմություն է, որը և դարձավ

In 1941 he met the woman who would become his second wife,

Գորկու ստեղծագործական կյանքի փորձաքարերից ﬔկը`

nineteen-year-old Agnes Magruder, at a party. He soon

տեղափոխելով նրան հեռավոր անցյալ ը: Նկարը ﬔծ

nicknamed her Mougouch, an Armenian term of endearment.

ճանաչում ձեռք բերեց հատկապես կանադահայ ռեժիսոր

The Surrealist philosophy of art unlocking the unconscious

Ատ ո մ Էգ ո յ ա ն ի 2 0 0 2 թ. ն կ ա ր ա հ ա ն ա ծ « Ա ր ա ր ա տ »

enabled Gorky to hone his personal style, to which he adhered

կինոնկարից հետո:
Կյանքի վերջին տասնամյակում նկարիչն ստեղծել է վառ

for the remaining eight years of his life. Gorky's ﬁnal years were
a drama of intense pain and heartbreak. He achieved personal

գույներով ինքնատիպ կտաﬖեր՝ «Այգիներ Սոչիում» (1938 թ.,

success and fame, but his barn studio burned down in spring

նկարաշարի նախկին անվանումը` «Այգիներ Խորգոմում»),

1946; he lost many of his paintings and underwent colostomy for

«Ջրվեժ» (1943 թ.), «Ծաղկավետ ջրաղացի ջրերը» (1944 թ.),

cancer during the summer of 1946.

«Ինչպես է մորս ասեղնագործ գոգնոցը բացվում իմ

One of the artist's most famous works is “The Artist and His

կյանքում» (1944 թ.), «Հոգեվարք» (1947 թ.), «Արորը և երգը»

Mother” is a story of a photograph which became the

(1947 թ.), որոնցով հետագայում արժանացավ համաշ-

touchstone of the artist's life, and the main preoccupation on

խարհային հռչակի:

and off from 1926 and 1942.

Արշիլ Գորկու կտաﬖերը պահվում են ԱՄՆ-ի ﬕ շարք
նշանավոր (Ուիթնի աﬔրիկյան արվեստի, Մետրոպոլիտեն

The picture gained a great recognition after the CanadianArmenian director Atom Egoyan shot the ﬁlm Ararat in 2002.

և այլն), Լոնդոնի Թեյթ, Փարիզի Ժորժ Պոմպիդուի անվան

In the last decade of his life Gorky created original paintings

ժամանակակից արվեստի թանգարաններում և այլուր, ցու-

with vivid colors: “Garden in Sochi” (1938) (the series’ former

ցադրվել են աշխարհի բազմաթիվ քաղաքներում, այդ թվում ՝

name was “Gardens in Khorgom”), “Waterfall” (1943), “Water of

Երևանում:
1938 թ. Գորկին Հայաստան է ուղարկել 4 կտավ, իսկ 1941 թ.
Նյու Յորքում կազմակերպված վաճառք-ցուցահանդեսում 2

the Flowery Mill” (1944), “How My Mother's Embroidered Apron
Unfolds in My Life” (1944), “Agony” (1947), “The Plough And The
Song” (1947).

կտավ է նվիրել` ի նպաստ Կարﬕր բանակի հաղթանակի:

Arshile Gorky's paintings are preserved in a number of

Մինչև կյանքի ավարտը Գորկին նկարում էր աբստրակտ

prominent Museums of the USA (Whitney American Art,

ոճում, որտեղ համակցված էին նրա հայաստանյան ման-

Metropolitan etc.); London's Tate, Modern Art Museum in Paris,

կության հիշողությունները` հատկապես այգիները, պտղա-

Georges Pompidou and elsewhere, and have been exhibited in

տու ծառերն ու ցորենի դաշտերը: 1940-ական թթ. տեղի

many cities, including Yerevan.

ունեցած ողբերգական իրադարձությունները` ստուդիայի

In 1938, Gorky sent 4 canvases to Armenia, and in 1941 2 more

հրդեհը, վիրահատությունը, առողջությունն ամբողջովին

paintings were given to the sale-exhibition in NY to support the

խաթարած ավտով թարը և ամուսնական խնդիրները

victory of the Red Army.

արվեստագետին դրդեցին ինքնասպանության: Նա մահա-

Up to the end of his life, Gorky was creating in a unique abstract

ցավ 1948 թ. հուլիսի 21-ին: Թեև նրա կյանքը կարճ է տևել և

style, where his memories of Armenian childhood were

ունեցել է նման ողբերգական ավարտ, բայց և այնպես

combined, especially gardens, with fruit trees and wheat ﬁelds.

Գորկին ﬔծ ազդեցություն է թողել աﬔրիկյան արվեստի

The tragic events of the 1940-studio ﬁre, cancer surgery, the

վրա: Նա համարվում է ժամանակակից արվեստի վերջին

accident which had exacerbated his health completely and

ﬔծ սյուրռեալիստ և առաջին աբստրակտ էքսպրեսիոնիստ

marital problems ended with the artist’s suicide on July 21, 1948.

նկարիչը: 2005 թ. մայիսին Հայաստանի Հանրապետության

Although his life was short and had such a tragic end, Gorky had a

Կենտրոնական բանկը թողարկել է «Արշիլ Գորկի- 100» ոսկե

profound impact on American art, reasoning his place as the last

հուշադրամը:

great surrealist and the ﬁrst abstract expressionist painter. In
May 2005 the Central Bank of the Republic of Armenia launched
“Arshile Gorky's 100-anniversary” gold memorial coin.

Նշանդրեք, II. 1947 թ.
The Betrothal, II
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ԼԵՈՆ ԱՐԹՈՒՐ

ԹՈՒԹՈՒՆՋՅԱՆ
LEON ARTHUR TUTUNDJIAN

Լեոն Արթուր
Թութունջյան
Լեոն (Լևոն) Արթուր Թութունջ յանը ծնվել է Սվազ ի
(Սեբաստիա) նահանգի Ամասիա քաղաքում 1905 թ.՝

Թութունջյանն իր կարիերայի ընթացքում փորձել է աշխատել

Tutundjian experimented with various styles throughout his

տարբեր ոճերում: Թութունջյանի մասնակցությամբ սահման-

artistic career. He was among the pioneers who deﬁned a style

վել է նաև նկարչական ﬕ ուղղություն, որն ստացել է Concrete

known as Concrete Art. He eventually moved to Surrealism, and

Art անվանումը: Նա, ի վերջո նախընտրել է սյուրռեալիզմը և

became well known as an artist in that genre.

ճանաչում է ձեռք բերել որպես այդ ուղղության նկարիչ:
Թութունջյանը երբեք բացահայտ չի խոսել դժվարություն-

Tutundjian never spoke openly of his painful childhood, but
disorder and horror are apparent in his works. In his Surrealist

հարուստ ու կրթված մարդկանց ընտանիքում: Նրա հայրն

ներով լի մանկության մասին, սակայն ցավերն ու սարսափ-

pieces, viewers are reminded of the horrors of mass murder

ու պապը ուսուցիչներ էին: Նա լավ կրթություն է ստացել.

ները նա արտահայտել է իր աշխատանքներում: Թութունջ-

through the eerie imagery including enigmatic masks,

սովորել է ֆրանսերեն և երազել Փարիզ տեղափոխվելու

յանի սյուրռելիստական նկարներում կարելի է տեսնել զանգ-

disconnected hands and heads, and desolate landscapes that

մասին: Սակայն Լևոնի կյանքը կտրուկ փոխվում է, երբ 1915

վածային սպանության սարսափազդու տեսարաններ`

dominate these works. In 1925 in the "Ney" gallery his one-man

թ. ուղեղի կաթվածից մահանում է հայրը։ Մ նալով առանց

առեղծվածային դիմակներ, ձեռքեր, գլուխներ, ամայացած

exhibition took place which was estimated by the art critics as a

ա շ խ ա տ ո ղ ձ ե ռ ք ի ` ն ր ա ն ք շո ւտ ո վ հ ա յ տ ն վ ո ւմ ե ն

վայրեր: 1925 թ. «Նեյ» պատկերասրահում տեղի է ունենում նրա

"phenomenon." From then on the exhibitions followed one

չքավորության ﬔջ, և մայրը ստիպված է լինում վաճառել

առաջին ցուցահանդեսը, որն արվեստի քննադատները

another- an exhibition in the Gallery of Surrealists (1926); the

ընտանիքի ունեցվածքը` երեխաների մասին հոգ տանելու

որակավորեցին որպես հայտնություն: Մեկ տարի անց նա

exhibition entitled as "The Abstract Art" featuring the works of

համար: Ապաստան գտնելու համար տղան մանկության

ցուցահանդես է կազմակերպում արդեն

սյուրռեալիստների

Tutundjian along with Joan Miró, Pablo Picasso, Jacques Villon

տարիներին բազﬕցս քաղաքից քաղաք է տեղափոխվել:

պատկերասրահում: Իսկ դրանից անﬕջապես հետո 1927 թ. նա

and others in Amsterdam (1929); the exhibition of Armenian

Որոշ ժամանակ Կ. Պոլսի գեղարվեստի դպրոցում սովո-

բացում է սեփական ստուդիան: 1929 թ. Լևոն Թութունջյանը

artists in "Commartin" studio

րելուց հետո նրան ուղարկում են Հունաստան` մանկա-

հիﬓադրում է սյուրռեալիստների ընկերությունը: Մի շարք

others (1945). Prior the exhibitions, in 1927, he opened his own

along with Carzou, Jansem and

տուն: Այնուհետև նա ընդունվում է Վենետիկի դպրոցներից

հեղինակավոր նկարիչների հետ, ինչպիսիք են Ժոան Միրոն,

studio and became the founder of the Society of the Surrealists.

ﬔկը և ի վերջո հաստատվում Փարիզում, որտեղ

Պաբլո Պիկասոն, Ժակի Վիլոնը և ուրիշներ, նա մասնակցում է

A series of personal exhibitions started in 1957 with the

ներկայանում է որպես ջութակահար, և ﬔծ հարգանք

«Աբստրակտ արվեստ» ցուցահանդեսին:
1945 թ. Թութունջյանը Գառզուի, Ժանսեﬕ և ուրիշների հետ

վայելող նկարչի համբավ է ձեռք բերում:

«Քոմարտին» ստուդիայում, հայ արվեստագետների ցուցա-

retrospective exhibition in Stockholm, in “Colette Allendy”
Gallery with the works dating 1924-1929; the 1966 exhibition in
“Ivon Lambert” Gallery (Paris).

հանդեսում, ներկայացրել է իր աշխատանքները: 1957 թ.

Shortly after that, in 1968, Tutundjian died in Paris. Although the

հետահայաց ցուցադրությամբ ներկայացել է Ստոկհոլմում:

interest toward Leon Tutundjian’s painting started growing in

Այնուհետև հաջորդել է «Colette Allendy» պատկերասրահում

France after his death, his legacy had not been given full and fair

1924-1929թթ. աշխատանքների անհատական ցուցադրու-

assessment.

Leon Arthur Tutundjian
One of the founders of Tachisme and Concrete Art, eminent
representative of Surrealist movement, Leon (Levon) Arthur
Tutundjian was born on March 15, 1905, in Amasya, in Sivas
Vilayet administrative division of the Ottoman Empire. He was
from a wealthy and educated family, his father and
grandfather being teachers. He had solid primary and
secondary education, learned to speak French, and dreamed
of moving to Paris.
Leon's life changed dramatically when his father died from
cerebral hemorrhage around 1915. Without a primary
provider, the family was soon left destitute, and mother was
forced to sell the family's possessions to care for her children.
The boy spent his youth moving from city to city, in search of
refuge from the violence around him. Tutundjian

had an

opportunity to study at Berberian and Getronagan schools in
Constantinople since his father had taught there. In 1921-22 his
mother placed him on a boat to head to an orphanage in
Greece. In 1923, he stayed shortly at the Armenian monastery
of the Mekhitarist Brotherhood in the St. Lazzaro island of
Venice, Italy, where he studied science and Armenian
manuscripts. Eventually he settled in Paris, where he became
an accomplished violinist and established himself as a
respected painter.
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Դեղին դիմակ
Yellow Mask
1930
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Սպունգ
Sponge
1926

Խնձորներ
Apples
1950

թյունը: Թութունջյանը ﬔկ այլ անհատական ցուցադրություն է
ունեցել 1966 թ. Փարիզի «Ivon Lambert» պատկերասրահում:
Լևոն Թութունջյանը մահացել է 1968

թ. դեկտեմբերին: Թեև

Ֆրանսիայում, հատկապես նրա մահից հետո, Լևոն Թութունջ-

Վերլուծելով Լևոն Թութունջյանի ստեղծագործական բուռն

illustrating the disastrous moments of the Armenian history and

ուղ ին, որի ընթացքում նա աշխատել է աﬔնատարբեր

the most painful of them – the Armenian Genocide – being

ժանրերում և արվեստի ճյուղերում, պետք է նկատել, որ հայ

presented not only from the one-man perspective but also as

ժողով րդի պատմության արհավ իր քները և դրանցից

part of the world pain and tragedy, injustice and impunity.

