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“The power of Armenian 
cultural memory has unified the 

identity of a deterritorialized 
people in search of greater 
interconnectedness in an 

increasingly borderless world.”
-Anna K. Gargarian, International Curator
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Biennales present contemporary 
culture and novelty, yet their 
activity is far from new. Through 
the crossing of contemporary 
arts, philosophy and aesthetics, 
artists from different nations come 
together in a global artistic mosaic. 
The Sixth Beijing International Art 

Biennale adds a new color to this mosaic. This great event 
in contemporary art addresses environmental, political and 
cultural themes by exhibiting works that bring attention to 
urgent and relevant issues.

It is inspiring that in recent years Armenian artists are 
also taking part in the Beijing International Art Biennale 
presenting their own contributions in contemporary art. 
This year our presence in international biennale’s like 
“Dreamscapes” in Beijing and “Armenity” in Venice, raises a 
very important issue for all of humanity. For Armenians, 2015 
is a symbolic year that commemorates the 100th anniversary 
of the Armenian Genocide. Globally, Armenian initiatives 
are taking place and drawing international attention to the 
history of the first genocide of the twentieth century. 

The exhibition “Dreamscapes” features eight Armenian artists 
working in painting, photography, sculpture and new media. 
Through contemporary art they present Armenian culture 
and history to the world. Art becomes the unique method for 
commemoration and reflection.

Under the biennale theme of “Memories and Dreams”, 
Armenian artists prove once again the power of memory. Until 
justice is achieved, the past will not keep silent. Yet the present 
builds bridges to a future full of dreams. 

Just a few months before the Beijing International Art 
Biennale, Armenia won the Golden Lion award for “Best 
National Participation” at the Venice Biennale, the oldest 
biennale in the world. Now Armenians will take part in a 
biennale hosted by the capital city of one of the oldest cultures 
in the world. I am confident that our Armenian creative talent 
will shine victoriously as people from around the world gaze 
upon Beijing’s International Art Biennale. 

—Hasmik Poghosyan

Բիենալեների մշակույթը նոր չէ, բայց նոր ու ժամանակակից 
մշակույթը ներկայացնելուն է միտված։ Ժամանակակից 
արվեստների, փիլիսոփայության ու գեղագիտության 
խաչաձևմամբ տարբեր ազգերի արվեստագետներ 
ներկայացնում են իրենց երկիրը՝ միաժամանակ ստեղծելով 
մոլորակի գեղարվեստական խճանկարը։ Պեկինի 
միջազգային արվեստի 6-րդ բիենալեն այդ գեղարվեստական 
խճանկարին ամեն անգամ նոր գույն ու հույզ է ավելացնում։ 

Ժամանակակից արվեստի այս մեծ իրադարձությունը 
ցուցահանդեսների միջոցով արծարծում է տարբեր 
խնդիրներ՝ բնապահպանական, քաղաքական, 
մշակութային և այլն։  Մասնակիցներն արվեստի միջոցով 
հազարավոր այցելուների ուշադրությունն են հրավիրում 
հրատապ ու խնդրահարույց երևույթների վրա։ 

Ոգևորիչ է այն, որ վերջին տարիներին հայ արվեստագետները 
նույնպես մասնակցում են Պեկինի բիենալեին՝ 
ներկայացնելով ժամանակակից արվեստում սեփական 
մեկնաբանությունները։ Այս տարի հայությունը շատ կարևոր 
մի հարց է բարձրաձայնում համայն մարդկության առաջ։

2015 թվականը հայերիս համար առանձնահատուկ 
տարի է։ Ողջ աշխարհում հայությունը նշում է Հայոց 
ցեղասպանության 100-րդ տարելիցը և բազմաթիվ 
նախաձեռնություններով միջազգային հանրության 
ուշադրությունը հրավիրում 20-րդ դարի առաջին 
ցեղասպանության պատմական իրողության վրա։ 

Պեկինի արվեստի միջազգային 6-րդ բիենալեում Հայաստանը 
ներկայացնում են ութ հայորդիներ։ Կերպարվեստի, 
քանդակագործության, մեդիայի ու լուսանկարչության 
համադրությամբ ստեղծված ցուցադրությունը կրում 
է «Երազավայր» խորագիրը։ Նրանք ժամանակակից 
արվեստի լեզվով աշխարհին ներկայացնում են 
հայմշակույթն ու պատմությունը։ Այդ պատմության մեջ 
առանցքային է դառնում Հայոց ցեղասպանությունը, որի 
ոգեկոչման մի յուրօրինակ ձև են ընտրել ժամանակակից 
արվեստի նվիրյալները։ Հայ արվեստագետներն իրենց 
ցուցադրությամբ ևս մեկ անգամ փաստում են, որ 
հիշողությունը կենդանի է, անցյալը չի լռում, որովհետև 
արդարությունը չի հաստատվել, սակայն ներկան 
կամուրջներ է գցում դեպի երազանքներով լի ապագա։

Ի դեպ, Պեկինի բիենալեից ամիսներ առաջ Հայաստանը 
մասնակցեց աշխարհի ամենահին̀  Վենետիկի բիենալեին̀  
արժանանալով գլխավոր «Ոսկե առյուծ» մրցանակին։ 
Այս անգամ Հայոց պետությունն ու հայ ժողովուրդն 
իրենց հայացքն ուղղել են աշխարհի հնագույն երկրներից 
մեկի մայրաքաղաքին և հազարավոր կիլոմետրերի  
հեռավորությունից հետևում  են հայ արվեստագետներին՝ 
հավատալով նրանց ստեղծագործական վառ երևակայության 
հերթական փայլատակմանն ու հաղթանակին։ 

Foreword
by H. Hasmik Poghosyan, Minister of 
Culture of the Republic of Armenia

Նախաբան
 ՀՀ մշակույթի հարգարժան   

 նախարար Հասմիկ Պողոսյանի
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Introduction

On the occasion of the 2015 Sixth Beijing 
International Art Biennale, an event 
celebrating the promotion and exchange 
of innovation in contemporary art, the 
Ministry of Culture of the Republic 

Armenia presents Dreamscapes, a special exhibition that 
explores the biennial theme “Memories and Dreams” 
through the metaphorical and physical landscape. 

This collective exhibit features artists of Armenian origin who 
have been selected based on the quality and originality of 
their work to represent the Armenian national participation. 
While some of them are already established names in the 
international contemporary art world, namely Hrair Sarkissian 
(London, UK), Allen Sayegh (Cambridge, USA), Mikayel 
Ohanjanyan (Florence, IT), and Karén Mirzoyan (Yerevan, 
AM), we are also proud to present emerging talent among 
the collective. Dreamscapes marks the first international 
biennial participation for artists Lianna Mkrtchyan (Florence, 
IT), Hrachya Vardanyan (Gyumri, AM), David Galstyan 
(Yerevan, AM) and Ararat Minasyan (Yerevan, AM). 

Through their different styles and media, the exhibiting 
artists explore the surreal world of the mind’s eye- memories 
and dreams- as a looking glass to investigate questions of 
identity, belonging, and nationhood. The artists examine, 
take apart, and reconstruct the tension between dichotomies 
of reality versus illusion, past versus present, and individual 
versus collective memory. I am equally honored to include 
in our exhibition catalogue an additional contemporary 
work by internationally renowned Iranian-Armenian writer 
and novelist, Zoya Pirzad. Her written contribution is a 
special adaptation of an excerpt from her novel The Things 
We Left Unsaid. The passage portrays a meeting of the 
Iranian-Armenian community in Abadan for Armenian 
Remembrance Day in the early 1960’s. This exhibit and 
catalogue aim to present a glimpse into the diversity and 
depth of Armenian contemporary creative talent.

Ներածություն

2
015 թվականի արվեստի 6-րդ 
միջազգային բիենալեին, որը կարևորում 
է ժամանակակից արվեստում նորարար 
գաղափարների փոխանակումը և 
խթանումը, ՀՀ մշակույթի նախարարությունը 

ներկայացնում է «Երազավայրը»՝ հատուկ 
ցուցահանդես, որը նշանավորում է բիենալեի թեման՝ 
«Հիշողություններ և երազներ», փոխաբերական
և ֆիզիկական բնապատկերի միջոցով: 

    Այս համատեղ ցուցահանդեսը ներկայացնում է 
ծագումով հայ արվեստագետների, ովքեր ընտրվել են̀  
ըստ իրենց աշխատանքների որակի և յուրահատկության, 
որպեսզի ներկայացնեն հայ ազգային մշակույթը: 
Մինչ նրանցից ոմանք արդեն հայտնի են միջազգային 
ժամանակակից արվեստի աշխարհում, ինչպես 
Հրայր Սարկիսյանը (Լոնդոն, Մեծ Բրիտանիա), 
Ալեն Սայեղը (Քեմբրյջ, ԱՄՆ), Միքայել Օհանջանյանը 
(Ֆլորենցիա, Իտալիա) և Կարեն Միրզոյանը (Երևան, 
Հայաստան), մենք հպարտ ենք ներկայացնելու նաև 
նոր ի հայտ եկող տաղանդների: «Երազավայր»-ը 
նշանավորում է արվեստագետներ Լիաննա Մկրտչյանի 
(Ֆլորենցիա, Իտալիա), Հրաչյա Վարդանյանի (Գյումրի, 
Հայաստան), Դավիթ Գալստյանի (Երևան, Հայաստան) 
և Արարատ Մինասյանի (Երևան, Հայաստան) 
առաջին մասնակցությունը միջազգային բիենալեի:

    Ցուցադրվող արվեստագետները տարբեր ոճերի և 
տեխնիկաների միջոցով դիմում են մտքի ակնահուշերի 
և երազների սյուրռեալիստական աշխարհին̀  որպես 
հայելիների, որպեսզի հետազոտեն ինքնության, 
պատկանելության և ազգության հարցերը: 
Արվեստագետներն ուսումնասիրում, մասնատում 
և վերակառուցում են իրականություն-պատրանք, 
անցյալ-ներկա, անհատական-խմբային հիշողություն 
հակադրությունների միջև եղած լարվածությունը: 
Ինձ համար նաև մեծ պատիվ է ներառել մեր 
ցուցահանդեսի կատալոգում համաշխարհային 
մեծության անվանի իրանահայ արձակագիր 
Զոյա Փիրզադի ժամանակակից արվեստի գործը: 
Թարգմանաբար մի դրվագ ենք ներկայացնելու նրա 
հայտնի̀  «Չասված խոսքեր» (բնագրի լեզվով և հայերեն 
թարգմանությամբ̀  «Լույսերը ես կհանգցնեմ») վեպից, 
որտեղ  ներկայացվում է 1960-ականների սկզբին 
Աբադանի պարսկահայ համայնքում ցեղասպանության 
զոհերի հիշատակման արարողությունը: Այս 
ցուցահանդեսը և կատալոգը նպատակ ունեն 
ներկայացնելու հայ ժամանակակից ստեղծագործ 
տաղանդի բազմազանությունն ու խորությունը:

Preface
by Anna K. Gargarian, International Curator,
“Dreamscapes” BIAB 2015

Առաջաբան
 Աննա Կ. Գարգարյանի, միջազգային համադրող, 

 <<Երազավայր>> BIAB 2015
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Contemporary Context: 
Centennial Commemoration of 
the Armenian Genocide
In the wake of the centennial commemoration of the 
Armenian Genocide of 1915, in which 1.5 million 
Armenians were massacred by the Ottoman Turks, 
this exhibit can’t help but ask: what does it mean to 
be Armenian in the twenty-first century? Survivors 
of the genocide fled around the world, giving birth 
to the next generation of multicultural Armenians 
that today make up a diaspora that outnumbers the 
nation’s population. In order to preserve their cultural 
heritage, Armenian immigrant communities not only 
maintained certain traditions, but also emphasized the 
importance of remembrance in order to commemorate 
the courage of their surviving ancestors. The national 
identity of Armenians in the present day Republic of 
Armenia has undergone different influences from its 
abroad community. The twentieth century brought 
many challenges: following the genocide, the Armenian 
territory was subject to the Soviet Regime, a severe 
earthquake in 1988 from which many villages are still 
recovering, and the Nagorno-Karabakh war. These 
significant traumas have left an imprint on Armenian 
collective memory, and it’s up to the contemporary 
generation to dream up a better future. 

The Exhibit: 
Dreamscapes

Memories and dreams live in our internal 
world: highly personal mental creations 
that reflect our sense of self and our 
relationship to our surroundings. 
They exist in an obscure space where 

reality and time are fluid concepts. The title of the 
exhibition, Dreamscapes, conceives of this internal 
world as a metaphorical landscape in which the 
artists attempt to concretize their memories and 
dreams into the material artworks on display. 
While some of the works are direct references to 
landscape, other works evoke abstracted internal 
tensions. In both cases the artists are investigating 
the contexts that shape individual perspective.

Ժամանակակից համատեքստ. 
Հայոց ցեղասպանության 
հարյուրամյա տարելից
Օսմանյան Թուրքիայի կողմից 1915-ին 
ցեղասպանության ենթարկված մեկ ու կես միլիոն 
հայերի ոգեկոչման այս օրերին կազմակերպվող 
ցուցահանդեսը հարցադրում է ուղղում՝ ի՞նչ է 
նշանակում լինել հայ 21-րդ դարում: Եղեռնից 
փրկվածները հեղեղեցին աշխարհը̀  ծնունդ տալով 
հաջորդ սերնդի բազմամշակութային հայերի̀  
սփյուռքին, որն իր թվով գերազանցում է պետության 
բնակչության թվին: Մշակութային ժառանգությունը 
պահպանելու համար հայ գաղթյալները ոչ միայն 
պահպանեցին որոշ ավանդույթներ, այլև մեծ 
կարևորություն տվեցին հիշատակմանը, որպեսզի 
այդպիսով իրենց հարգանքի տուրքը մատուցեն 
վերապրած նախնիների խիզախությանը: Հայաստանի 
Հանրապետությունում ապրող հայերի ազգային 
ինքնությունը տարբեր ազդեցություններ է կրել 
աշխարհասփյուռ իր համայնքից: 20-րդ դարը բերեց 
շատ մարտահրավերներ. ցեղասպանությունից հետո 
հայկական տարածքներն անցան խորհրդային ռեժիմի 
տակ, 1988-ի դաժան երկրաշարժը, որի հետևանքով 
մինչև հիմա որոշ գյուղեր դեռ վերականգնվում են, 
և Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմը: Այս վերքերը 
խոր հետք թողեցին հայ հավաքական հիշողության 
վրա, և հիմա ժամանակակից սերնդի հերթն է 
եկել ավելի լավ ապագա հորինելու համար:

Ցուցահանդես. 
«Երազավայր» 

Հ
իշողություններն ու երազներն ապրում են 
մեր ներաշխարհում. դրանք չափազանց 
անձնական մտավոր արարումներ են, որ 
արտացոլում են մեր ես-ի զգացողությունը 
և մեր շփումը շրջապատի հետ: Դրանք 

գոյություն ունեն մի անորոշ տարածության մեջ, 
որտեղ իրականությունը և ժամանակը հոսուն 
գաղափարներ են: Ցուցահանդեսի վերնագիրը՝ 
«Երազավայր», արտահայտում է այդ ներաշխարհը̀  
որպես մի փոխաբերական բնապատկեր, որտեղ 
արվեստագետները փորձում են կոնկրետացնել 
իրենց հիշողությունները և երազները արվեստի 
ցուցադրված նյութական գործերի մեջ: Մինչ որոշ 
գործեր ուղղակի հղում են բնապատկերին, մյուսները 
հիշեցնում են վերացարկված ներքին լարումներ: Երկու 
դեպքում էլ արվեստագետները հետազոտում են այն 
համատեքստերը, որ կերպավորում են մեր տեսարանը:
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Armenian Collective Memory: 
In search of a common frame of reference
The relationship between memory and landscape is not 
unchartered territory. Sociologist Maurice Halbwachs 
dedicates a whole chapter to “Space and the Collective 
Memory” in his iconic book, Collective Memory from 
1950. The author describes physical space as the 
framework for hosting and even influencing collective 
memory. He states that our surroundings carry our 
imprint, “like a language to be interpreted”, reflecting 
our behaviors, habits, and traditions (Halbwachs, 1). 

Halbwachs’ spatial phenomenon is not easily applied 
to the Armenian collective memory. During and after 
the Armenian Genocide of 1915, our “framework” 
was permanently altered as people were forced to 
leave their homes. In the photographic installation 
Construction by Hrair Sarkissian, the artist recreates 
out of Kapla construction blocks the childhood home 
from which his grandfather fled. Having never met 
his grandfather, nor ever seeing the home, Sarkissian 
felt compelled to create a space for the memory 
he had heard so often in his parents’ recollections. 
This need for transforming a distant and intangible 
memory into a physical reconstruction is an attempt 
to internalize and preserve a past the artist will never 
truly know. Perhaps, as Halbwachs claims, “the 
reason members of a group stay united, even after 
scattering…is that they think of the old home” (2). 

Հայոց հավաքական 
հիշողություն. հուշի ընդհանուր 
թեմայի սահմանում
Հիշողության և բնապատկերի միջև հարաբերությունը  
ոչ արտոնված տարածություն չէ: Սոցիոլոգ 
Մորիս Հալբվաքսը մի ամբողջ գլուխ է նվիրում 
«Տարածությունը և հավաքական հիշողությունը» 
թեմային իր՝ 1950 թվականին լույս տեսած 
«Հավաքական հիշողություն»  խորհրդանշական 
գրքում: Հեղինակը նկարագրում է ֆիզիկական 
տարածությունը̀  որպես  հավաքական հիշողությունը 
հյուրընկալելու և նույնիսկ դրա վրա  ազդելու 
առանցք: Նա հաստատում է, որ մեր շրջապատը 
կրում է մեր հետքը, ինչպես «մեկնաբանման կարիք 
ունեցող լեզուն»՝ արտացոլելով մեր պահվածքը, 
սովորույթները և ավանդույթները (Հալբվաքս, 1):

Հալբվաքսի տարածական տեսությունը հեշտ չէ 
կիրառել հայկական հավաքական հիշողության 
դեպքում: 1915 թվականի ցեղասպանության 
ընթացքում և դրանից հետո մեր «հիմնակմախքը» 
մշտապես փոփոխվում էր, երբ մարդիկ ստիպված 
էին լինում թողնել իրենց տները: Հրայր Սարկիսյանի՝ 
«Կոնստրուկցիա» լուսանկարչական ինստալացիայում 
արվեստագետը կապլա տեսակի փայտակտորներից 
վերստեղծում է մանկության այն տունը, որտեղից 
ցեղասպանության ժամանակ փախել էր իր պապիկը: 
Երբևէ տեսած չլինելով իր պապիկին, նույնիսկ տեսած 
չլինելով այդ տունը̀  Սարկիսյանը պարտավորված 
է զգում ստեղծել ծնողների պատմած վերհուշերի 
համար տարածություն: Հեռավոր և անշոշափելի այս 
հուշին ֆիզիկական պատկերում տալու այս պահանջը 
յուրահատուկ փորձ է յուրացնելու և պահպանելու 
այն անցյալը, որի մասին արվեստագետը երբեք 
ստույգ չի իմանա: Գուցե, ինչպես Հալբվաքսն է 
պնդում, «անգամ բաժանվելուց հետո մարդկանց 
միավորված է պահում նախկին տան մասին հուշը» 
(2): Պապիկի տունը վերստեղծելու Սարկիսյանի 
փորձը մարմնավորում է ոչ միայն իր անհատական և 
ընտանեկան հիշողությունը, այլև կորսված հայրենիքի 
մասին հայկական ազգային հիշողությունը:

Աշխարհով մեկ սփռվելու հետևանքով ստեղծվեց 
մեծ համայնք̀  բարդ հավաքական մշակութային 
ինքնությամբ: Ի լրումն հայկական ազգ-
պետության̀  մենք ունենք միաջազգային սփյուռք, 
որ գերազանցում է պետության բնակչության 
թիվը երեք անգամ: Ամբողջ երկրագնդով մեկ 
հայկական գաղթյալ համայնքները սահմանել են 
իրենց ինքնությունը՝ յուրացնելով նոր բնակավայրին 



D
RE

A
M

SC
A

PE
S 

11

Sarkissian’s search for his grandfather’s home embodies 
not only his individual and family memory, but also 
the collective Armenian memory of a lost homeland.

The result of our scattering is a global contemporary 
Armenian community with a complex collective cultural 
identity. In addition to the Armenian nation-state, 
we have an international diaspora that outnumbers 
the national population three fold. Across the globe, 
Armenian immigrant communities have formulated 
their self-image by appropriating characteristics of 
their local environments along with symbols of their 
Armenian cultural identity. Where Halbwachs claims 
that people are slow to adapt, and their resistance to 
change also embodies the persistence of tradition (3), 
the Armenian case seems to be an exception. In their 
forced relocation, Armenians have shown resilience 
and relative ease at both assimilating to their adoptive 
countries while also maintaining tradition. However, 
Armenian “exceptionalism” is not to be overplayed. In 
Robin Cohen’s groundbreaking book, Global Diasporas, 
the author skillfully analyzes “complex transnational 
identities” and the “new relationship between home and 
abroad” among various ethnic and labour communities 
(xiv). He specifically refers to the Armenian diaspora, 
along with the Jewish and African diasporas, as a 
“victim diaspora” dispersed “following a traumatic 
event in the homeland” (2). Cohen expands upon the 
definition by William Safran, a scholar on nationalism 
and ethnonationalism whose pinnacle article Myths 
of Homeland and Return was one of the first to give 
proper attention to the definition of diaspora. Cohen 
evaluates the positive virtues of a diasporic identity, 
suggesting that the anxiety of the diaspora is “precisely 
what motivates the need for achievement” (7), and 
that having a transnational identity contributes to a 
“cosmopolitan consciousness” that gives diasporans a 
competitive advantage in the age of globalization (141). 
Furthermore, he claims that diasporans’ heightened 
sensitivity to their surroundings likely contributes to 

հատուկ բնութագիրը՝ հայկական մշակութային 
ինքնության խորհրդանիշների հետ համատեղ: 
Հալբվաքսը պնդում է, որ ժողովուրդները դանդաղ են 
հարմարեցվում և ասես դիմադրում են սպառնացող 
փոփոխություններին (3), սակայն հայերի դեպքը 
բացառություն է թվում: Պարտադրված տեղահանման 
ընթացքում նրանք ճկունություն դրսևորեցին թե՛ իրենց 
ընդունած երկրներին միաձուլվելու, և թե՛ ավանդույթը 
պահպանելու հարցում: Այնուամենայնիվ, հայկական 
«բացառիկությունը» չպետք է գերագնահատվի: 
Ռոբին Քոհենի «Միջազգային սփյուռք» վերնագրով 
նորարարական գրքում հեղինակը վերլուծում է 
«բարդ անդրազգային ինքնությունները», և «նոր 
հարաբերությունը հայրենիքի և հյուրընկալած երկրի 
միջև» զանազան էթնիկ և աշխատավոր համայքների 
շրջանում (xiv): Նա առանձնահատուկ վերաբերմունք 
է ցուցաբերում հայկական, ինչպես նաև հրեական և 
աֆրիկյան սփյուռքի հանդեպ` դրանք ներկայացնելով 
որպես «զոհի կարգավիճակում գտնվող սփյուռք», 
որը աշխարհով մեկ է ցրվել «հայրենիքում տեղի 
ունեցած աղետալի իրադարձության հետևանքով» 
(2): Քոհենը պարզաբանում է Վիլյամ Սաֆրանի 
սահմանումը, ով իր «Հայրենիքի և վերադարձի 
առասպելներ» հոդվածում փորձում է տեսական 
ձևակերպում տալ սփյուռք հասկացությանը: Քոհենը 
գնահատում է սփյուռքի ինքնության դրական 
առաքինությունները՝ ենթադրելով, որ հենց սփյուռքի 
«հուզմունքն է նրան մղում նոր նվաճումների» (7), և 
անդրազգային ինքնությունը նպաստում է «կոսմոպոլիտ 
գիտակցությանը», որ սփյուռքի ներկայացուցիչներին 
մրցակցային առավելություն է տալիս գլոբալիզացիայի 
այս դարաշրջանում (141): Այնուհետև նա պնդում 
է, որ սփյուռքի ներկայացուցիչների̀  շրջապատող 
միջավայրի հանդեպ գերզգայունությունն է հավանաբար 
նրանց ստիպում մշտաներկա լինել արվեստի տարբեր 
ճյուղերում (148), և որ «էթնիկ, ազգային ու անդրազգային 
ինքնությունների միջև եղած լարումը հաճախ 
ստեղծարար է և սնող» (7): Այդ ձգտման հետ մեկտեղ, 
որը խթանվել է թերարժեքության ներգաղթյալի 
կարգավիճակի հետ պայքարելու ցանկությունից 
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their “over-representation” (148) in the arts, and that “the 
tension between an ethnic, a national and a transnational 
identity is often a creative, enriching one” (7). Along 
with the drive stimulated by the desire to counter an 
immigrant status of inferiority and the enrichment 
that comes with multiculturalism, I would add that the 
creative success of “victim” ethnic groups also comes 
from the need to concretize and proliferate a collective 
cultural memory perceived to be in risk of extinction.

Defining Cultural Memory
Historian Jan Assman refers to “cultural memory” 
as a more “distant memory”, one not linked to the 
objects and places of everyday life, but rather to larger 
institutionalized ideas of identity (Assman, 129). In the 
Armenian case, we could say that the memory of our 
shared trauma contributes to our unifying collective 
memory. However, when defining cultural memory, 
Assman specifies the collective knowledge comprised 
of “that body of reusable texts, images, and rituals 
specific to each society in each epoch” that makes 
up cultural self-image (Assman, 132). In comparison 
to Halbwachs, Assman’s vision shows the physical 
manifestation of memory through the objects we 
create as opposed to the environments that shape us.  

Aby Warburg, one of the founders of modern art 
historical theory, describes “the objectivation of culture” 
as ‘mnemonic’ in that it “crystallizes a collective 
experience so that its meaning becomes accessible again 
across millennia” (Assman, 129). Armenian history and 
culture is filled with such artifacts and traditions, from 
illuminated manuscripts, to sculpture, to music and 
other art forms and trades. Perhaps the most prominent 
and enduring symbol of Armenian national identity 
is the Armenian church. The Armenian church is not 
only home to such national identifiers like “Khachkars” 
(traditional Armenian cross sculptures) and Komitas’ 
arrangement of liturgical music, but is in itself a multi-
layered symbol of faith. The ornament that adorns the 

և բազմամշակութային միջավայրի ազդեցությամբ, 
ես կավելացնեի, որ «զոհի կարգավիճակով» էթնիկ 
խմբերի ստեղծարար առատությունը նաև գալիս է 
խմբային մշակութային հիշողությունը հստակեցնելու և 
տարածելու պահանջից, որը վերացման ռիսկի տակ է:

Մշակութային հիշողության 
սահմանում
Պատմաբան Յան Ասմանը հղում է կատարում 
«մշակութային հիշողությանը»̀  որպես ավելի 
«հեռավոր հիշողության», որը կապված չէ ամենօրյա 
կյանքի առարկաների և վայրերի հետ, այլ ինքնության 
ավելի լայն ինստիտուցիոնալ գաղափարների հետ 
(Ասման, 129): Հայերի դեպքում կարելի է ասել, որ մեր 
տրավմատիկ ընդհանուր հիշողությունն աջակցում 
է մեզ միավորող հավաքական հիշողությանը: 
Մշակութային հիշողությունը սահմանելիս 
Ասմանը մատնանշում է խմբային գիտելիքը, որը 
պարունակում է «վերաօգտագործվող տեքստերի, 
պատկերների և ծեսերի մարմինը, որը հատուկ 
է բոլոր հասարակարգերին», որն էլ ստեղծում է 
մշակութային ինքնակառավարման պատկերը (Ասման, 
132): Ի տարբերություն Հալբվաքսի տեսության̀
Ասմանի տեսակետը ցուցադրում է հիշողության 
ֆիզիկական պատկերումն այն առարկաների 
միջոցով, որ մենք ստեղծում ենք՝ հակադրվելով 
այն միջավայրերին, որ կերտում են մեզ:

Էբի Վարբուրգը̀  արդի արվեստաբանության 
հիմնադիրներից մեկը, նկարագրում է «մշակույթի 
օբյեկտիվացումը»̀  որպես «մնեմոնիկ», որն «այնպես 
է բյուրեղացնում հավաքական փորձառությունը, 
որ դրա նշանակությունը նորից հասանելի է 
դառնում հազարամյակների միջով» (Ասման, 129): 
Հայոց պատմությունը և մշակույթը հարուստ են 
պատմական արժեքներով և ավանդույթներով՝ սկսած 
մանրանկարներից մինչև քանդակագործություն, 
երաժշտություն և արվեստի ձևեր: Հավանաբար հայ 
ազգային ինքնության ամենահայտնի և երկարակյաց 
խորհրդանիշը հայկական եկեղեցին է: Հայկական 
եկեղեցին ոչ միայն օթևան է ազգային մշակույթի 
կարևոր մաս հանդիսացող արժեքների̀ «խաչքարերի» 
և պատարագային երաժշտության համար, այլև 
իրենից ներկայացնում է հավատի բազմաշերտ 
խորհրդանիշ: Հայկական եկեղեցիների ճակատային 
մասի և շքամուտքերի զարդանախշերը հարուստ 
են հեթանոսական խորհրդանիշերով, որոնք ոչ 
հեռավոր անցյալի նշույլներ են և ինտեգրման ու 
յուրացման միջոցով հարմարվելու հայկական 
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կարողության գլխավոր օրինակը: Վանքերը 
տարածված են հայկական Կովկասում, և եկեղեցիները̀  
հավատի և մշակութային ինքնության մաքուր 
հաստատումներ, սփյուռքի համայնքներում 
կառուցված առաջին շինություններն են: Ալեն 
Սայեղը և Ցզիի Չժանը վերհիշում են այս կարևոր 
ազգային խորհրդանիշը «HUET#4-երազների 
մեքենա» նոր մեդիա ինստալացիայում, որն 
օգտագործում է հայ հոգևոր ճարտարապետության 
երկրաչափությունը: Ինստալացիան միավորում է 
կինետիկ քանդակը̀  նախագծված երևակայական 
պատկերի հետ՝ առաջացնելով խոցելի իրականության 
և եթերային երազի փոխկապվածություն:

Հիշողություններ և երազներ
Երազները հավանաբար ավելի դժվար է 
հասկանալ, քան հիշողությունները: Մինչև 
հիմա խորհրդավորություն կա դրանց շուրջ, և 
մեզ միշտ դյութել է դրանց հրաշքը: Երազների 
պատմականության մեջ («Երկու հարց Ֆրոյդին») Ջորջ 
Սթայները նշում է, որ միջերկրածովյան տարածքում 
անտիկ ժամանակներում երազներն ասոցացվում էին 
կանխատեսման հետ, և 18-րդ դարից հետո դրանք 
սկսեցին նույնացվել հուշերի հետ (11-13): Մենք 
մինչ այժմ վստահ չենք, թե արդյոք երազները մեր 
անցյալի, ներկայի, թե երկուսի միաձուլման արդյունքն 
են, ինչպես ենթադրում է Սայեղի և Չժանի գործը: 
Երազների տեսակների մեջ Սթայները դասակարգում է 
անում՝ ներառելով մարգարեական և հույսեր ներշնչող 
երազները: Ամենահետաքրքրականը ցերեկային 
երազների նրա ուսումնասիրությունն է: Ցերեկային 
երազը «խոր քնի և կտրուկ արթնացման» միջակայքում 
տեսած երազն է և հետևաբար մարմնավորում է  
անձնական ցանկությունն ու «զանգվածային 
զգացմունքը» (Սթայներ, 8): Կրկին մենք տեսնում 
ենք հարաբերություն անձնականի և խմբայինի 
միջև: Լարվածության այսպիսի հարցերն են, որ, 
առաջանալով միանգամայն հակադիր բաներից, 

facades and entranceways of Armenian churches are rich 
with pagan symbols, vestiges of a not-so-distant past and 
a prime example of the Armenian ability to adapt through 
integration and appropriation. Monasteries pervade the 
Armenian Caucasus, and churches are often the first 
structures to be built in diasporan communities; clear 
statements of faith and cultural identity. Allen Sayegh 
and Ziyi Zhang recall this important national symbol 
in Heut#4-Dream Machine, a new media installation 
that employs the geometry of Armenian ecclesiastical 
architecture. The installation combines a kinetic sculpture 
with the projected imaginary, evoking the interconnection 
of a tangible reality and the ephemeral dream. 

Memories & Dreams
Dreams are perhaps even more difficult to understand 
than memory. There is still much mystery around them 
and we have always been fascinated by their magic.  
In The Historicity of Dreams (Two questions to Freud) 
George Steiner notes that in mediterranean antiquity 
dreams were associated with foresight, and after the 
18th century they became identified with remembrance 
(11-13). We are still not certain whether dreams are 
the product of our past, present, or a combination of 
both as Sayegh and Zhang’s work implies. Among the 
types of dreams Steiner categorizes, including prophetic 
dreams and hopeful dreams, most interestingly is his 
analysis of day-dreams. The day-dream represents 
a unique moment between “deep sleep and sharp 
wakefulness”, and hence embodies both individual 
desire and “mass-feeling” (Steiner, 8). Again we see a 
relationship between the individual and the collective. 
Such questions of tension stemming from polar opposites 
are what interest the sculptural work of Mikayel 
Ohanjanyan. In Prospettiva Introversa 11, a solid cube is 
tautly suspended within a vacuous space. Outlined by a 
metallic frame that is both rigid and warped, the nucleus 
seems to bend the structure at the points of tension. 
Prospettiva Introversa 11 is not only a study of space, 
movement, and traction, but also a metaphor for man’s 
relationship between his internal and external worlds.
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Conclusion
We seek to preserve memories in our environment, in 
the relationships we nurture and in the objects we grow 
attached to. Our bond to physical objects establishes 
a sense of stability and historicity, especially in the 
case of “deterritorialized ethnicities” (Cohen, 55)  like 
Armenians. Objects and traditions become cultural 
symbols that reinforce a collective narrative and establish 
cultural cohesion and continuity. But the truth is that 
the narratives we construct, affirm and proliferate are 
organic (albeit not false), and the space of memories and 
dreams is intangible. As historian Pierre Nora states, 
“lieux de memoire” is the altogether indefinable site 
where memory lives as an ever-evolving being, equally 
important yet in opposition to history (Geda, 49).  

“Memory is life… it remains in permanent evolution… 
History, on the other hand, is the reconstruction, always 
problematic and incomplete, of what is no longer. Memory 
is a perpetually actual phenomenon…history is a represen-
tation of the past…” (Geda, 33).  

In Nora’s vision, memory is a living thing that evolves 
as it becomes recontextualized in time. Considering our 
current temporal context, exactly one hundred years after 
the Armenian Genocide of 1915, questions of collective 
memory are particularly significant to Armenians and 
human rights activists around the world. In this essay, 
I have attempted to shed light on the complexity of 
collective Armenian memory.  According to Halbwachs’ 
theory, as a multicultural nation our collectivity is 
threatened by our diverse individual landscapes and our 
lack of shared characteristics. However, I would argue 
that while Armenians may lack a “framework” in the 
form of a shared landscape for collective memory, the 
power of our cultural memory has become the unifying 
force that symbolizes Armenian identity. These more 
distant, abstracted cultural identifiers become reference 
points for Armenians around the world, while also 

հետաքրքրական են Միքայել Օհանջանյանի 
քանդակի մեջ: «Ինտրովերտ հեռանկար 11»-
ում կարծր խորանարդը ճախրում է դատարկ 
տարածության մեջ՝ կախված ամուր, բայց կորացած 
մետաղյա շրջանակի մեջ: «Ինտրովերտ հեռանկար 
11»-ը ոչ միայն տարածության, շարժման և 
ներքին լարվածության հետազոտություն է, այլև 
մարդու՝ իր ներքին և արտաքին աշխարհների 
հետ հարաբերության փոխաբերություն:

Եզրակացություն
Մենք փորձում ենք պահպանել մեր 
հիշողությունները մեր միջավայրում, մեր ստեղծած 
հարաբերություններում և մեզ հարազատ դարձած 
առարկաներում: Ֆիզիկական իրերի հետ մեր 
կապվածությունը առաջացնում է կայունության 
և պատմականության զգացում, հատկապես 
«ապատարածականացված ազգերի» հարցում (Քոհեն, 
55), ինչպիսին հայերն են: Իրերը և ավանդույթները 
դառնում են մշակութային խորհրդանիշեր, որոնք 
հարստացնում են խմբային պատումը և ապահովում 
մշակութային կապ ու շարունակականություն: 
Սակայն ճշմարտությունն այն է, որ մեր ստեղծած
պատումներն օրգանական են (թեև ոչ սխալ), 
իսկ հիշողությունների ու երազների աշխարհը̀  
աննութեղեն: Ինչպես հաստատում է պատմաբան 
Պիեռ Նորան, «հիշողության գտնվելու վայրն» անհնար 
է սահմանել. այնտեղ հիշողությունն ապրում է 
որպես անվերջ զարգացող մի երևույթ, որը նույնքան 
կարևոր է, ինչքան պատմությունը (Գեդա, 49):