աﬔնացավալին՝ Հայոց ցեղասպանությունը, վարպետին

Common for surrealists, these works are spiced with the soft

հաջողվել է հմտորեն, արդի արվեստի նորագույն ոճով ու

irony and quest for a new world of hope.

տեխնիկայով ներկայացնել համաշխարհային ցավ ի ու

Tutundjian created surrealistic forms, mystic compositions,

ողբերգության, անարդարության ու անպատժելիության

surrealistic sculptures, portraits, still lives and etc. He is

յանի նկարների հանդեպ հետաքրքրությունն աճել է, սակայն նրա

Armenia and exhibited at the Armenian National Gallery in

տեսանկ յունից՝ դրանք հաﬔﬔլով սյուրռեալ իստներին

considered one of the founders of Taschisme. Taschisme is based

ժառանգությունը դեռևս խորությամբ չի ուսուﬓասիրվել:

the winter of 2013 due to the efforts of the Armenian

հատուկ նուրբ հեգնանքի և հույսի, նոր աշխարհի փնտր-

on the artist’s expression of emotions independent from mind

Լևոն Թութունջ յանի աշխատանքներն առաջին անգամ

collector, art lover Sargis Grigoryan. The collector

տուքի երանգներով։ Թութունջյանն ստեղծել է ձևեր, խորհրդ-

combined with free color stains and soft and spontaneous

Հայաստանում ցուցադրվել են Հայաստանի ազգային պատ-

emphasized that the works of the Armenian painter were

ավոր ու ﬕստիկ հորինվածքներ, սյուրռեալիստական քան-

drawing. Among the Taschist-style canvases of Tutundjian is a still

կերասրահում 2013 թ. ձմռանը՝ շնորհիվ հայ հավաքորդ, արվեստի

highly appreciated and presented and, in his own words, “at

դակներ, դիմանկարներ, նատյուրմորտներ և այլն։ Նա

life of 1926 entitled as “A La Coupe De Fruits”, where the apples

սիրահար Սարգիս Գրիգորյանի։ Նրա խոսքերով՝ համաշ-

the very signiﬁcant most prominent exhibitions of world-

համարվում է մոդեռնիզﬕ ուղղություններից ﬔկի՝ տաշիզﬕ

thrown from the pot and being formed from irregularly drawn

խարհային նշանակություն ունեցող իմպրեսիոնիստների և

known impressionists and surrealist painters which took

հ ի ﬓ ա դ ի ր ն ե ր ի ց ։ Տ ա շ ի զﬕ հ ի մ ք ո ւմ ա ր վ ե ս տ ա գ ե տ ի

stains, points, dotted lines and lonely-left, torn grapevine in the
pot are presented.

սյուրռեալ իստների՝ Փարիզում կայացած 1990 թ. կարևոր

place in 1990 in Paris; the canvases of the Armenian artist

հուզականության արտահայտուﬓ է՝ բանականությունից

ցուցահանդեսում Թութունջյանի կտաﬖերը ներկայացվել են

Tutundjian were presented alongside with the works of

անկախ և ազատ գունաբծերի, փափուկ ու անկանոն

Պիկասոյի, Շագալի, Ռենուարի, Միրոյի, Դալիի, Ռոդենի, Օսկարի

Picasso, Chagall, Renoir and sold at the highest price by Jews

գծանկարի համադրությամբ։ Թութունջ յանի՝ տաշիզﬕ

աշխատանքների կողքին։ Ավելին, հավաքորդն ընդգծել է, որ հայ

in Paris – around 300 000-500 000 euro for a collage.”

սկզբունքներով արված աշխատանքներից հայտնի է 1926 թ.

ն կ ա ր չ ի գ ո ր ծ ե ր ը բ ա վա կ ա ն ի ն թ ա ն կ ե ն գ ն ա հ ա տ վ ո ւմ

The second exhibition of the renowned surrealist artist in

նատյուրմորտը, որտեղ ներկայացված են անկանո ն

աճուրդներում, իսկ ﬔկ կոլաժը Փարիզում հրեաները վաճառում

Armenia took place in 2015 in the National Gallery of Armenia

դասավորված բծերից, կետերից ու կետագծերից ստեղծված,

են 300.000-500.000 եվրոյով:
2015 թ. Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի կապակ-

dedicated to the 100th anniversary of the Armenian

ամանից ընկած խնձորներն ու ամանում ասես ﬔնակ

Genocide. The twenty-four exclusive artworks and

ﬓացած, քրքրված խաղողի որթը։ Հայոց ցեղասպանության

ցությամբ Հայաստանի ազգային պատկերասրահում բացվել է

sculptuers of Tachisme, Abstract and Surrealist art were on

հետևանքով վերապրած խորը թախիծն ու ﬔնությունը

Թութունջյանի ստեղծագործությունների ցուցահանդեսը: Ցուցա-

display among which his famous “Yellow Mask” surrealistic

մշտապես կամ երբեﬓ սքողված, կամ բացահայտ դրսևորվել

դրությանը ներկայացվել են հանրահայտ «Դեղին դիմակ» սյուր-

work was of highest interest.

ռեալիստական ստեղծագործությունը և 24 այլ աշխատանքներ
ու քանդակներ:
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The works of Leon Tutundjian were ﬁrst introduced in

Օրգանական աբստրակտ կոմպոզիցիա
Organic Abstract Composition

The diversity of genres and styles had blended in his creative
activity and were particularly noticeable in the canvases

են հայ նկարչի գրեթե բոլոր գործերում: Թութունջյանը ﬕշտ
վայելել է արվեստասերների համակրանքն ու արվեստագիտական շրջանակների բարձր գնահատանքը։

73

ԺԱՆ

ԺԱՆՍԵՄ
JEAN JANSEM

Ժան Ժանսեմ
Ֆրանսահայ նկարիչ, գծանկարչության վարպետ
Հովհաննես Սեﬔրջյանը՝ Ժան Ժանսեմը, ծնվել է 1920 թ.
Կոնստանդնուպոլսից ոչ հեռու` Սելեզ հայաշատ
գ յուղում ՝ﬔտաքսագործ Միրիջանի ընտանիքում։
Մայրը՝ Արեգ Լափանջյանը, փրկվում է 1915 թ. Հայոց
ցեղասպանությունից, իսկ հայրը սպանվում է ավազակային հարձակուﬕց, երբ Հովհաննեսը դեռ երկու
տարեկան էր: 1922 թ. թուրքական հալածանքները
շարունակվում են, և Հովհաննեսի ընտանիքը հարկադրված տեղափոխվում է Հունաստան՝ Սալոնիկ։
Դժբախտ պատահարի պատճառով նա կոտրում է
ո տ ք ը . հ ա մ ա պ ա տ ա ս խ ա ն բ ո ւժ ո ւ մ ս տ ա ն ա լ ո ւ
նպատակով 1930 թ. մայրը Հովհաննեսին տանում է
Ֆ ր ա ն ս ի ա : Ն ր ա ն ք հ ա ս տ ա տ վ ո ւ մ ե ն Փ ա ր ի զ ի՝
հիﬓականում հայերով բնակեցված Իսի Լը Մուլինո
արվարձանում։ Պատանին ստիպված է լինում շուրջ
երեք տարի անցկացնել հիվանդանոցում։ Երբ իր

Jean Jansem

Երկու կին
Two Women
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տարեկիցները խաղում էին բակում, Հովհաննեսը ﬕայնակ
օրեր էր անցկացնում հիվանդասենյակում ՝ դեռևս այդ
տարիքից զգալով ու հասկանալով ﬔնությունը, ինչն էլ
հետագայում արտացոլում է իր աշխատան քներում։
Հովհաննեսը դեռևս վաղ մանկության տարիներին հաճախ
էր արտանկարում անտիկ քանդակների

վերարտա-

դրությունները։ Տղան նախնական կրթությունն ստանում է
Հունաստանում ՝ Գյուլ բենկ յան վարժարանում, որտեղ
գերազանց արված գծանկարների համար արժանանում է
մրցանակի։ Նա 11 տարեկանից արդեն սկսում է նկարել
յուղաներկով , շարունակում է ստեղծագործել անգամ
հիվանդանոցում պառկած՝ եղբոր նվիրած ներկերով։ 19341936 թթ. Ժանսեմը սովորում է Մոնպառնասի «ազատ
ակադեﬕաներում»: Այս ընթացքում ծագումով հայ ուսուցիչ
Արիելն օգնում է նրան վարպետանալ նկարչության ﬔջ: 1939
թ. ա վ ա ր տ ո ւ մ է Փ ա ր ի զ ի Դ ե կ ո ր ա տ ի վ ա ր վ ե ս տ ի և
զարդարվեստի բարձրագույն դպրոցը, ապա 1940 թ.
կատարելագործում է հմտությունները Սաբաթիեի
արվեստանոցում։ 1944 թ. «Ջութակահարը» նկարով
ցուցադրվել է Անկախների սալոնում: 1950-ականներին

Ձկան շուկա
The Fish Market
1973
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Մերկ կանգնած
Standing Naked
. 1960
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Ստեղծագործության սկզբնական շրջանում Ժանսեմը
հանդես է գալիս ազգային թեմաներ արծարծող գործերով՝
«Հայուհին» (1946 թ.), «Հայկական հարսանիք» (1947 թ.),
«Թաղում» (1951 թ.)։ Ֆրանսիացի արվեստաբանները շուտով
Ժանսեﬕն բնութագրում են որպես ﬕզերաբիլ իստի՝
«թշվառների նկարիչի», քանի որ 1950-ականներից սկսած՝
«աղ քատների» ու «փոքր» մարդկանց խնդիրներն ու
զգացուﬓերը գերակայում են նրա ստեղծագործություններում, և նրա արվեստի հիﬓական սյուժեները դառնում են
ﬔնությամբ, թախիծով, նաև մարդասիրությամբ լեցուն
ցլամարտերի, դիմակահանդեսների, պարի, շուկայի,
թափորների, երթի տեսարանները։ Նրա ստեղծագործական գործունեության համար նշանակալի էին ճամփորդությունները դեպի Հունաստան (1950 թ.) և Իտալիա (1952-1956
թթ.), որոնց արդյունքում խամրած լույսն ու լույսի ուրույն
աղ բյուրները դառնում են նրա գեղարվեստական ոճի
առանձնահատուկ գծերից ﬔկը։
Նա զբաղվել է նաև գրքերի նկարազարդմամբ (Սերվանտես, Բոդլեր)։ Ժանսեﬓ ունեցել է ﬕ շարք անհատական
ցուցահանդեսներ Նյու Յորքում, Չիկագոյում, Լոնդոնում,
Փարիզում, Հռոմում, Բրյուսելում, Լոզանում, Տոկիոյում,
Բեյրութում, Մոսկվայում։ Ժանսեﬕ կտաﬖերից շատերը
հանգրվանել են Եվրոպայի ու ԱՄՆ-ի թանգարաններում և
անհատական հավաքածուներում։ Նա այն բացառիկ
նկարիչներից է, որի կենդանության օրոք բացվել է իր անունը
կրող երկու թանգարան, երկուսն էլ՝ Ճապոնիայում։