«Հիշողությունը կյանք է, որը մշտապես զարգանում է, 
մինչդեռ պատմությունը̀  խնդրահարույց ու անկատար, 
վերակառուցում է այն, ինչ այլևս գոյություն չունի: 
Հիշողությունը մշտապես արդիական երևույթ է… 
պատմությունն անցյալի պատկերումն է…» (Գեդա, 33):

Ըստ Նորայի̀  հիշողությունը կենդանի օրգանիզմ է, 
որը զարգանում է, երբ վերակոնտեքստավորվում 
է ժամանակի մեջ: Մեր ներկա ժամանակային 
համատեքստում՝ 1915-ի հայոց ցեղասպանությունից 
100 տարի անց, խմբային հիշողության հարցերը 
հատկապես կարևոր են հայերի և աշխարհում 
մարդու իրավունքների ակտիվիստների համար: 
Այս ակնարկում ես փորձեցի լույս սփռել հայկական 
հավաքական հիշողության բարդության վրա: 
Հալբվաքսի տեսության համաձայն̀  որպես 
բազմամշակութային ազգ մեր հավաքականությանը 
սպառնում են մեր բազմազան անձնական 
բնապատկերները և մեր ընդհանուր բնութագրի 
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բացակայությունը: Թեև հայերին խմբային 
հիշողության համար պակասում է ընդհանուր 
բնապատկերի առկայությունը, այնուամենայնիվ 
որպես մեզ միավորող ուժ է հանդես գալիս մեր 
մշակութային հիշողության հզորությունը, որը 
խորհրդանշում է հայկական ինքնությունը: Այս 
առավել աննյութական, վերացական մշակութային 
հատկանիշները դառնում են կապող առանցք 
ամբողջ աշխարհի հայերի համար: Նախաբանում 
ես անդրադարձա նյութի ընդհանուր դրույթներին, 
որոնց խնդրում եմ հղում կատարել այս կատալոգն 
ընթերցելիս: «Երազավայր»-ում ներկայացված 
աշխատանքները պատասխանների փոխարեն
ավելի շատ հարցադրումներ են պարունակում. 
ի՞նչը պատմականորեն սահմանեց հայկական 
մշակութային հիշողությունը, ի՞նչն է շարունակում 
մնալ կարևոր և եզակի այս ազգային ինքնության 
համար, և ինչպե՞ս մենք կարող ենք ներկայացնել
մեր մշակութային ժառանգությունն աշխարհին՝ 
խոր և դրական ազդեցություն ստեղծելու համար:

leaving room for interpretation by the multitude of 
cultures that internalize them. I have only scratched the 
surface of the argument, and I encourage the reader to 
consider these questions while browsing through the 
works of this catalogue. The artworks of Dreamscapes 
are investigative, offering more questions than answers 
on what has historically defined Armenian cultural 
memory, what continues to be significant and unique 
to this national identity, and how we can share our 
cultural heritage with the world in a relevant way in 
order to create a profound and positive influence. 

— Anna K. Gargarian
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Zoya Pirzad is a renowned Iranian–Armenian 
writer and novelist. She has written two 
novels and three collections of short stories, 
all of which have enjoyed international 
success. Things We Left Unsaid (Cheragh-

ha ra man Khamush Mikonam) has been awarded 
multiple prizes, including the prestigious Houshang 
Golshiri award for Best Novel of the Year in Iran, and 
her collection of stories, The Bitter Taste of Persimmon, 
won the prize for Best Foreign Book of 2009 in 
France. She grew up in Abadan, Iran, and now lives 
in Yerevan, Armenia. She was awarded the medal of 
Chevalier des Lettres et des Arts of France in 2014.

The following extract is from her novel Things We Left 
Unsaid Translated by Franklin Lewis and published by 
Oneworld Publications, 2012, originally published by 
Nashr-e-Markaz Publishing Company as Cheragh-ha ra 
man Khamush Mikonam, 2002.

A meeting of the Iranian-Armenian community in Abadan 
for Armenian Remembrance Day in the early 1960s. The 
scene realistically depicts the social nature of the occasion, 
the various motivations for the people attending the 
ceremony, and the fact that only partial attention is paid to 
the orations and commemoration speeches. Until, that is, 
Khatoun Yeremian, an elderly woman who had survived 
the genocide of 1915 comes to the stage to speak: 

“An elderly woman, walking with short steps and 
leaning on the arm of another usher boy, came 
on to the stage. She was frail and thin, wearing a 
black ankle-length skirt, with a large black shawl 
covering her white hair. With the boys’ help, she 
sat down. Garnik lowered the microphone for 
her. The woman laid her bony hand on the heads 
of each usher and mumbled something sotto voce, 
which I took to be a prayer of benediction.

“We all watched her in silence. For a few seconds she 
too looked back at us in silence, then began to speak 
in a weary voice. She spoke in a different dialect 
from ours, in the western Armenian of the city of 
Van, saying things like “a wee bit” instead of “a little 
bit;” and “gusto,” in place of “ joy.” She said that 
before talking about those days of travail, she wished 
to speak “a wee bit” about the days of “gusto.” She 
wished, she said, to journey with us to the past.

Զոյա Փիրզադն իրանահայ հռչակավոր 
արձակագիր է̀  երկու վեպի և պատմվածքների
երեք ժողովածուների հեղինակ, որոնք նրան 
համաշխարհային ճանաչում են բերել: «Լույսերը ես 
կհանգցնեմ»-ը (Cheraghhara man Khamush Mikonam) 
արժանացել է բազմաթիվ մրցանակների, այդ թվում` 
Հուշանգ Գոլշիրիի անվան պատվավոր մրցանակին̀  
Իրանում տարվա լավագույն վեպի համար:  Նրա 
«Տտիպ խուրմա» ժողովածուն Ֆրանսիայում շահել 
է 2009-ի լավագույն օտարալեզու գիրք մրցանակը:  
Իսկ 2014-ին նա Ֆրանսիայում արժանացել է 
Արվեստի և գրականության պատվո շքանշանի: 

«Չասված խոսքեր» վեպից մեջբերվող հատվածը 
թարգմանել է Ֆրենկլին Լյուիսը, և հրատարակել 
է Oneworld Publications-ը 2012-ին: Բնօրինակը 
հրատարակվել է «Nashr-e-Markaz Publishing 
Company as Cheragh-ha ra man Khamush Mikonam»
հրատարակչության կողմից 2002-ին:

1960-ականների սկզբին Աբադանի իրանահայ 
համայնքը նշում է հայոց ցեղասպանության տարելիցը: 
Տեսարանը ռեալիստական գույներով նկարագրում 
է իրադարձության սոցիալական բնույթը, այն 
շարժառիթները, որոնց բերումով մարդիկ ներկա են 
գտնվում արարողությանը, և այն փաստը, որ միայն 
մասնակի ուշադրություն է ուղղված ճառերին ու 
հիշատակի խոսքերին: Մինչև որ բեմին է մոտենում 
Խաթուն Երեմյանը՝ 1915-ի եղեռնը վերապրած 
ամենատարեց կինը, և սկսում է խոսել. Հատված 
«Չասված խոսքեր» («Լույսերը ես կհանգցնեմ») վեպից:

…Գառնիկը եկավ, կանգնեց բարձրախոսի մոտ 
և սպասեց, մինչև դահլիճը հանդարտվի: Հետո 
մեկ այլ՝ ոչ իր սովորական աշխույժ ձայնով, 
ներկայացրեց Խաթուն Երեմյանին, որը Վանում 
էր ծնվել և հիմա Թեհրանում էր ապրում: Այն 
դառը օրերի ականատեսներից էր և մի քանի օրով 
մեր թանկագին հյուրն էր Աբադանում: Գառնիկը 
ձեռքը կուլիսների ուղղությամբ բարձրացրեց: 
Բոլորս այդ կողմ նայեցինք: Հսկիչ տղաներից 
մեկը բազկաթոռ բերեց, դրեց խոսափողի մոտ: 
Մի տարեց կին, տղաներից մեկի թևին կռթնած, 
մանր քայլերով բեմ բարձրացավ: Փոքրամարմին 
էր ու վտիտ: Երկար, մինչև ոտքի կոճերը հասնող 
սև գույնի շրջազգեստ էր հագել և ճերմակ մազերը 
ծածկել էր մի մեծ, սև շալով: Կինն իր ոսկրոտ 
ձեռքը դրեց տղաների գլխին և շշուկով ինչ-որ 
խոսքեր մրմնջաց. ըստ երևույթին, օրհնեց նրանց:

Essay
 by Zoya Pirzad

Ակնարկ
Զոյա Փիրզադ
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“She spoke of her childhood home in the city of Van. 
In their yard there were two pomegranate trees, a 
few olive trees, and over in one corner, a brick oven 
in which her mother used to bake Lavash bread. 
There was also a small flowerbed where they planted 
marigolds. She spoke of her father, who came home 
every day from his cloth shop in the bazaar of Van 
with bags of fruit under his arms. Sometimes he 
brought home left-over scraps from the huge cloth-
bolt rollers for Khatoun and her sister. From those 
scraps, their mother would make rag dolls for her two 
girls. Their older brother would draw faces for the 
dolls with a piece of charcoal. In fact, he was always 
drawing or painting, using whatever was at hand 
for his canvas. On Sundays the whole family went to 
the city church, which was on a wide boulevard with 
rows of willow trees and poplars. The girls, holding 
their rag dolls under one arm, walked hand in hand 
with their mother, weaving through the willows and 
poplars and counting the red fezzes of the men, some 
of whom would stop to exchange greetings with their 
father. “Old customers of the shop,” Father would 
say. “God-fearing and conscientious.” On Fridays, 
the sound of the muezzin could be heard from the 
neighborhood mosque. As the Muslim neighbors 
returned home from their Friday congregational 
prayers, Father would tell them, “May God accept 
your prayers.” Whenever Mother would make yoghurt 
soup, she poured some of it in clay bowls to send 
for her Muslim neighbors. She would decorate the 
surface of the soup with marigold petals. In return, 
the neighbors would send over baklava for her. 