Հովիվը
Goatherd
1954

Բալետի պարուհին
Ballerina
1970

արժանացել է ﬕ շարք մրցանակների՝Ֆրանսիայում,
Մեքսիկայում և այլուր: Ժանսեմը ստեղծել է մոտ 6000
աշխատանք։ Նկարչի խոսքերով՝ աﬔն ինչ սկսվել է 1951 թ.
«Այն ժամանակ ես իրար հետևից չորս հեղ ինակավոր
մրցանակ ստացա, և իմ առջև բացվեցին պատկերասրահների դռները: Իմ աշխատանքներն սկսեցին արագ
վաճառվել, և արդեն 37 տարեկան հասակում ես անուն ձեռք
բերեցի ու հարստացա»,- պատմում է արվեստագետը:
1956 թ.՝ Ժանսեﬓ ընտրվում է Երիտասարդ նկարիչների
սալոնի նախագահ, իսկ 1958 թ. Մեքսիկայում արժանանում է
«Կոմպարեզոն» մրցանակի։ 1962 թ. դառնում է Բրյուգեում
կազմակերպված ﬕջազգային բիենալեի մրցանակակիր։
2003 թ. վարպետն արժանանում է Ֆրանսիայի Պատվո
լեգեոնի ասպետի շքանշանի։ Ժանսեմը կն քում է իր
մահկանացուն 2013 թ. Ֆրանսիայում ՝ Փարիզի Իսի Լը Մուլինո
արվարձանում։
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Կիթառահարը
The Guitar Player
1960
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Երեխաները ձիակառքում
Children in Carriage
1953

«Ցեղասպանություն» շարքից
From the “Genocide” series

Հայ հասարակությունը Ժանսեﬕն սկսել է ճանաչել «Պապի
թաղումը» ստեղծագործությամբ, որը նկարել է 31 տարեկանում: 1951 թ.
այն նվիրել է Հայաստանին: 2001 թ. արվեստագետը կրկին ժամանել է
հայրենիք և իր վրձնած՝ 34 կտաﬖերից բաղկացած «Եղեռն» շարքը
նվիրել Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտին։ 2002 թ.
Ժանսեﬓ ընտրվել է Հայաստանի Հանրապետության ԳԱԱ արտասահմանյան անդամ։ 2010 թ. ՀՀ նախագահ Ս. Սարգսյանը Ֆրանսիա
այցելության ժամանակ հանդիպել է Ժանսեﬕն և նրան հանձնել Սուրբ
Մեսրոպ Մաշտոցի շքանշան։ «Հայ-ֆրանսիական մշակութային
կապերի ամրապնդման գործում ունեցած ներդրման համար»,
Ձուկ վաճառող կինը
The Fish Seller Woman
1968
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ինչպես նաև 90-ամյա հոբել յանի կապակցությամբ Ժանսեմը 2010 թ.
արժանացել է Պատվո շքանշանի։
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ԳԵՈՐԳԻ

ՅԱԿՈՒԼՈՎ
GEORGY YAKULOV

Գեորգի Յակուլով
Գևորգ Յակուլ յանը ծնվել է 1884 թ. Թիֆլիսում, հայկական ﬕ
ﬔծ ընտանիքում, նա իններորդ երեխան էր: 1893 թ. ընտանիքի
հետ տեղափոխվել է Մոսկվա: 1898–1901 թթ. սովորել է Մոսկվայի
Լազարյան ճեմարանում, ապա՝ գեղանկարչության, քանդակագործության և ճարտարապետության ուսուﬓարանում:
1903 թ., որպես կամավոր, ծառայել է Կովկասյան գնդում,
1904–05 թթ. մասնակցել է ռուս-ճապոնական պատերազﬕն:
Յակուլովը հիﬓականում մասնագիտացել է ինքնակրթությամբ: Կատարել է էտյուդներ Մանջուրիայում, Սև ծովի
կովկասյան ափերին, ուսուﬓասիրել է բնության տարբեր
երևույթները, չինական գծանկարչության ոճի ու ռիթﬕ
ծագման խնդիրները: Ստեղծագործել է հիﬓականում բեմանկարչության, գեղանկարի և գրաֆիկայի բնագավառներում:
«Ձիարշավ» (1905 թ.), «Ամբոխի մարդը» (1907 թ.), «Կաֆեշանտան» (1912 թ.) և այլ գործերով Մոսկվայում մասնակցել է
ցուցահանդեսների:
1908 թ. Յակուլով ը շրջագայել է Իտալ իայում, 1913 թ.՝
Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, շփվել ժամանակի նշանավոր
արվեստագետների հետ, ուսուﬓասիրել արվեստի պատմություն: Իր գործերում համադրել է Արևելքի և Արևմուտքի
մշակույթների ավանդույթները: Յակուլովի առաջին բեմա-

Georgy Yakulov

Մրցարշավ
Horse Racing
1911

The avant-garde painter, stage designer, and graphic artist
Georgy Yakulov (Gevorg Yakulyan) was born in Tiﬂis in 1884 into a
large Armenian family. In 1893 he moved to Moscow with his

նկարչական աշխատանքներից են Պոլ Կլոդելի «Փոխանակ-

of performances (Sophocles "Oedipus the King", Richard

family and from 1898-1901 he studied at the Moscow Lazarev

ություն», Թեոդոր Ամադեուս Հոֆմանի «Արքայադուստր

Wagner "Rienzi" opera, etc.) Yakulov replaced

seminary;

Բրամբիլլա», Շառլ Լեկոքի «Ժիրոֆլե-Ժիրոֆլ յա» (բոլորը՝

solutions with photography. His designs are full of

School of Painting, Sculpture and Architecture but was soon

Մոսկվայի կաﬔրային թատրոն) բեմադրությունների ձևա-

romantic spirit and pathetic-monumental style.

expelled in 1903 and drafted into army. He served in the Caucasus

վորուﬓերը, որոնք արժանացել են բարձր գնահատականի:

later he continued his education at the Moscow

In 1914 Yakulov along with Armenian intellectuals
protested against vandalism towards Armenian culture.

and in 1904-1905 took part in the Russo-Japanese War. Yakulov

Մի շարք բեմադրություններում (Սոֆոկլեսի «Էդիպ արքա»,

was mainly self-educated, painting the scenes of Manchuria, the

Ռիխարդ Վագների «Ռիենցի» (օպերա) և այլն) Յակուլովը

The First World War interrupted his creative activity and

Caucasian coast of the Black Sea, exploring the origin of Chinese

գունային լուծուﬓերը փոխարինել է լուսագրով: Նրա ձևավո-

as an ofﬁcer of the Russian Army he went to the front. In

graphic style and rhythm.

րուﬓերին բնորոշ են ռոմանտիկ ոգին, պաթետիկ-մոնուﬔն-

winter of 1914, he was seriously wounded in the chest and

տալ ոճը:

was evacuated to Petrograd. The political events shook

Yakulov composed in the ﬁeld of stage design, and graphics. His

1914 թ. նկարիչը հայ մտավորականների հետ Մոսկվայում

paintings Horse Racing (1905), Roosters (1907), Café-chantant

the two Russian capitals. Yakulov and his generation

(1912) were exhibited in Moscow. In the 1910s he travelled around

հանդես է եկել հայ մշակույթի պաշտպանությամբ՝ ընդդեմ

were, as Valery Bryusov wrote, "on the verge of two

Europe visiting Italy, France and Germany, met

վանդալիզﬕ:

different worlds in dispute." ... In June, 1917, in Petrograd, a

prominent

artists of the time, and studied art history. In his works Yakulov

Առաջի ն համաշխարհայի ն պատերազﬕ ժամանակ

petition was sent for the release of a group of Moscow

had combined the cultural tradition of East and West. Among the

Յակուլովը, որը նաև ռուսական բանակի սպա էր, ﬔկնում է

artists from military service, Yakulov's name being the

ﬁrst successful and highly appreciated stage works designed for

ճակատ:
1914 թ. կրծքավանդակի շրջանում ծանր վիրավորվելով և

the Moscow Chamber Theater were Paul Claudel’s “The

ﬁrst in the list.

Such was the reward of Interim

Government to artists . The year of 1917 was marked by

Exchange”, Theodor Amadeus Hoffmann’s “Princess Brambilla”,

ﬖասելով ի ծնե թույլ թոքերը, Յակուլովը տեղափոխվում է

two major events: the exhibition of ﬁve paintings in Tiﬂis

Charles Lecocq’s “Giroﬂé-Giroﬂa”. Yakulov emphasized

Պետրոգրադ: Քաղաքական իրադարձությունները ցնցեցին

organized by the union of Armenian artists and the ﬁrst

the

importance of the combination of architectural decors and ﬁne
art bringing a constructive style into stage design. In a number

86

color

Ֆանտազիա
Fantasy
1910

ռուսական երկու մայրաքաղաքները: Յակուլով ը և նրա

meeting of Yakulov with Yesenin, which later grew into

սերնդակից արվեստագետները հայտնվեցին, ինչպես Վալերի

big friendship.
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Բրյուսոﬖ էր գրում. «Երկու տարբեր աշխարհների վեճի

In the maelstrom of seething life of Moscow the artist did

եզրին»: 1917 թ. հունիսին Մոսկվայի ﬕ խումբ արվեստագետ-

not forget his Armenian roots. In Moscow Dramatic Studio in

Նատալ յա Շիֆի հետ, որը հետագայում դառնում է Բուլգակովի
«Զոյայի բնակարանը» պիեսի հերոսուհու նախատիպը:

ներին զինվորական ծառայությունից ազատելու խնդրագիր է

collaboration with Ruben Simonov Georgy Yakulov

1927 թ. Միխայիլ Դյագիլևի բալետի խումբը Փարիզում

ուղարկվում Պետրոգրադ: Այդ ցանկում առաջնային

decorated such performances as “Honorable Beggars” by H.

ներկայացրել է Սերգեյ Պրոկոֆևի «Պողպատե ցատկ» բալետը,
որի լիբրետոյի և ձևավորման հեղինակը Յակուլոﬖ էր:

անուններից էր Գեորգի Յակուլովինը: Նույն թվականին հինգ

Paronyan, “Pepo” by G. Sundukyan. In the Armenian First

կտավով Թիֆլիսում մասնակցել է Հայ արվեստագետների

State Theater (now after Gabriel Sundukyan) Yakulov had

Կյանքի վերջին տարիներին նկարիչն ստեղծել է ճարտարա-

ﬕության ցուցահանդեսի ն: Հատկանշական է, որ այդ

decorated the “Merchant of Venice” by W. Shakespeare,

պետ Ալեքսանդր Թամանյանի, բանաստեղծ Հովհաննես

տարիներին տեղի ունեցավ Յակուլովի և Եսենինի առաջին

Alexander Shirvanzade's “Morgan's In Law”, which were of

Հովհաննիսյանի, բժիշկ Արտաշես Մելիք-Ադամյանի դիմա-

հանդիպումը, որը հետագայում վերածվեց ﬔծ ընկերության:

fundamental importance in the development of

the

նկարները և դիլիջանյան բնանկարների շարքը: Յակուլովի

Մոսկով յան աշխույժ կյանքի հորձանուտում արվեստագետը չի

Armenian stage design.
The personal life of Georgy Yakulov was a byword in

1967, 1975 և 1984 թթ.), Մոսկվայում (1975 թ.): Նրա գործերից

մոռանում իր հայկական արմատները:
Յակուլովը Մոսկվայի հայ դրամատիկական ստուդիայում,

գործերի ցուցահանդեսներ են կազմակերպվել Երևանում (1959,

Moscow. In the early twenties he married Natalia Schiff who

պահվում են Հայաստանի ազգային պատկերասրահում,

համագործակցելով Ռուբեն Սիմոնովի հետ, բեմադրել է Հակոբ

shortly after became the prototype of Bulgakov's

Մոսկվայի Տրետյակով յան պատկերասրահում, Ալեքսանդր

Պարոնյանի «Մեծապատիվ մուրացկանները», Գաբրիել

Apartment" performance.

Սունդուկյանի «Պեպոն»:
Հայաստանի Առաջին պետական թատրոնում (այժմ ՝ Գաբ-

"Zoya´s

Բախրուշինի անվան թատերական թանգարանում:

In 1927, Mikhail Diaghilev invited Yakulov to design the

1929 թ. Երևան ժամանելով` Յակուլովը հյուրընկալվում է

production of Sergei Prokoﬁev's ballet “The Steel Step”

ճարտարապետ Ալեքսանդր Թամանյանին, նրա հետ ﬕասին

րիել Սունդուկյանի անվան թատրոն) Յակուլովը ձևավորել է Վ.

eventually performed in Paris. Yakulov was also the author of

խանդավառվում է կառուցվող քաղաքի աﬔն ﬕ նոր շենքով:

Շեքսպիրի «Վենետիկի վաճառականը», Ալեքսանդր Շիր-

the libretto.

Հետո նկարիչը տեղափոխվում է Դիլիջան: Նա վատառողջ էր,

վանզադեի «Մորգանի խնաﬕն» ներկայացուﬓերը, որոնք

During his last years Yakulov had created the portraits of

ու չնայած այն հանգամանքին, որ ծանր հիվանդությունը

սկզբունքային նշանակություն են ունեցել հայ բեմանկարչ-

the architect Alexander Tamanyan, the poet Hovhannes

դանդաղ խաթարում էր նրա մարﬕնը, բնությունը սնում և ուժ

ության զարգացման համար:
Յակուլովի անձնական կյանքը ողջ քաղաքի քննարկման
նյութն էր: Վաղ քսանական թվականներին նա ամուսնանում է

Hovhannisyan, doctor Artashes Melik-Adamyan and the

էր տալիս նրան: Աշնանը Յակուլովը վերադարձավ

series of Dilijan Landscapes. The exhibitions of his works were

այստեղ էլ հիվանդ նկարիչը շարունակեց շրջապատված լինել

Երևան.

organized in Yerevan (1959, 1967, 1975 and 1984), Moscow

ժամանակի մտավորականների հոգածությամբ: Այդ ժամա-

(1975). His works are preserved in the National Gallery of

նակ Հայաստանում ստեղծվել էր Հոբել յանական հանձնա-

Armenia , the Tretyakov Gallery, the Bakhrushin’s Central

ժողով, որ պետք է զբաղվեր արվեստագետի գործունեության

Theatre Museum.

25-րդ տարեդարձի հարցերով: Յակուլովը այդ վերաբեր-

In 1929, on arrival to Yerevan, Yakulov stopped at the

մունքից չափազանց շոյված էր: Հիվանդությունն ավելի էր

architect Alexander Tamanyan's place, together with him

սրանում: Երևանի հիվանդանոցում նրան բուժում էր հայտնի

admiring every new building of the city. Later the artist

պրոֆեսոր Արտաշես Մելիք-Ադամյանը: Արվեստագետը ﬕայ-

moved to Dilijan.

նակ չէր. նրա կողքին էին ընկերները ու նրանց ընտանիքները:

Despite the fact that tuberculosis was destroying his health,

Մոսկով յան իր ընկերներին գրած նամակներում Յակուլովը

the nature nurtured and strengthened him. Autumn came

հույս է հայտնում, որ շուտով վերադառնալու է Մոսկվա, սակայն

and the artist returned to Yerevan; still ill, he was surrounded

նրան վիճակված չէր վերադառնալ: Իր 45-ամյակի նախօրեին,

with love and care of all the intellectuals of the time.

1928 թ. դեկտեմբերի 28-ին նկարիչը հրաժեշտ տվեց կյանքին:

The arrangements aimed at organizing the celebration of
the 25th anniversary of the artist’s creative work deeply

Յակուլովի մարﬕնը տեղփոխվում ու հողին է հանձնվում Մոսկվայում` Նովոդևիչիե գերեզմանատանը:

moved Yakulov. Although the artist was surrounded with
friends and their families and treated by the very MelikAdamyan, a

famous doctor, his physical condition

exacerbated. In his letters to his Moscow friends Yakulov
hoped for soon reunion, but he was not destined to do it. On
the eve of his 45th anniversary, on December 28, 1928, the
artist passed away. Yakulov's body was transported and
buried in Moscow, at the Novodevichye Cemetery.

Պիտորեսկ սրճարան
Café Pittoresque
1917

Ալիսա Կունենի դիմանկարը
Portrait of Alisa Koonen
1920
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Փողոց
Street
1908
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ԴՄԻՏՐԻ

ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ
DMITRY NALBANDIAN

Դﬕտրի Նալբանդյան
Գեղանկարիչ Դﬕտրի Նալբանդ յանը ծնվել է 1906 թ.
Թիֆլ իսում: 1922 թ. ընդունվել է տեղ ի գեղարվեստի
ուսուﬓարան, որն ավարտելուց հետո կրթությունը շարունակել է Թիֆլիսի գեղարվեստի ակադեﬕայում: Աշխատել է
Վրաստանի և Օդեսայի կինոստուդիաներում ՝ որպես
նկարիչ-մուլտիպլիկատոր: Ուսանողական տարիներին
այցելությունը Մոսկվա ﬔծ տպավորություն է գործում
երիտասարդ նկարչի վրա, և մայրաքաղաքում ապրելու և
ստեղծագործելու ցանկությունն ի վերջո իրագործվում է:
1931 թ. Նալբանդյանը տեղափոխվում է Մոսկվա, սկսում է
մասնակցել այնտեղ կազմակերպվող ցուցահանդեսներին,
դառնում Նկարիչների ﬕության անդամ:
Այդ տարիներին Նալ բանդ յանն

արդեն գերիշխող

սոցռեալիզﬕ գաղափարախոսության հետևորդներից էր:
Դեռևս Թիֆլիսի գեղարվեստի ակադեﬕայում ուսանելու
տարիներին նրա ավարտական աշխատանքի թեման էր ՝
«Երիտասարդ Ստալինը և իր մայրը Գորիում»:
Նրա աշխատանքները բարձր գնահատականի են արժանացել խորհրդային մամուլում ՝ ﬔծ հռչակ բերելով
նրան:
Նալբանդյանի խոսքերով՝ դիմանկարն առավել լիարժեք
կերպով է արտացոլում դարաշրջանի ոգին, և իր պարտքն

Աշնանային բնապատկեր
Autumn Landscape
1954

էր ստեղծել երկրի ղեկավարների պատկերները: Նրա
վրձնին են պատկանում Ի. Ստալինի, Ն. Խրուշչովի, Լ.
Բրեժ նևի և այլոց դիմանկարները, որի համար նրան
անվանեցին «Քաղբյուրոյի առաջին վրձին»:

Երևանը կառուցվում է
Yerevan is Being Built
1972

Dmitry Nalbandian
Dmitry Nalbandian was born on September 15, 1906 in Tbilisi .
In 1922 he entered the local College of Fine Arts, on graduating
from it he continued his education at the Tbilisi Academy of
Arts. He worked as a motion-picture cartoonist at the
Georgia and Odessa Film Studios. His ﬁrst visit to Moscow
impressed the artist so much that in 1931 he permanently
settled in the capital with a strong desire to create and live
there. This lay the foundation for his active participation in
various exhibitions which ultimately brought fame and
membership to the Artists’ Union.
The adherence to the dominating ideology of social realism
had already been obvious in his student works, particularly,
his graduation artwork themed as “The Young Stalin and his
mother in Gori.”
His works had been highly appreciated in the Soviet press
which added to his wide recognition. According to
Nalbandian, the portrait reﬂected the spirit of the era
thoroughly, and he considered his duty to create the images
of the country leaders. He had painted the portraits of I. Stalin,
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Վերնատուն
Vernatoun
1974-1976

Լինելով հանդիսավոր դիմանկարի ﬔծ վարպետ` նկարիչն
անդրադարձել է նաև այլ ժանրերի՝ նատյուրմորտ,
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N. Khrushchev, L. Brezhnev and others, for which, in the art
circles he was nicknamed "The ﬁrst brush of Politburo. "

բնանկար, ստեղծել է պատմահեղափոխական թեմաներով

A master of portrait, the artist had artistically combined the

աշխատանքներ: Հայաստանի ազգային պատկերա-

government commissions with still lifes, lyrical landscapes,

սրահում պահվում է Դﬕտրի Նալբանդյանի ինը աշխա-

created works on the revolutionary historical themes.

տանք, որոնց շարքում իր յուրօրինակությամբ, ﬔղմ

The Nine works of Dmitry Nalbandian are stored in the

գունաշարով ու քնարականությամբ առանձնանում է

National Gallery of Armenia. "The portrait of a Mother" stands

մշտական ցուցադրությունում տեղ գտած «Մոր դիմա-

out due to its originality, lyricism and gentle palette features

նկարը»:

and is on permanent display of the Gallery.

2012 թ. հայ գրատպության 500-ամյակին նվ իրված

In 2012 on the occasion of the 500th anniversary of Armenian

ﬕջոցառուﬓերի շրջանակներում Մոսկվայի Տրետյակով-

printing Dmitry Nalbandian's famous work "Vernatun"(1974-76)

յան թանգարանից Հայաստանի ազգային պատկերա-

was brought for temporary exhibition from the State Tretyakov

սրահ ժամանակավոր ցուցադրության բերվեց Դﬕտրի

Gallery to The Armenian National Gallery. The work presents the

Նալբանդյանի հայտնի «Վերնատուն» կտավը (1974-76 թթ.),

outstanding Armenian cultural ﬁgures L. Aghayan, A.

որտեղ ներկայացված են նշանավոր հայ մշակութային

Spendiaryan, L. Shant, A. Isahakyan, P. Adamyan and others. In

գործիչներ Ղազարոս Աղայանը, Ալեքսանդր Սպենդիար-

1978 the work was awarded the gold medal of the USSR

յանը, Լևոն Շանթը, Ավետիք Իսահակ յանը, Պետրոս

Academy of Arts.

Ադամյանը և այլք: Ստեղծագործությունը 1978 թ. արժանացել

The artist had participated in various exhibitions in the Soviet

է ԽՍՀՄ Գեղարվեստի ակադեﬕայի ոսկե ﬔդալի: Նկարիչը

Union and abroad. He was awarded numerous medals and

մասնակցել է տարբեր ցուցահանդեսների Խորհրդային

awards among which are the Stalin Prize (twice, 1946, 1951) and

Կրեմլում
In the Kremlin
1947
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Միությունում և արտերկրում: Նրան շնորհված պարգևներն
ու շքանշանները բազմաթիվ են՝ Ստալինյան (կրկնակի՝ 1946,
1951) և Լենի նյան մրցանակների (1982) դափ նեկիր,
Ժողովրդական նկարիչ, Սոցիալիստական աշխատանքի
հերոս, ԽՍՀՄ գեղարվեստի ակադեﬕայի գործող անդամ:
Նկարչի աշխատանքները գտնվում են Տրետյակով յան
պատկերասրահում (Մոսկվա), Ռուսական թանգարանում
(Սանկտ Պետերբուրգ), Հայաստանի Ազգային պատկերասրահում (Երևան), նախկի ն Խորհրդայի ն Միության
առաջատար հավաքածուներում: Նրա ինքնադիմանկարը
գտնվում է Ուֆֆիցի (Ֆլորենցիա) թանգարանում: 1992 թ.
Մոսկվայում գործում է նրա արվեստանոց-թանգարանը,
որտեղ պահվում է հեղինակի շուրջ 1500 ստեղծագործություն:
Նալբանդյանը մահացել է 1993 թ. Մոսկվայում:

the Lenin Prize (1982), the People's Artist, Hero of Socialist
Labor, Member of the USSR Academy of Arts.
His works are stored in the State Tretyakov Gallery (Moscow),
the State Russian Museum (St. Petersburg), The National Gallery
of Armenia (Yerevan), the leading collections of the former
Soviet Union. His self-portrait has been part of the Ufﬁzi
Gallery’s collection in Florence. In 1992, D. A. Nalbandian
Museum-Studio was founded by Moscow Government on the
basis of the collection of 1500 works which the artist gave to the
city as a gift.
D. Nalbandian died in 1993, in Moscow.