“Mrs. Madatian took out a handkerchief 
from her black patent-leather purse. No 
one in the room was fanning anymore. 

“Khatoun Yeremian fell silent for a few moments. 
With bowed head, she twisted the two ends of her 
shawl around her hands. “And then came the black 
days. There came a day when father returned home 
earlier than usual, empty-handed and distraught. 
He told mother that the Armenians had closed up 
their shops. The soldiers set fire to the few shops that 
remained open, and plundered sacks of rice and wheat 
from another. Father said, “We must leave.” Mother 
clawed at her cheeks, “We’ve lost our house and home.” 

“Khatoun fell silent. She drew a deep breath, 
slapped her knees several times with the palms 

Մի քանի վայրկյան լուռ նայեց մեզ, որ լուռ նրան 
էինք նայում, ու հոգնած ձայնով խոսեց: Վանի 
բարբառով էր խոսում. նրանք «մի քիչ»-ին ասում են՝ 
«քիչ մը» , «լավ»-ին էլ «աղվոր» են ասում: Ասաց՝ այն 
օրհասական օրերի մասին պատմելուց առաջ ուզում 
է քիչ մըն ալ աղվոր օրերից հիշել: Ասաց, որ ուզում 
է մեզ հետ միասին ճամփորդել անցյալի հուշերում:

Վան քաղաքի իրենց տնից պատմեց, որի բակում 
երկու նռան ու մի քանի հատ էլ ձիթապտղի 
ծառեր կային: Բակի անկյունում թոնիր ունեին, 
որտեղ մայրը լավաշ էր թխում, և փոքրիկ այգում 
միջօրեածաղիկներ էին տնկում: Հորից պատմեց, որ 
Վանի շուկայի իր կտորեղենի խանութից երեկոները 
տուն էր վերադառնում մրգի լիքը տոպրակներով: 
Երբեմն էլ կտորի թոփերի մնացրոդներից էր 
բերում, որոնցով մայրը Խաթունի ու փոքր քրոջ 
համար կտորե պուպրիկներ էր պատրաստում: 
Մեծ եղբայրը ածուխով պուպրիկներին աչք ու 
ունք էր դնում: Մեծ եղբոր ձեռքն ինչ ընկնում էր, 
վրան նկարում էր: Կիրակի օրերին Խաթունը քրոջ, 
եղբոր ու ծնողների հետ եկեղեցի էր գնում՝ մի 
լայն փողոցում, ուռիների ու բարդիների շարքով 
երիզված: Աղջիկները, կտորե պուպրիկները 
գրկներին, մոր ձեռքերը բռնած, գնում էին և 
հաշվում ուռիների ու բարդիների արանքից 
երևացող ֆեսերով տղամարդկանց, ովքեր 
երբեմն կանգնում, բարևում էին իրենց հորը: 
Հայրն ասում էր. «Իմ հին հաճախորդներից են՝ 
աստվածավախ, խղճով մարդիկ»: Ուրբաթ օրերին 
թաղի մզկիթից բարձրանում էր ազանի ձայնը: 
Նամազից վերադարձող հարևաններին հայրը 
«Ընդունելի լինի» էր ասում: Մայրը թանապուր 
որ եփում էր, կավե ամաններով հարևաններին 
էր ուղարկում: Նա թանապուրի երեսը 
միջօրեածաղիկներով էր զարդարում: Հարևաններն 
էլ ի պատասխան փախլավա էին ուղարկում:

Տիկին Մադաթյանը լաքապատ սև 
պայուսակի միջից թաշկինակ հանեց: 
Դահլիճում ոչ ոք իրեն հով չէր անում:

Խաթուն Երեմյանը մի քանի վայրկյան լռեց: 
Գլուխը հակեց կրծքին և շալի ծայրերը փաթաթեց 
ձեռքի շուրջը. «Եվ հետո եկան սև օրերը: Մի 
օր հայրիկը սովորականից շուտ գործից տուն 
վերադարձավ՝ դատարկ ձեռքերով ու հուզված: 
Մայրիկին ասաց. «Հայերը խանութները գոցեր 
են: Ասկյարները քանի մը բաց խանութ են վառեր: 
Խանութներեն մեկու բրնձին, ցորենի պարկերն 



D
RE

A
M

SC
A

PE
S 

18

of her hand, and rocked left and right, her frail 
body swaying. Then she shook her head and 
said, “And we lost our house and home.” 

“As I went to open my purse, Alisse held out a small 
packet of tissues. I took a tissue and passed the packet 
to Nina. Mother was shaking her head back and 
forth and muttering, “God deliver us from evil.”

“The only sound in the auditorium was breathing, 
inhaling and exhaling, and Khatoun’s weary voice. 
“The door of the house was wide open. Mother was 
crying, filling up the knapsacks and trunks, fastening 
them shut. Father was shouting, ‘We have no room, 
woman. Leave this junk behind. There is not much 
time. Hurry.’ Mother was wailing. ‘Wait a wee 
bit. Just a wee bit.’ My sister and I stood under the 
pomegranate trees, stupefied, clutching our rag dolls. 
Brother was cursing. He kicked the marigolds and 
spoke of revenge. We climbed on the cart, sat on top 
of the knapsacks and trunks, and headed off. The 
streets were thronged with other carts, buggies, horses, 
mules and whatever else could carry a person or his 
belongings. It was a maelstrom of dust and wailing 
and cursing. The rag dolls got lost, and my sister 
and I cried. First for our dolls, then for father, then 
for mother, for brother and for one another.”.... 

են թալաներ»: Հայրիկն ասաց՝ պիտի երթանք: 
Մայրիկը երեսին խփեց. «Տնաքանդ եղանք»:

Խաթունը լռեց: Խոր շունչ քաշեց, ձեռքերը մի 
քանի անգամ ծնկներին խփեց ու վտիտ իրանը 
աջ ու ձախ շարժեց: Հետո գլուխը տարուբերեց 
ու ասաց. «…Եվ տնաքանդ եղանք»:

Պայուսակս էի բացում, որ Ալիսն ինձ մեկնեց 
անձեռոցիկի փոքրիկ տուփը: Մի անձեռոցիկ 
հանեցի ու տուփը Նինայի կողմը պահեցի: 
Մայրիկը գլուխն օրորում էր ու քթի տակ 
մրմնջում. «Վա՜յ, աշխարհ անիրա՜վ աշխարհ…»:

Դահլիճում խոր ու հատու շնչառության և 
Խաթունի հոգնատանջ ձայնն էր միայն լսվում. 
«Տան դուռը բաց էր կրնկի վրա… Մայրիկս լալիս 
էր, բոխչաներն ու սնդուկներն էր լցնում, կապում-
կապկպում: Հայրիկս բղավում էր. « Տեղ չիկա, 
կնի՛կ: Լաթերը ձգե, շո՛ւտ ըրե, ժամանակ չունինք»: 
Մայրիկս ողբում էր. «Քիչ մըն ալ համբերե, քիչ 
մըն ալ»: Քրոջս հետ նռնենիների տակ շվարած 
կանգնել էինք՝ կտորե պուպրիկները գրկներիս: 
Եղբայրս հայհոյում էր, սպառնում, որ վրեժխնդիր 
կլինի, ու կոխկռտում էր միջօրեածաղիկները: 
Բարձրացանք սայլը, նստեցինք բոխչաների 
ու սնդուկների վրա ու ճանապարհ ընկանք: 
Փողոցները խճողված էին սայլերով, ձիակառքերով, 
ձիերով, ջորիներով ու այն ամենով, ինչի կարելի էր 
նստել կամ բարձել: Տագնապ էր, փոշի,հառաչանք 
ու անեծք: Կորան մեր կտորե պուպրիկները: Լաց 
էինք լինում ես ու քույրս: Նախ մեր տիկնիկների 
համար էինք լալիս, հետո հայրիկի, հետո 
մայրիկի, հետո եղբորս ու մեր երկուսի համար»:

Անձեռոցիկի տուփը ձեռքից ձեռք անցավ ու 
դատարկվեց»:

Պարսկերենից թարգմանեց Գևորգ Ասատրյանը
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“Memory is a perpetually 
actual phenomenon…

history is a representation 
of the past…”

- Pierre Nora, Historian
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Born and raised in Yerevan, Armenia 
(1986). Lives and works in Yerevan.