Մոր դիմանկարը
Mother’s Portrait
1965
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Հարավային բակ
Southern Yard
1973
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ԷԴԳԱՐ

ՇԱՀԻՆ
EDGAR CHAHINE

Էդգար Շահին
Էդգար Շահինը ծնվել է 1874 թ. Վիեննայում: Մանկության տարիներին ապրել է Կոստանդնուպոլսում,
որտեղ հոր ֆինանսական աջակցությամբ սկսել է իր
ուսուﬓառությունը: Հայրը` Պետրոսը, օսմանյան բանկի
տնօրենն էր: Շուտով նրա ուսուցիչը` պրոֆեսոր Մելքոն
Տիրացույանը նկատում է պատանու գեղանկարչական
ունակությունները և վստահաբար խորհուրդ տալիս
ﬔկնել Իտալիա` կրթություն ստանալու: 1890–92 թթ.
սովորել է Վենետիկի Մուրատ-Ռափայել յան վարժարանում: 1893 թ. ﬔկնել է Փարիզ. կատարելագործվել է
Ժյուլիան ակադեﬕայում: 1896 թ. «Մարդկային թշվառություն» ընդհանուր խորագիրը կրող գեղանկարչական աշխատանքներով մասնակցել է ցուցահանդեսների: 1899 թ. նկարիչն ստեղծագործել է փորագրության բնագավառում. առաջին իսկ գործերով արժանացել է ճանաչման: 1901 թ. մասնակցել է Վենետիկի
բիենալեին: 1900-ական թթ. փորագրություններն
առանձնանում են գոյության պայքարի, թշվառության
ու պերճանքի հավաստի պատկեր մամբ:

Edgar Chahine
One of the most famous French Armenian painters, an
acknowledged engraver and illustrator Edgar Chahine
(Edgar Shahinian) was born on 31 October, 1874, in Vienna.
As a child he was taken to Constantinople where he began
his studies under the ﬁnancial support of his father Petros
who was the director of the Ottoman Bank. His artistic
abilities were soon noticed by his professor, Melkon
Tiratzuyan, who advised him to pursue his studies in Italy in
order to become a part of a more active artistic
environment.
From 1890-92 he studied art under A. Paoletti in the
Armenian Murad-Rafayelyan College, in Venice and in 1893
he left for Paris to continue his education at the Académie
Julian.
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Գործազուրկը
The Unemployed
1903

Մետիսի դիմանկարը
Portrait of a Metis
1912
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Գաբրիել Մուրեի «Փարիզի տոնավաճառի մարդիկ» և այլ

also been an acknowledged master of book illustration; the

գրքեր:

literary works of Anatole France’s "Histories Comiques”, Gustave

Շահինը Հռոﬕ իտալական գեղարվեստի ազգային, Լոնդոնի գեղարվեստի թագավորական, Փորագրողների և բազմաթիվ այլ ընկերությունների ու ﬕությունների անդամ էր:
1928 թ. հեռակա ընտրվել է Հայաստանի կերպարվեստա-

Flaubert’s "November", Gabriel Mourey’s “Fetes Foraines de
Paris” and many others are illustrated by the paint of the artist.
Chahine was a member of numerous international Societies
and Unions such as the Union of Italian Artists, London's Royal

գետների ﬕության պատվավոր անդամ: 1936 թ. Երևանում,

Fine Arts, the Union of Engravers etc. In 1928 he was elected an

Թբիլիսիում, 1940 թ. Լենինգրադի Էրﬕտաժի թանգարանում

honorary member of the Fine Arts Society of Armenia in

բացվել են նրա փորագրությունների ցուցահանդեսները.

absentia. The exhibitions of his engravings were opened in 1936 in

շուրջ 160 գործ նվիրել է Հայաստանին: 1974, 1994 և 2004 թթ.

Yerevan and Tbilisi, in 1940 in the Hermitage in Leningrad. About

Երևանում կազմակերպվել են Շահինի ծննդյան 100, 120 և 130-

160 works were donated to Armenia. The exhibitions of 1974, 1994,

ամյակներին նվիրված ցուցահանդեսներ:

and 2004 in Yerevan were dedicated to Chahine's 100th, 120th

Նրա գործերը պահվում են Փարիզի ազգային գրադարա-

and 130th anniversaries.

նում, Վենետիկի քաղաքային թանգարանում, 300-ից ավելի

His works are kept in the National Library of France in Paris, in

աշխատանք` Հայաստանի ազգային պատկերասրահում,

the Museum of Venice; more than 300 pieces of art are found in

Էրﬕտաժում, Մոսկվայի Պուշկինի անվան կերպարվեստի և

the National Gallery of Armenia, in the Hermitage, the Pushkin

եվրոպական երկրների այլ թանգարաններում:
Էդգար Շահինի արվեստի և հզոր տաղանդի մասին իրենց

Museum of Fine Arts in Moscow and in some European
countries.

գնահատականն են ասել արվեստի աշխարհի հեղինակու-

Chahine received the Gold Medal (1900, Paris) and the Golden

թյուններ. ֆրանսիացի արվեստաբան Շառլ Շենեոլն գրել է.

Grand Prix (1903, Venice); in 1932 the artist was awarded the

«Էդգար Շահին, ահա ﬔր կերպարվեստի նորահայտ փառք-

Legion of Honor.

երից ﬔկը: Դիտեք նրա ﬔտաղի վրա արված փորագրու-

Edgar Chahine died in Paris, in 1947.

թյունները: Այս աﬔնի համար կա ﬕայն ﬔկ բառ` ապշեցուցիչ»: Իտալացի արվեստաբան Օքինն ասել է. «Շահինը ոչ
ﬕայն նրբաճաշակ արվեստագետ է, այլև նրբազգաց հոգեբան ու պատմաբան»:
Շահինն արժանացել է Ոսկե ﬔդալի (1900 թ., Փարիզ) և Ոսկե
ﬔծ մրցանակի (1903 թ., Վենետիկ), Ֆրանսիայի Պատվո
Սբ. Տրովասո, Վենետիկ
San Trovaso, Venice
1920

Շահինն իր գործերում կիրառել է փորագրության գրեթե

His appearance at various exhibitions commenced in 1896 with

բոլոր եղանակները, սակայն նախընտրել է չոր ասեղի

the series of artworks entitled as Lamentable Life. From 1899 the

տեխնիկան, որը հասցրել է կատարելության: 1905 թ., նաև

artist mastered the art of etching. In 1903 he got a gold medal at

հետագայում, Շահինը ճանապարհորդել է Իտալիայում,

the Venice Biennale. His engravings created in the 1900s are

Նա

characterized by obvious images of the struggle for existence,

Վենետիկի ﬔծ նկարիչներից էր և պատվավոր քաղաքացի:

ստեղծել «Իտալական տպավորություններ» շարքը:

misery and luxury. Chahine used almost all techniques of

1930 թ. ուղևորվել է Բրետանի և Լա Մանշի ափերը շրջա-

engraving, but preferred dry point technique, which he had

գայության, ստեղծել բացառիկ գեղեցկության բնանկարների

managed to perfection. His 1905 and later trips around Italy

շարք («Ձկնորսական նավակներ», «Փոքրիկ լողափ» և այլն):

resulted in the creation of the series entitled as Italian

Շահի նի՝ հայ իրականությանը նվ իրված տասնյակ

Impressions. He was considered to be a great painter and

գործերից ուշագրավ են «Ալևոր հայը», Պողոս Նուբարի,

honorary citizen of Venice. In 1930 he had a journey to the

Տիկին Զարﬕկյանի, օրիորդ Երաﬕ և ուրիշների դիմա-

English Channel and the coast of Bretagne, creating landscapes

նկարները: Գրիգոր Զոհրապի առաջարկությամբ ստեղծել է

of fantastic beauty (“Fishing Boats”, “Little Beach”).

ﬕ օֆորտ, որտեղ պատկերել է սպանդից փրկված հայ
որբերի:
Շահինն ստեղծագործել է նաև գրքի նկարազարդման
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լեգեոնի ասպետի աստիճանի և շքանշանի:
Էդգար Շահինը մահացել է 1947 թ. Փարիզում:

Chahine often turned to Armenian motives the most
remarkable of which are

Hoary Armenian, the portraits of

Boghos Nubar, Mrs. Zarmikyan, Miss Yeram

and others. At

բնագավառում. ձևավորել է Անատոլ Ֆրանսի «Կատակերգ-

Krikor Zohrab’s proposal, he created an etching, which

ական պատմություն», Գուստավ Ֆլոբերի «Նոյեմբեր»,

depicted the orphaned survivors of the massacre. Chahine had

Նախաճաշ
Breakfast
1942

Փարիզը շրջափակման ﬔջ. կաթի հերթը
Paris Under Occupation: the Line for Milk
1942
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ՎԱՐԴԳԵՍ

ՍՈՒՐԵՆՅԱՆՑ
VARDGES SURENYANTS

Վարդգես Սուրենյանց
Վարդգես Սուրենյանցը ծնվել է 1860 թ. Ախալցխայում,
հոգևորականի ընտանիքում։ Վարդգեսը նկարել է մանկուց:
1868 թ. ընտանիքի հետ տեղափոխվել է Սիմ ֆերոպոլ:
1870–1875 թթ. սովորել է Մոսկվայի Լազարյան ճեմարանում,
1875–1878 թթ.` գեղանկարչության, քանդակագործության և
ճարտարապետության ուսուﬓարանում, 1879 թ.` Մյունխենի գեղարվեստի ակադեﬕայի ճարտարապետության,
1880–1885 թթ.` գեղանկարչության բաժիններում: 1881 թ.
ճամփորդել է Իտալիայում. Սբ. Ղազար կղզում ուսուﬓասիրել է հայ գրչարվեստը և մանրանկարչությունը:
Տիրապետելով տասը լեզուների՝ Սուրենյանցը ուսուﬓասիրել է տարբեր ազգերի արվեստն ու գրականությունը։
Ժամանակակիցների վկայությամբ նա պարսկերեն Հաֆեզ
ու Խայամ է արտասանել, անգլերենից Վիլ յամ Շեքսպիր ու
Օսկար Ուայլդ թարգմանել, իտալերենով զեկուցուﬓեր
կարդացել, հայոց լեզվի բոլոր բարբառներով զրուցել
թուրքական ջարդերից փախած գաղթականների հետ։
Մյունխենում ուսուﬓասիրել է գծանկարչություն և գրաֆիկա, տպագրել է ծաղրանկարներ «Թռչող թերթիկներ»
երգիծական թերթում։
Մյունխենից վերադառնալուց հետո Սուրենյանցը մասնակցել է դեպի Պարսկաստան կազմակերպված գիտարշավին։ Եղել է Թավրիզ, Թեհրան, Շիրազ և Մազանդարան

Vardges Surenyants
The famous artist, translator, art critic Vardges Surenyants
was born on February 27, 1860 in Akhaltsikhe, in a priest's
family. He had painted since early childhood. In 1868, he moved
to Simferopol with his family and from 1870-75 attended the
Moscow Lazarev Seminary. In 1875-78 he continued his
education in the Moscow School of Painting, Sculpture and
Architecture and graduated in 1879. The same year he went to
Munich to study architecture and painting at the Munich
Academy of Fine Arts and Architecture, graduating the
Academy in 1885. In 1881, he traveled to St. Lazarus island in
Italy where he studied Armenian manuscripts and miniatures.
Fluent in ten languages, Surenyants studied art and
literature of different nations. According to contemporaries
he recited the poets Hafez and Omar Khayyam in Persian,
translated William Shakespeare, Oscar Wilde from English,

Առափնյա բնապատկեր
Costal Landscape

delivered lectures in Italian, spoke in all dialects of the
Armenian language to the refugees who ﬂed from the Turkish
massacres. In Munich he studied drawing and graphics,
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քաղաքներում, ﬕ քանի աﬕս` Սպահանում, ստեղծել
է ﬕ շարք կտաﬖեր արևել յան թեմաներով: 1890–1891
թթ. Էջﬕածնի Գևորգյան ճեմարանում դասավանդել
է գեղանկարչություն և արվեստի պատմություն:
Էջﬕածնում ընդօրինակել է Մայր Տաճարի որﬓանկարներն ու մանրանկարները:
1892 թ. մասնակցել է Մոսկվայի, Սանկտ Պետերբուրգի, Թիֆլիսի ու Բաքվի հասարակական և մշակութային կյանքին: Սուրենյանցը մտերիմ էր ռուս
նշանավոր նկարիչներ Իլ յա Ռեպինի, Ալեքսանդր
Գոլովինի, քանդակագործ Ալեքսանդր Մատվեևի և
ուրիշների հետ: 1894 թ. «Լքյալը» նկարով մասնակցել է
Պերեդվիժնիկների ընկերության ցուցահանդեսին:
Այդ շրջանում եղել է Անիում, Սևանում և այլուր, ծանոթացել պատմական հուշարձաններին, Էջﬕածնի
մատենադարանում ՝ հայկական նկարազարդ ձեռագրերին:
1897–1898 թթ. ճամփորդել է Ֆրանսիայում և Իսպանիայում, ստեղծել գեղարվեստական հրաշալի էտյուդներ` «Մզկիթի բակը Ալհամբրայում», «Փարիզի
Սեն-Ժերﬔն եկեղեցին» և այլն: Սուրենյանցը 1890ական թթ. ստեղծել է Հայաստանի պատմությունն ու

Երկրպագություն
Worship
1899

ներկան արտացոլող կտաﬖեր: «Շաﬕրամը Արա Գեղեցիկի

In 1897-98 he traveled to France and Spain, to create

դիակի մոտ» (1899 թ.) նկարում նկարիչն արտահայտել է իր

wonderful artistic sketches such as “Alhambra”, “Saint-

magazine. After returning from Munich Surenyants

մտորուﬓերը հայ ժողովրդի անցյալի մասին: 1905–1915 թթ.