David Galstyan studied dramatics at Yerevan State 
Theater Institute. Despite his lack of formal training 
in photography, he has acquired a prominent 
name in the Armenian artist community and has 
exhibited internationally in Yerevan, Moscow, New 
York, and Toronto. His work is highly expressive 
and embraces elements of performance art like 
dance and cinema, no doubt an influence from 
his theater background.  A key feature in his work 
is the relationship between the human body and 
architecture, as well as his digital manipulation of 
the human subject to convey a sense of fragility.

Galstyan’s work is mainly figural, and water 
is a key motif in his photography. For 
the artist, water represents purity 
and freedom in movement, a 
f low unbound by time and 
space and a metaphor for 
the human subconscious. 
It evokes the surge of 
thought, experience, and 
memory that give way to 
a dreamworld. Galstyan’s 
images are mesmerizing, 
whimsical and aesthetic, 
with macabre undertones.

Ծնվել և մեծացել է Երևանում, Հայաստան (1986): 
Ապրում և աշխատում է Երևանում (Հայաստան):

Դավիթ Գալստյանը սովորել է դրամատիկական 
արվեստ Երևանի պետական թատերական 
ինստիտուտում: Թեև  նա կրթություն չի ստացել 
լուսանկարչության բնագավառում, նա նշանավոր 
անուն է ձեռք բերել հայ արվեստագիտական 
հանրության շրջանում և միջազգային մասշտաբով 
ցուցադրվել Երևանում, Մոսկվայում, Նյու-Յորքում 
ու Տորոնտոյում: Նրա աշխատանքները չափազանց 
արտահայտիչ են և ընդգրկում են կատարողական 
արվեստի տարրեր, ինչպիսին պարն է և կինոն, 
ինչն անկասկած նրա թատերական անցյալի 
ազդեցությունն է: Նրա աշխատանքների գլխավոր 
առանձնահատկությունը հարաբերությունն է 

մարդկային մարմնի և ճարտարապետության 
միջև, ինչպես նաև մարդկային 

սուբյեկտի թվային մանիպուլյացիան՝ 
փխրունության զգացումը 

բացահայտելու համար:

Գալստյանի աշխատանքները 
գլխավորապես 
ֆիգուրատիվ են, և նրա 
լուսանկարչության մեջ 
գլխավոր մոտիվը ջուրն է: 
Արվեստագետի համար ջուրը 

ներկայացնում է մաքրություն 
և ազատություն շարժման 

մեջ, հոսանք, որ շղթայված չէ 
ժամանակով և տարածությամբ, 

ու մարդկային ենթագիտակցականի 
փոխաբերություն է: Արվեստագետի 

համար երազների աշխարհը մտքերի, փորձի 
և հիշողությունների հոսքին տրվելու արդյունքն 
է: Գալստյանի պատկերները հիպնոսացնող են, 
արտասովոր, գեղագիտական, մռայլ նրբերանգներով:

David Galstyan Դավիթ Գալստյան
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Image courtesy 
of the artist.

David Galstyan, 
“Calmness Series I” 
triptych installation, 
Photography print 
on Plexiglas, 2015. 
Dimensions, 60x42 
cm (each).
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David Galstyan
Yerevan, Armenia
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David Galstyan
Yerevan, Armenia

David Galstyan, 
“Calmness Series III” 
triptych installation, 
Photography 
print on Plexiglas, 
2015. Dimensions, 
60x42 cm (each).

Both images 
Courtesy of 
the Artist.

David Galstyan, 
“Calmness Series II” 
triptych installation, 
Photography 
print on Plexiglas, 
2015. Dimensions, 
60x42 cm (each).
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INVIVIA is a global design research and user 
experience consultancy founded by Allen Sayegh, 
principal, architect, and professor at Harvard 
School of Architecture. Sayegh’s work synthesizes 
architecture, interaction design and media to come 
up with innovative architectural human interfaces 
and responsive environments. His work has been 
recognized in various media, and has exhibited at 
the Guggenheim NY, The Duomo in Florence, The 
Storefront of Art and Architecture, Kwangju Biennale, 
CHI, and at the 2010 World Expo in Shanghai. Ziyi 
Zhang is a multidisciplinary designer from Harvard 
Graduate School of Design. Ziyi’s academic and work 
experience focus on the research, development and 
integration of applied digital technologies in the practice 
of design. Besides landscape architechture practices, he 
also has in-depth knowledge and hands-on 
experiences in interaction design, UI/
UX design, web development, game 
design and data visualization. 
INVIVIA, is an award wining 
interdisciplinary design firm 
that creates installations 
and products that juxtapose 
human interaction and art. 

The “HEUT#4 Dream 
Machine” is a mixed-media 
kinetic installation consisting 
of two major components. 
A physical kinetic sculpture 
symbolizing the memories of the 
past, and an ephemeral dynamic 
image projection system suggesting an 
alternate reality. The physical kinetic part is 
inspired by the geometric logic of Armenian medieval 
architecture. It consists of nine different sized hanging 
wood triangles which are connected to the rotating 
arm of a stepper motor. A pulley system converts the 
circular motion into series of vertical movements 
controlling 27 vertices. Each vertex is able to move 
up and down creating a kinetic wave-like shape. The 
projection of light onto the animated wooden triangles 
casts an augmented shadow evoking a mountainous 
landscape in movement. The way the physical and 
ephemeral intersect and work together to make one 
whole experience, suggests there are alternate ways of 
seeing a reality that on one hand is very subjective and 
surprising and on the other is very logical and rational.

INVIVIA-ն միջազգային դիզայներական 
հետազոտությունների եւ օգտատերերի փորձի 
խորհրդատվական կենտրոն է, որը հիմնել է Հարվարդի 
ճարտարապետության դպրոցի դասախոս եւ տնօրեն, 
ճարտարապետ Ալեն Սայեղը: Սայեղի աշխատանքները 
սինթեզում են ճարտարապետությունը, ինտերակտիվ 
դիզայնը եւ մեդիան, որոնք համաքայլ ընթանում են 
մարդկային նորարարական ճարտարապետական 
ինտերֆեյսերի եւ պատասխանատու միջավայրերի հետ: 
Սայեղի աշխատանքներն արված են տարբեր մեդիաներով 
եւ ցուցադրվել են Նյու-Յորքի Գուգենհեյմ թանգարանում, 
Ֆլորենցիայի «Օպերա դել Դումո»-ում, Գվանգջուի 
բիենալեում եւ Շանհայի 2010 թվականի համաշխարհային 
ցուցահանդեսում: Ցզիի Չժանը բազմաթիվ ոճերում 
մասնագիտացած դիզայներ է, ով աշխատում է Հարվարդի 
դիզայնի դպրոցում: Նրա ակադեմիական եւ գործնական 

հետաքրքրության կենտրոնում կիրառական 
թվանշանային տեխնոլոգիաների 

հետազոտությունը, զարգացումն ու 
ինտեգրումն է դիզայնի ոլորտում: 

Բացի բնապատկերային 
ճարտարապետությունից, Ցզիին 
խոր գիտելիքներ ունի նաեւ 
ինտերակտիվ դիզայնի, UI/UX 
դիզայնի, վեբ ծրագրավորման, 
խաղերի նախագծման եւ 
տվյալների վիզուալիզացիայի 
ոլորտներում: «INVIVIA»-ն 

նախագծման տարբեր ճյուղերում 
գործող ընկերություն է, որը մարդու 

եւ արվեստի փոխազդեցության 
վրա հիմնված ինստալացիաներ 

ու աշխատանքներ է ստեղծում: 

«HEUT#4 երազների մեքենան» տարբեր 
մեդիաների կիրառմամբ արված ինստալացիա է, 
որ բաղկացած է ֆիզիկական կինետիկ քանդակից, 
որ խորհրդանշում է անցյալի հիշողությունները, և 
պատկերի արտացոլման եթերային համակարգից, որն 
առաջարկում է այլ իրականություն: Այն բաղկացած է 
ինը եռանկյուններից, որոնք կապված են էլեկտրական 
շարժիչին: Համակարգը փոխակերպում է պտույտն 
ուղղահայաց շարժումների, որոնք հսկում են 27 
գագաթները: Ամեն գագաթ վեր ու վար է շարժվում` 
առաջացնելով կինետիկ ալիքաձև հետք: Արտացոլվող 
լույսը հավելյալ ստվերներ է առաջացնում` լեռնային 
բնապատկեր հիշեցնելով: Նյութականի և եթերայինի 
այս փոխազդեցությունը թույլ է տալիս ենթադրել, որ 
իրականությունը տեսնելու տարբեր տեսանկյուններ կան։

INVIVIA 
Allen Sayegh, Principal 
and Ziyi Zhang, Designer 

INVIVIA  
Ալլեն Սայեգ՝ տնօրեն, 
և Ցզիի Չժան, դիզայներ 
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Images Courtesy 
of INVIVIA.

INVIVIA. Allen Sayegh, 
Principal; Ziyi Zhang, 
Designer, “HEUT 
#4 Dream Machine”, 
Kinetic wooden sculpture 
and media projection, 
2015. Dimensions, 
195x160x190cm
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INVIVIA 
Allen Sayegh, Principal  and Ziyi Zhang, Designer 

Cambridge, USA
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28 The rotating 
arm activates a 
pulley system 
that gives life to 
an undulating 
kinetic sculpture. 

Images Courtesy 
of INVIVIA.