Germain Church in Paris” and others.

participated in an expedition to Persia. He went to Tabriz,

Սուրենյանցն ապրել է Սանկտ Պետերբուրգում: 1915 թ., ցնցված

In the 1890s Surenyants created canvases which reﬂected

Tehran, Shiraz and Mazandaran, stayed in Spahan for a

Մեծ եղեռնից, ﬔկնել է Թիֆլիս և Էջﬕածին, որտեղ ստեղծել է

the history and present of Armenia. In his “Semiramis at the

published caricatures for the

"Flying Pages" satirical

month creating a series of paintings on oriental themes.

փախստական գաղթականների բազմաթիվ էտյուդ-դիմա-

Corpse of Ara the Beautiful” (1899) the artist had expressed

In 1890-91 he taught painting and art history at

նկարներ: Սուրենյանցը ապրել և ստեղծագործել է օտար

his worries about the past of the Armenian people.

Etchmiadzin Gevorgyan Seminary. Here he reproduced

երկնքի տակ, բայց իր ամբողջ էությամբ կապված է եղել հա-

In 1905-15 he lived in St. Petersburg.

the frescoes and miniatures of Etchmiadzin Cathedral.

րազատ ժողովրդին: 1916 թ. Եղիշե Թադևոսյանի, Մարտիրոս

Appalled by the the Armenian Genocide of 1915, he left for

From 1892 onward he was actively involved in the social

Սարյանի, Փանոս Թերլեﬔզ յանի և ուրիշների հետ Թիֆլիսում

Tbilisi and Etchmiadzin, with a view to creating portrait

and cultural life of Moscow, St. Petersburg, Tbilisi and

հիﬓադրել է Հայ արվեստագետների ﬕությունը: Մ. Սարյանի

sketches of the displaced people.

Baku. He had made close friends with famous Russian

հետ նկարազարդել է Վալերի Բրյուսովի «Հայ պոեզիան...»

Though Surenyants lived and worked abroad he was closely

artists Ilya Repin, Alexander Golovin, sculptor Aleksandr

ժողովածուն: 1917 թ. աշխատել է Յալթայի հայկական եկեղեցու

tied to his native nation. In 1916 in Tbilisi, along with Yeghishe

Matveev and others. In 1894 Surenyants presented the

որﬓանկարների էսքիզների վրա, որոնք, սակայն, չի ավար-

Tadevosyan, Martiros Saryan, Panos Terlemezian and others

painting “The Abandoned” at the exhibition of the

տել:

he founded the Armenian Artistic Society. Together with

Wanderers (Peredvizhniki). The same period was marked

Սուրենյանցն ստեղծել է XIX դարի վերջի և XX դարի սկզբի

Saryan he had illustrated Valery Brusov's anthology of

with the visits to Ani, Sevan, the acquaintance with the

հայկական կոտորածները պատկերող թեմատիկ կոմպո-

"Poetry of Armenia…" In 1917 he moved to Yalta where he was

historical monuments, the Depository of Etchmiadzin

զիցիաների շարք: «Ոտնահարված սրբություն» (1895 թ.)

commissioned to draw the decorations for the Armenian

and Armenian manuscripts.

կտավում արտահայտել է թուրք իշխանությունների բարբար-

Church which, he, however, did not ﬁnish.

Շաﬕրամը Արա Գեղեցիկի դիակի մոտ
Semiramis at the corpse of Ara the Beautiful
1899 թ
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Տիրամայրը մանկան հետ
Madonna with Child
1895

ոսությունը հայ ժողովրդի և նրա մշակույթի նկատմամբ: Հայոց

Surenyants created thematic compositions depicting the

ճակատագրի և անցյալի մասին իր մտորուﬓերը նկարիչը

Armenian massacres of the 19-20th centuries. In his painting

մարﬓավորել է «Հռիփսիﬔի վանքը Էջﬕածնի մոտ» (1897 թ.),

“Desecrated Shrine” (1895) he had expressed the barbarity of
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Յալթա. Վարդգես Սուրենյանցի գերեզմանը Սուրբ Հռիփսիﬔ եկեղեցու բակում
Yalta. Vardges Surenyants's tomb in St. Hripsime churchyard
Թափորի ելքը Էջﬕածնի Մայր Տաճարից
The Departure of the Procession from St. Echmiadzin Cathedral
1895

«Կանանց ելքը Անիի եկեղեցուց» (1905 թ.), «Խրիմյան Հայրիկ

the Turkish authorities towards the Armenian people

կաթողիկոսի դիմանկարը» (1906 թ.), «Սալոﬔ» (1907 թ.), «Զաբել

and their culture. His strong commitment to the

թագուհու վերադարձը գահին», «Ասպետ կինը» (երկուսն էլ՝ 1909 թ.),

Armenian themes is also seen

«Ֆիրդուսին կարդում է «Շահնաﬔ» պոեմը Մահմուդ Ղազնևիին»

“Hripsime Monastery near Echmiadzin” (1897), “Women

Ակադեﬕական հիﬓավոր կրթությամ բ, հայկական և

His articles published in Armenian newspapers and

(1913 թ.) կտաﬖերում:

Leaving the Church at Ani” (1905), “Portrait of Hkrimian

համաշխարհային մշակույթների խոր իմացությամբ նա

m a g a z i n e s p re s e n t e d S u re n ya n t s a s a h i s t o r i a n ,

in such works as

Սուրենյանցը նաև փայլուն դիմանկարիչ և բնանկարիչ էր: 1899 թ.

Hayrik” (1906), “Salome” (1907), “The Return of Queen

ժամանակի նշանավոր մտավորականներից էր: Սուրենյանցի

ethnographer, architect and art theorist. He had developed

նրա ձևավորումով լույս է տեսել Ալեքսանդր Պուշկինի «Բախչի-

Zabel”, “Knight Woman” (both 1909), “Ferdowsi Reading

«Սալոﬔ» կտավ ը ցուցադրվել է Մյունխենի գեղարվեստի

methods to restore Armenian architectural monuments.

սարայի շատրվանը» պոեմը: Արժեքավոր են նաև Օսկար Ուայլդի

“Shahnameh” to Mahmud of Ghazni” (1913).

«Արքայադստեր ծննդյան տոնը», հայկական հեքիաթների և այլ
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Խրիմյան Հայրիկ կաթողիկոսի դիմանկարը
Portrait of Catholicos Khrimian Hayrik
1906

Surenyants was also a ﬁne portrait and landscape

ակադեﬕայի 100-ամյակին նվիրված (1912 թ.) և Վենետիկի

Due to his solid academic education, deep knowledge of

համաշխարհային (1914 թ.) ցուցահանդեսներում: Անհատական

Armenian and world cultures he was one of the most

գրքերի նկարազարդուﬓերը: 1901 թ. Սանկտ Պետերբուրգի

painter. In 1899 Surenyants made illustrations to

ցուցահանդեսներ է ունեցել Բաքվում (1901 թ.) և Երևանում (1931

prominent intellectuals of the time. His painting Salome had

Մարիինյան թատրոնում ձևավորել է Անտոն Ռուբինշտեյնի «Դև»

A l ex a n d e r P u s h k i n ' s p o e m " T h e Fo u n t a i n o f

թ., 1960 թ.):

been exhibited at the 100th anniversary of the Munich

օպերայի, 1904 թ. Մոսկվայի գեղարվեստական թատրոնում ՝ Մորիս

Bakhchisaray". Other valuable works in this ﬁeld are the

Մետեռլինկի «Կույրերը» և ﬕ շարք այլ բեմադրություններ:

illustrations to Oscar Wilde's "The Birthday of the

Հայկական թերթերում և ամսագրերում հրապարակած հոդվածա-

Infanta" (1909), Armenian fairy tales and many others. In

շարերով Սուրենյանցը ներկայացել է որպես պատմաբան, ազգա-

1901 at the Mariinsky Theatre of St. Petersburg he made

Ախալցխայում Սուրենյանցի տան պատին 2009 թ. տեղադրվել է
նրա հարթաքանդակը (քանդակագործ՝ Լևոն Գրիգորյան):
Սուրենյանցը մահացել է 61 տարեկանում`1921 թ. ապրիլի 6-ին
Յալթայում:

գրագետ, ճարտարապետության և արվեստի տեսաբան. նա

decorations to Anton Rubinstein's opera "Demon"; in

Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկը 2010 թ.

մշակել է հայ ճարտարապետական կոթողները վերականգնելու

1904 in Moscow Art Theatre he had decorated Maurice

Վ. Սուրենյանցի ծննդ յան 150-ամյակի առթիվ թողարկել է

ﬔթոդներ:

Maeterlinck's play "The blind" and other performances.

«Վարդգես Սուրենյանց-150» արծաթե հուշադրամը:

Academy of Fine Arts (1912) and at the World exhibition of
Venice (1914). He had solo exhibitions in Baku (1901), in Yerevan
(1931 and in 1960, posthumously). In 2009, in Akhaltsikhe, a
Bas-relief by the sculptor Levon Grigoryan was placed on the
wall of the Surenyants’ home.
Surenyants died at the age of 61 on April 6, 1921, in Yalta.
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ՀՈՎՍԵՓ

ՓՈԻՇՄԱՆ
HOVSEP PUSHMAN

Հովսեփ Փուշման

Կալիֆոռնիայից հետո նա ﬕ քանի տարի անցկացնում է

Pushman returned to the United States in 1914, and moved to

Փարիզում: 1921 թ. Ռոբերտ Ֆլուրին քաջալերում է նրան`

Riverside, California, living at the city's Mission Inn until 1919. There

Հովսեփ Փուշմանյանը ծնվել ու մանկությունն անցկացրել

սեփական ստուդիան բացելու. նա սկսեց կենտրոնանալ

he accepted some portrait commissions, including one that is still

է Տիգրանակերտ քաղաքում: Նրա ընտանիքը զբաղվում էր

էկզոտիկ դիմանկարների և նատյուրմորտների վ րա:

on display at the inn. In 1918 Pushman and a group of Californian

գորգագործությամբ: Հովսեփի գեղարվեստական ունա-

Հիﬓականում նկարում էր իր հավաքածուի առարկաները,

painters founded the Laguna Beach Art Association; the same

կություններն ի հայտ են եկել վաղ տարիքում: Նա առաջին

որոնք շատ մանրակրկիտ կերպով էր ընտրում:

year he was awarded the California Art Club's Ackerman Prize.

աշակերտն է, որ 11 տարեկանում ընդունվել է Ստամբուլի

1923 թ. Փուշմանը կրկին վերադառնում է ԱՄՆ և բնակություն

Shortly after these events Pushman left California for Paris

գեղարվեստի կայսերական դպրոցը: 1896 թ. ընտանիքը

հաստատում Նյու Յորքում: Նա մտերմանում է Էրվին Բարիի

where he opened his own studio in 1921. Encouraged by Robert-

գաղթել է ԱՄՆ` Չիկագո: Այստեղ նրան գրավում է չինական

հետ: Բարին արվեստագետին ներկայացնում է Վալտեր

Fleury, he concentrated his efforts on painting exotic portraits

մշակույթը և ասիական արվեստը. նա սկսում է ուսուﬓա-

Լևիթոն Քլարքին, որը պատկերասրահներ հիﬓելու ﬔծ

and still life canvases of carefully arranged objects he had

սիրել այդ բնագավառը 17 տարեկանում: Այնուհետև

փորձառություն ուներ: Երբ Քլարքը Նյու Յորքի Գրանդ

collected earlier in his life.

տեղափոխվում է Փարիզ և շարունակում կրթությունը

Սենթրալում

տարածք է ստանում, Բարին ստանձնում է

In 1923, Pushman returned back to the United States and settled

Ժուլիան ակադեﬕայում:

տնօրենի պարտականությունն ու նպաստում, որ Փուշմանը

in New York City. His cooperation with the Grand Central Art

Փուշմանն իր աշխատանքները ներկայացնում է ֆրանսիացի նկարիչների սալոնում, ինչի համար 1914 և 1921 թթ.
արժանանում է ﬔդալների: 1914 թ. նկարիչը վերադառնում է
ԱՄՆ և հաստատվում Կալիֆոռնիայի Ռիվերսայդ քաղա-

անդամակցի Գրանդ սենթրալ արվեստի պատկերա-

Galleries began when he befriended Erwin Barrie, an American

սրահին:

businessman in the arts. Barrie introduced the artist to Walter

Փուշմանն իր արվեստանոցն է ունեցել նաև
Հոլում, որտեղ էլ հիﬓականում, ստեղծել է

Կարնեգի

Leighton Clark, who was one of the founders of the Grand Central

իր նշանավոր

Art Galleries. When Clark secured space in New York City's Grand

քում, ապրում Միշն Ինն հյուրանոցում ﬕնչև 1919 թ.: Այս-

աշխատանքերը, որոնք հետագայում ներկայացվել են

Central Terminal, Barrie was hired as a director and he

տեղ նկարիչն սկսում է դիմանկարների պատվերներ

հեղինակավոր պատկերասրահներում: 1932 թ. նա ﬔկ

encouraged Pushman to join the Grand Central Art Galleries.

ընդունել. դրանցից ﬔկը դեռևս զարդարում է հյուրանոցի
պատերից ﬔկը: 1918 թ. Փուշմանը ﬕ խումբ կալիֆոռնիացի
նկարիչների հետ հիﬓադրում է Լագունա Բիչ արվեստի
ընկերությունը, նույն թվականին արժանանում է Կալիֆոռնիայի արվեստի ակումբի Աքերման մրցանակին:

Hovsep Pushman
The American artist of Armenian origin Hovsep Pushman
(Pushmanyan) was born on May 9, 1877 and grew up in the
town of Tigranakert, where his family was in the carpet
business. Hovsep showed his artistic abilities from early
childhood, and at the age of eleven he became the youngest
student ever admitted to the Imperial School of Fine Arts in
Constantinople.
In 1896, the family emigrated to the United States, where he
started teaching art at the age of seventeen at the Art
Institute in Chicago. After living and studying Chinese art in
China for several years, the Asian art and the Chinese culture,
in particular, had framed the scope of his interests. In 1910 he
moved to Paris to study at the Academie Julian under such
masters as Jules Joseph Lefebvre, Tony Robert-Fleury and
Adolph Dechenaud. Pushman exhibited his works at the Salon
des Artistes Francais, winning a bronze medal in 1914 and a
silver medal in 1921.
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Հանգիստ
Repose
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նկարչի ցուցահանդեսով ներկայացնում է 16 նկար, որոնք
վաճառվում են հենց բացման օրը: Աշխատանքների
արժե քը տատանվում էր 3,500 ﬕնչև 10,000 դոլար
(ներկայիս փոխարժեքով մոտ 150,000 դոլար): Նույն
թվականին «Շեյխի դուստր» կտավը, որը 1921 թ. Փարիզում
արժանացել էր արծաթե ﬔդալի, գնում է Մետրոպոլիտեն
թանգարանը:
Նա հաճախ էր ﬔրժում գնորդների շահագրգռող
առաջարկները. ասում են անգամ չի ընդունել ﬕ փոքրիկ
կտավը 6,000 դոլարով վաճառելու առաջարկը: 1942 թ. նա
դառնում է պատմության ﬔջ երկրորդ նկարիչը, որը 117
տարվա

ընթացքում հրաժարվում է անդամակցել

Ազգայի ն ակադեﬕայի ն: 1958 թ. Գրանդ սենթրալ
արվեստի պատկերասրահը, որը կարելի է ասել հենց
ստեղծման օրից` 1923 թ. տուն էր դարձել Փուշմանի
ստեղծագործությունների համար, ստիպված եղավ լքել
Գրանդ Սենթրալում զբաղեցրած տարածքը: Ութսունﬔկամյա Փուշմանը ներկայացրեց իր աշխատանքները
նաև եզրափակիչ ցուցադրությանը, որը դիտելու եկավ
ավելի քան 400 մարդ:

Նրա ոսկե օրերը
Her Golden Days
1930 թ

Pushman set up his studio in the Carnegie Hall building,
where he created the remarkable works exhibited at the
Galleries: In 1932, Pushman was honored with a one-man
show at the Galleries with sixteen paintings on display and all
of them sold on the opening day. The prices ranged from
$3,500 up to $10,000 (now the equivalent of more than
$150,000). The same year his painting “The Daughter of the
Sheykh”, which earlier in 1921 won a silver medal in Paris, was
purchased by the Metropolitan Museum of Art.
He had often turned down buyers interested in his work,
reportedly once refusing an offer of $6,000 for a small canvas.
In 1942 he became only the second painter in 117 years to
refuse entry into the National Academy. In 1958 the Grand
Central Art Galleries, which had been Pushman's home since
they opened in 1923, were forced out of the Grand Central
Terminal. Eighty-one-year-old Pushman’s artworks were
last exhibited at the ﬁnal reception of the Grand Central
Terminal, attended by more than 400 people.
Pushman died on February 13, 1966, in New York City. Three
months later Hulia Shaljian Pushman, his widow, followed
him.
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Երբ գաիս է երեկոն
When Evening Comes
1931 թ

Նարցիսուհի
Narcissa
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Սերալիոյի պահապանը
Guardian of the Seraglio

Երիտասարդություն
Youth

Փուշմանը մահացել է 1966 թ. փետրվարի 13-ին Նյու Յորքում: Ընդաﬔնը

For more than two decades after Hovsep Pushman's

երեք աﬕս անց մահացավ նրա այրին` Հուլիա Շալճեան Փուշմանը:

death, his sons, Arsene and Armand, preserved their

Նրանց մահից երկու տասնամյակ անց որդիները` Արսենն ու Արմանդը,

father's studio and personal

հոր ստուդիան պահպանում էին այնպես, ինչպես եղել է արվեստա-

antiques, and paintings remained intact until the last

գետի կենդանության օրոք. բոլոր առարկաները, գորգերը, հնություն-

family member died around 1990.

ները և գեղանկարներն անձեռնﬗելի էին ﬕնչև 1990, երբ մահացավ
ընտանիքի վերջին ներկայացուցիչը:

objects, carpets,

The most known paintings “Her Golden Days” (1930),
“Ashes of Time” (1950), “Queen of Dawn”, (1950),

Փուշմանի աշխատանքները` «Ոսկե ժամանակներ», «Մոխրացած

“Sultanbad Plate” (1942), “The Dance-Salome” (1920),

ժամանակ», «Արշալույսի թագուհին», «Սալոﬔի պարը», «Աշուն»,

“When Autum come” are in the collections of many

պահվում են աշխարհի խոշորագույն գեղանկարչական հավաքա-

major museums, including the Metropolitan Museum

ծուներում (Մետրոպոլիտեն, Բոստոնի կերպարվեստի, Հյուսթոնի

of Art, Boston's Museum of Fine Arts, the Seattle Art

արվեստի, Սիեթլ ի արվեստի թանգարաններ, Սան Դիեգ ո և

Museum, the San Diego Art Institute, the Houston Art

Մինեապոլիսի արվեստի ինստիտուտներ և այլն): Որդիների` Արման և

Museum, and the Minneapolis Institute of Arts. Thanks

Արսեն Փուշմանների՝ 1970-ի նվ իրատվության շնորհիվ այսօր

to a donation of his sons, Armand and Arsen Pushman

Հայաստանի ազգային պատկերասրահը հանրությանն է ներկայաց-

in 1970, today AN G presents four works of H. Pushman.

Մոխրացած ժամանակ
Ashes of Time
1950

նում Հ. Փուշմանի չորս ստեղծագործություն:
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ԱՐՇԱԿ

ՖԵԹՎԱՃՅԱՆ
ARSHAK FETVADJIAN

Արշակ Ֆեթվաճյան
Նկարի չ , գ րող , հայ արվեստի տեսաբան Արշակ
Ֆեթվաճյանը ծնվել է 1866 թ. Տրապիզոնում ՝ Սև ծովի ափին՝
Աբրահամ և Մարիամ Ֆեթվաճյանների ընտանիքում։ Նրա
ծնողներն ազնվական ծագում ունեին, սերում էին Երզնկայից։ Նախնական կրթությունն ստանցել է ծննդավայրում ՝ Ազգային վարժարանում։ Արշակի նկարչական
ունակությունները դրսևորվել են դեռևս վաղ մանկությունից. նկարել սկսել է 5 տարեկանից և իր պատկերած
ազգային հերոսների կերպարները փակցրել է դպրոցի
պատերին։ Դպրոցն ավարտելուց հետո ուղևորվել է
Բաթում ՝ քրոջ մոտ, ապա 1882 թ., ﬔկնել Կ. Պոլիս: Նույն
տարի ընդունվել է Կ. Պոլսի նորաբաց Գեղարվեստի կայ-

250 ռուբլի արժողությամբ թղթադրաﬕ ձևավորում
250 Rubles Banknote Design
1919

սերական վարժարանը։ 1882 թ. նկարչության գերազանց
ցուցանիշների համար արժանացել է ﬔդալի։ 1887 թ.
ավարտական վկայականի հետ նրան շնորհվել է «Հռոﬕ
մրցանակ»: Նույն տարվա ամռանը ﬔկնում է Հռոմ,
ընդունվում Սան Լուկա գեղարվեստի ակադեﬕա, որտեղ
աշակերտում է Չեզարե Մակարիին։ Նա հաճախ է ճանա-

մանրանկարներից, որոնք զարդարում էին Ալիշանի պատ-

Rome and was accepted to the Academy of Fine Arts of San

պարհորդում Իտալիայի քաղաքներով, այցելում թանգա-

մագիտական, բանասիրական աշխատությունների էջերը։

Luca, becoming a disciple of Cesare Macarius. He traveled to

րաններ. նրան հմայում է հատկապես Վենետիկը։ Իր

Հայ արվեստագետն ավարտում է Հռոﬕ ակադեﬕան

Italian towns, visiting museums, and was especially captured by

այցելությունների մասին Ֆեթվաճյանը հոդվածներ է գրում

առաջին կարգի մրցանակով՝ ուսանելու տարիներին

Venice. Fetvadjian wrote articles about his trips for the

Կ. Պոլսի «Արևելք» թերթի համար։ 1888 թ. Սբ. Ղազար կղզում

ստեղծելով Վենետիկն ու այլ հայտնի իտալական քաղաք-

Armenian newspaper of Constantinople "Arevelk". In 1888 in

արվեստագետը ծանոթանում է Մխիթարյան ﬕաբանու-

ները ներկայացնող ջրաներկ աշխատանքներ, ինչպես նաև

Saint Lazarus island he was introduced to the member of the

թյան անդամ, նշանավոր պատմաբան, բանաստեղծ,

յուղաներկով արված դիմանկարներ, որոնց շարքում

Mekhitarists order - the outstanding scientist, Armenologist

բանասեր, աշխարհագետ Ղևոնդ Ալիշանի հետ։ Հետա-

առանձնանում է Ալիշանի դիմանկարը։ 1891 թ. Ֆեթվաճյանը

Ghevont Alishan. Later Fetvadjian made copies of the Armenian

գայում Ֆեթվաճյանն ընդօրինակուﬓեր է կատարում

տեղափոխվում է Վիեննա, բարեկամական կապեր հաս-

manuscripts kept at Mekhitarists library. His works decorated

Մխիթարյանների մոտ պահվող հայկական ձեռագրերի

տատում Պարսկաստանի դեսպան Ենիկոլոպյանի հետ և

the pages of Alishan’s Armenian Studies. The Armenian artist

Arshak Fetvadjian
Armenian artist, writer, researcher of the Armenian art
Arshak Fetvadjian, who has his certain place in the history of
Armenian culture due to his diverse artistic activities, was
born on October 1, 1866 in Trabzon/Trebizond, on the shore of
the Black sea, to the family of Abraham and Mary Fetvadjians.
His parents were of noble origin, coming from Yerznka. He got
the primary education in his hometown, at the national
enlighten seminary. Arshak’s drawing skills were manifested
since early childhood. He began to paint at the age of 5,
depicting images of the Armenian national heroes on school
walls. After graduating the school he went to Batumi, to his
sister, afterwards, in 1882, he left for Constantinople (Istanbul).
In the same year he was accepted to the newly-opened
Imperial College of Fine Arts in Constantinople where he was
awarded a medal of excellence in painting in 1882. In 1887
alongside with getting the diploma he also received the
"Rome Prize", in the summer of the same year he left for
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վերջինիս պատվերով նկարում Նասր Էդ Դին շահի ու նրա

graduated from the Academy of Rome with the ﬁrst prize,

վեզիրի դիմապատկերները։ Այս շրջանում է Ֆեթվաճյանն

during the years of education creating watercolor paintings of

ստեղծում երկու նշանակալի աշխատանք՝ «Չելեբի Սուլթան

Venice and other famous Italian cities, as well as the oil

Մուհամմադ Ա-ի դամբարանը Բրուսայում» և «Թուրքական

portraits, among which the portrait of Alishan stands out the

սուրհանդակն Անատոլիայի ﬔջ», որոնք համազգային

most. In 1891 Fetvadjian moved to Vienna, adopting friendly

ճանաչում են բերում արվեստագետին։ Նա նաև հաճախ

relationship with the Iranian ambassador of the Armenian

հանդես է գալիս մամուլում արվեստաբանական հոդված-

origin Yenikolopyan who ordered from him portraits of the

ներով և թարգմանություններով։ 1895 թ. արվեստագետը

Iranian ruler Naser al-Din Shah and his Vizier. During this period

Վիեննայից ﬔկնում է Փարիզ, ապա ուղևորվում Մյունխեն,

Fetvadjian created two signiﬁcant works, “Chelebi Sultan

Անտրվերպեն, Դրեզդեն և արվեստի այլ խոշոր կենտրոններ։

Muhammad I's Tomb in Bursa” and “The Turkish Messenger in

1896 թ. նա ճանապարհվում է Ղրիմ, որտեղ հանդիպում է հայ

Anatolia” that brought national recognition to the artist. He

ﬔծ ծովանկարիչ Հովհաննես Այվազովսկուն։ Նույն տարում

also started getting more media attention with his artistic

արվեստագետն ուղևորվում ու հանգրվանում է Սանկտ

articles and translations. In 1895 the artist traveled from Vienna

Պետերբուրգում ՝ ընտրվելով տեղի Ջրանկարիչների կայ-

to Paris, then to Munich, Antwerpen, Dresden and other major

սերական ﬕության անդամ, և մասնակցում նրանց ցու-

centres of art. In 1896 he left for Crimea, where he met the great

ցահանդեսներին։ Ֆեթվաճյանը շուտով անդամակցում է

Armenian seascape painter Hovhannes Aivazovsky. In the same

նաև ռուս ջրանկարիչների «Պոնեդելնիկ» ﬕությանը։ Հարկ է

year, the artist traveled to St. Petersburg and settled there. He

շեշտել, որ նա, որպես առաջին հայ ջրանկարիչ, համընդ-

was introduced into the Imperial Union of Watercolor Artists,

հանուր ճանաչում է ձեռք բերում հենց այս ստեղծագործ-

and starts participating in their exhibitions. Fetvadjian soon

ական փուլում ՝ 1890-ական թթ.։ Այս ընթացքում հայ ար-

became a member of the Russian Watercolor Artists’ Union

վեստագետը վրձնում է ռուս ցարի, ինչպես և նրա որդու՝

“Ponedelnik”. It's worth mentioning that he found recognition

իշխան Կոստանդին Ռոմանովի դիմանկարները։ Նույն

as the ﬁrst Armenian watercolor artist during this period of

ժամանակ նկարիչն ստեղծում է իտալացի, ֆրանսիացի,

1890s.
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ռուս, գնչու կանանց դիմանկարների շարքեր։ 1899-1900 թթ.

This period was also marked by the portraits of the Russian

կովկասյան ﬕ շարք քաղաքներում, այդ թվում ՝ Բաթումում,

tsar, and his son, Prince Konstantin Romanov. At the same time,

Բաքվում և Թիֆլիսում, նկարչի աշխատանքների ցուցա-

the artist created series of canvases presenting Italian, French,

հանդեսները բարձր գնահատանքի են արժանանում։

Russian, Roman women. Between 1899 and 1900 his works were

Արվեստագետի կյանքում խիստ կարևոր էր 1900 թ. այցել-

exhibited and highly appreciated in a number of Caucasian

ությունը Հայաստան. նա լինում է Անիում, Կարսում, Լոռիում,

cities, including Batumi, Baku and Tiﬂis. The trip to Armenia in

Շիրակում, Դիլիջանում, վրձնում տեղի բնապատկերները,

1900 was a very important phase in the artist's life when he

ինչպես նաև ճարտարապետական հուշարձաններն իրենց

visited Ani, Kars, Lori, Shirak, Dilijan, painted local landscapes,

բոլոր մանրամասներով։ Այս կտաﬖերը փաստագրական

as well as architectural monuments in all their details. This

ﬔծ նշանակություն ունեն և օգնում են լիարժեք պատկե-

documentary paintings are of great importance and help

րացում կազﬔլու տվ յալ ժամանակաշրջանում հայ ճար-

provide a full picture of the time of appearance and decor of

տարապետության գոհարների տեսքի ու դեկորների մա-

architectural masterpieces, some of which have since either

սին: Դրանց ﬕ մասը տարբեր պատճառներով, ներկայում

been lost or ruined, for various reasons. In 1901 he visited Ani

կամ կործանված է, կամ ՝ կիսավեր։ 1901 թ. նա կրկին

again, staying there for two weeks and taking part in the

ուղևորվում է Անի: Այնտեղ ﬓում է երկու շաբաթ, մասնակ-

excavations undertaken by Nicholas Marr and, ﬁnally, creating

ցում Նիկողայոս Մառի ձեռնարկած պեղուﬓերին և,

the well-known series of his watercolor paintings of the

վերջապես, ստեղծում է քաղաքամայր Անին ներկայացնող

Armenian medieval capital Ani, later during his visit in 1905

իր ջրաներկ կտաﬖերի հայտնի շարքը, որին 1905 թ.

adding new works to these series. From Ani he traveled to

այցելության ժամանակ հավելում է նորանոր աշխատանք-

Etchmiadzin and got acquainted with the Catholicos Mkrtich

ներ։ Այստեղից նա ուղևորվում է Էջﬕածին և ծանոթանում

Khrimyan. The talented artist designed the frescoes and the

կաթող իկոս Խրիմյան Հայրիկի հետ։ Տաղանդաշատ

sculptures of St. Gevorg Armenian church of Tiﬂis, the

արվեստագետի գործունեության ﬔջ ընդգրկված են նաև

enterance door of St. Gregory Armenian church in Kars,

Կինը մանդոլինով
Woman Playing the Mandolin

Անիի Մայր տաճար
Ani Cathedral
1905
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Կնոջ և մանկան դիմանկար
Portrait of a Woman and Child

Թիֆլիսի Սբ. Գևորգ հայկական եկեղեցու որﬓանկարների ու

reconstructing St. Stepanos church of Kusanats Anapatand St.

քանդակների, Կարսի Սբ. Գրիգոր եկեղեցու դռան ստեղ-

Gregory church of Armavir, designing banknotes and postage

ծումը, Կուսանաց անապատի Սբ. Ստեփանոս և Արմավիրի

stamps of the ﬁrst Republic of Armenia.

Սբ. Գևորգ եկեղեցիների վերակառուցումը, Հայաստանի

The master spent the last 25 years of his life in the United

առաջին հանրապետության թղթադրաﬓերի ու փոստային

States, maintaining close links with the local Armenians and the

նամականիշերի ձևավորումը։ Ֆեթվաճյանի ստեղծած նա-

homeland, creating new paintings, and continuing his

մականիշերը եղել են 3 նկարներով՝ «Ճախարակ», «Արծիվ»,

academic studies, authoring the plan, as well as the interior

«Արարատ»: Հայոց ցեղասպանությունից հետո ծանր

and exterior décor of Armenian churches in different cities of

պայմաններում ստեղծված Առաջին հանրապետությունն

US, also being exhibited in the most prestigious museums and

ունեցավ նաև փող , թողարկվեցին երեք անվանական

galleries of the United States. In the United States in 1941 he

արժեքի թղթադրաﬓեր՝ 50, 100 և 250 ռուբլի: 250 ռուբլի

published his work "My thoughts", which includes the artist's

արժողությամբ թղթադրաﬕն ժողովուրդը տվեց «ճախա-

adages and analyzes. The Government of the Soviet Armenia in

րակ» անունը:

1947 sent him an invitation of the repatriation to homeland,

Կյանքի վերջին 25 տարիներին վարպետը բնակվել է ԱՄՆ-

unfortunately, Fetvadjian passed away during the preparations

ում: Սերտ կապեր է պահպանել տեղի հայերի, ինչպես նաև

to return. His remains were transported to Armenia and

հայրենիքի հետ: Ստեղծել է նոր կտաﬖեր, շարունակել իր

interred in Yerevan. The repatriated Armenian artists brought

գիտական ուսուﬓասիրությունները, հեղինակել ԱՄՆ-ի

the archive and the canvases of the artist with themselves.

տարբեր քաղաքների հայկական եկեղեցիների հատակա-

According to his bequest, all the works of Fetvadjian were

գծերը, ներքին ու արտաքին դեկորները, ﬕաժամանակ

donated to the National Gallery of Armenia.
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ցուցադրվել ԱՄՆ-ի աﬔնահեղինակավոր թանգարաններում և ցուցասրահներում։ 1941 թ. նա ԱՄՆ-ում հրատարակում է «Իմ մտքերը» աշխատությունը, որտեղ
ամփոփված են արվեստագետի դատողություններն ու
վերլուծությունները։ 1947 թ. Խորհրդային Հայաստանի
կառավարությունը հայրենադարձության հրավեր է ուղարկում նրան, սակայն հայրենիք վերադառնալ պատրաստվող Ֆեթվաճյանը նույն տարում կնքում է իր մահկանացուն։
Նրա աճյունը տեղափոխվում է հայրենիք ու թաղվում
Երևանում։ Հայ հայրենադարձ արվեստագետներն իրենց
հետ Հայաստան են բերում վարպետի արխիվը և նկարները։
Համաձայն կտակի՝ Ֆեթվաճյանի բոլոր աշխատանքները
նվիրաբերվում են Հայաստանի ազգային պատկերասրահին։
Ամբողջացնելով կյանքի ընթացքում արվեստի աﬔնատարբեր ճյուղերում իրեն լավագույնս դրսևորած, հայ
կերպարվեստի ﬔջ նոր տեխնիկաներ ու թեմաներ ներմուծած վարպետի գործունեությունը՝ կարևոր է ընդգծել
վերջինիս ավելի քան 1500 մատիտանկարները, որոնք
ներկայացնում են հայկական ճարտարապետական
հուշարձանները, դրանց հարդարանքը, հայկական քանդակագործությունը, ինչպես նաև պատմական Հայաստանի տարբեր գավառների հայուհիների ավանդական
հանդերձանքը, ինչն էլ փաստագրական ու ազգագրական
Գրիգոր Նարեկացի
Grigor Narekatsi
1907

անգնահատելի արժեք ունի սերունդների համար։ Ֆեթվաճյանի առավել հայտնի կտաﬖերի շարքում են «Միքայել
վարդապետի դիմանկարը», «Ա նիի Մայր տաճարը»,
«Սասունցի կինը» և այլ աշխատանքներ։
Լեռնեցու դիմանկար
Portrait of a Highlander
1903

Alongside his lifelong input in various branches of art and
importing new techniques and themes it is important to
mention more than 1500 pencil drawings representing
Armenian architectural monuments, decorations, sculptures,
as well as women from different provinces of historical Armenia
in traditional garments, which are of inestimable value for
generations and signiﬁcant ethnographic documentary.Among
his most famous works are "Portrait of MikayelVartabed", "Ani
Cathedral", "Woman of Sassoun".
Alongside his lifelong input in various branches of art and
importing of new techniques and themes it is important to
mention the collection of 1500 pencil drawings representing
Armenian architectural monuments, decorations, sculptures,
as well as women from different provinces of historical Armenia
in traditional garments, is of inestimable value for generations
and ethnographic documentary. Among his most famous works
are “Portrait of Mikayel Vartabed”, “Ani Cathedral”, “Woman of
Sassoun”.
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Գրքի ստեղծմանն աջակցելու համար «Համահայկական աշխարհագրական ասոցիացիան»
շնորհակալություն է հայտնում ՝
Տատյանա Գայդուկին
Լյուդﬕլա Դանիլենկոյին
Բլանկա Կավալեկին
Գուստավ Գուդովիչին
Աստղիկ Տեր-Մինասյանին
Հրայր Կավալերյանին
Էնտոնի Այզաքին
Մելիսա Քերին
Գալուստ Փափազ յանին
Արﬔնակ Ադամյանին
Շահան Սաֆարյանին
Վիկտոր Հովհաննիսյանին
Անդրեյ Գրիգորևին
Էդգար Վոլտային
Աբգար Քյոսայանին
Դավիթ Մինասյանին
Ժակ Ավանյանին
Անի Մարգարյանին
Մելինե Ստեփանյանին
Արթուր Ղուկասյանին
Սիրանուշ Անանյանին
Հայաստանի Հանրապետության սփյուռքի նախարարությանը
Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությանը
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