Nine different 
sized hanging 
wood triangles 
are connected to 
a stepper motor.

INVIVIA 
Allen Sayegh, Principal  and Ziyi Zhang, Designer 
Cambridge, USA
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Born and raised in Yerevan, Armenia (1984)
Lives and works in Yerevan.

Ararat Minasyan earned his Bachelor’s and Master’s 
degrees with honors from the graphics department 
at Yerevan State Design College (1999-2003) and 
Yerevan State Academy of Fine Arts (2003-2009). 
Both his graphic and painted oeuvre masterfully 
combine realism with abstraction for emotional 
effect. His realistic figures are often solitary and 
placed within abstracted space that illustrates their 
internal state. In 2009 Minasyan was the winner of 
the Republic of Armenia’s Presidential Prize in the 
field of “Painting and Cinematography”. He has been 
a member of the Artists’ Union of Armenia since 
2010, and has held numerous solo and collective 
exhibitions both in Armenia and Turkey.

Minasyan’s work focuses on 
questions of identity. The Battle 
of Sardarapat refers to the 
historical victory of Armenian 
villagers against the Ottoman 
Turkish soldiers in the 
Armavir province, an event 
that embodies the artist’s 
vision of national identity. 
Minasyan’s other featured 
works refer to more universal 
human themes. Sensuality 
and Taboo represents carnal 
desire through a seductive yet 
disappearing human form; a symbol 
of the simultaneously consuming and 
fleeting emotions that accompany fulfilling such 
desires. Solitude is a common theme in Minasyan’s 
work. Island emphasizes man’s internal world, 
while She dreams shows man’s illusion of freedom 
in society, represented by a mannequin surrounded 
by meaningless objects. Both works show subjects 
avoiding the reality of authentic self-confrontation. 

Ծնվել և մեծացել է Երևանում, Հայաստան (1984): 
Ապրում և աշխատում է Երևանում (Հայաստան):

Արարատ Մինասյանը պատվով ավարտել է 
Փ.Թերլեմեզյանի անվան պետական ուսունարանի 
դիզայնի( 1999-2003թ.թ.), և   Երևանի  պետական  
գեղարվեստի  ակադեմիայի գրաֆիկայի (2003-2009թ.թ.)  
բաժինները: Նրա գրաֆիկական և գեղանկարչական 
աշխատանքները հիանալիորեն միավորում են 
ռեալիզմը և աբստրակցիան՝ զգայական ազդեցության 
հասնելու համար: Նրա ռեալիստական կերպարները 
հաճախ միայնակ են  և տեղադրված են վերացարկված 
տարածության մեջ, ինչն արտահայտում է դրանց 
ներքին վիճակը: 2009-ին Մինասյանն արժանացավ 
ՀՀ նախագահի մրցանակի «Գեղանկարչության 
և կինեմատոգրաֆիայի» բնագավառում: 2010-ից 

նա Հայաստանի նկարիչների միության 
անդամ է և բազմաթիվ անհատական ու 

խմբային ցուցահանդեսներ է ունեցել 
Հայաստանում ու Թուրքիայում:

Մինասյանի աշխատանքների  
կենտրոնում ինքնության 
խնդիրն է: «Սարդարապատի 
ճակատամարտը» 
ներկայացնում 
է  հայ գյուղացիների 
պատմական հաղթանակն 

Արմավիր նահանգում, 
մի իրադարձություն, որ 

մարմնավորում է ազգային 
ինքնության վերաբերյալ 

արվեստագետի տեսակետը: 
Մինասյանի մյուս աշխատանքները 

վերաբերում են համամարդկային թեմաների: 
«Զգայականություն և տաբուն» ներկայացնում 
է մարմնական կիրքը մարդկային գրավիչ, բայց 
անհետացող ձևի օգնությամբ. սա միաժամանակ 
շատ հարուստ ու անցողիկ զգացողությունների 
խորհրդանիշ է, որը մշտապես ուղեկցում է նման 
ցանկություններին: Միայնակությունը տարածված 
թեմա է Մինասյանի աշխատանքներում: «Կղզին» 
շեշտադրում է մարդու ներաշխարհը, մինչդեռ «Նա 
երազում է»-ն ցույց է տալիս մարդու ազատության 
պատրանքը հասարակության մեջ, որը ներկայացված է 
անիմաստ առարկաներով շրջապատված մանեկենով:  
Երկու աշխատաքներն էլ ներկայացնում են 
կերպարներ, որոնք խուսափում են ինքնառերեսումից:

Ararat Minasyan Արարատ Մինասյան
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Ararat Minasyan, 
“She dreams of …” 
Oil on canvas, 2014. 
Dimensions, 100x149 cm.

Image courtesy 
of the artist.
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Ararat Minasyan
Yerevan, Armenia
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Ararat Minasyan, “Battle of Sardarapat” diptych installation, 
acrylic on paper, 2010. Dimensions, 73x206cm(framed)

Ararat Minasyan, “Sensuality and Taboo” oil 
on canvas, 2014. Dimensions, 115x140cm.
Images courtesy of the artist.

Ararat Minasyan, “Island” acrylic on canvas, 
2012. Dimensions, 100X100cm.

Ararat Minasyan
Yerevan, Armenia
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Born in Tbilisi, Georgia (1981). Lives 
and works in Yerevan, Armenia.

As a photojournalist and a documentarist, Karén 
Mirzoyan’s work has been widely published in major 
periodicals in Armenia, Russia, Europe and USA. 
In 2010 Mirzoyan won three major awards from the 
Magnum Foundation: the ‘Emergency’ grant, the 
Magnum Caucasus Award and full scholarship for the 
New York University/ Magnum Foundation Photography 
and Human Rights Program. Mirzoyan’s work has 
been shown in numerous group and solo exhibitions 
internationally since the mid 2000’s. In recent years 
Mirzoyan has increasingly shifted his focus towards art 
photography, principally in the form of extensive photo-
stories that document ongoing political conflicts and 
socia l problems in the Caucasus, Middle 
East, Eastern Europe, former USSR 
republics and USA. Although the 
subject of these projects continues 
to be documentary, since 2014 
his artistic method has become 
more experimental involving 
multi-layered compositions 
of different media. 

Karén Mirzoyan has a 
continued interest in people 
on the margins of society 
and his work has done much 
to spread light on the lives of 
suicide survivors, homosexuals 
and war victims in territories across 
the ex-USSR. The images displayed here 
encompass the final chapter of the Karabagh War 
Series: Past, Present, and Future, a three part photo-story 
that enters the psyche of those Armenians who fought 
in the Nagorno-Karabakh conflict from 1991-1994. 
Chapter 1: The Past explores the identities of the fallen 
soldiers, while Chapter 2: The Present, explores the 
traumatized surviving veterans that have been alienated 
from society. In Chapter 3: The Future, the children of 
the fallen soldiers are portrayed in the exact place of 
their father’s death. In these powerful compositions, 
man and nature are equally important subjects. The 
“future” not only refers to the next generation, but also 
the life that continues to grow in the fields, mountains 
and villages of the land even after death and war.

Ծնվել է Թբիլիսիում, Վրաստան (1981): Ապրում 
և աշխատում է Երևանում, Հայաստան:

Որպես ֆոտոլրագրող և դոկումենտալիստ̀  Կարեն 
Միրզոյանի աշխատանքները լայնորեն հրատարակվել 
են Հայաստանի, Ռուսաստանի, Եվրոպայի և ԱՄՆ-ի 
գլխավոր պարբերականներում: 2010-ին Միրզոյանը 
շահեց երեք գլխավոր մրցանակ «Մագնում» 
հիմնադրամից: Միրզոյանի աշխատանքները 
ցուցադրվել են բազմաթիվ անհատական և խմբային 
ցուցահանդեսներում միջազգային մակարդակով՝ 
սկսած 2000-ականների կեսերից: Վերջին տարիներին 
Միրզոյանն սկսել է ստեղծագործել գեղարվեստական 
լուսանկարչության ժանրում` հիմնականում ընդարձակ 
ֆոտոշարքերի տեսքով, որոնք ներկայացնում են 
տեղի ունեցող քաղաքական ընդհարումները և 

սոցիալական խնդիրները Կովկասում, 
Մերձավոր Արևելքում, Արևելյան 

Եվրոպայում, նախկին խորհրդային 
երկրներում և ԱՄՆ-ում:

Կարեն Միրզոյանը մեծ 
հետաքրքրություն է 
ցուցաբերում հասարակության 
լուսանցքներում հայտնված 
մարդկանց հանդեպ, և նրա 
գործերը լույս են սփռել 
ինքնասպանությունից 

փրկվածների, 
միասեռականների և 

պատերազմի զոհերի կյանքերի 
վրա նախկին ԽՍՀՄ տարածքում: 

Այս պատկերները ներկայացնում 
են «Ղարաբաղի պատերազմի շարքեր. 

անցյալ, ներկա և ապագա»-ի վերջին գլուխը, 
եռամաս մի ֆոտոպատմություն, որը ներկայացնում 
է 1991-94 թվականներին Լեռնային Ղարաբաղի 
պատերազմում կռված հայերին: «Գլուխ 1. անցյալը» 
ներկայացնում է ընկած զինվորներին, իսկ «Գլուխ 2. 
ներկան»՝ հոգեկան ցնցում ապրած վետերաններին, 
ովքեր օտարացել են հասարակությունից: «Գլուխ 
3. ապագա»-ում ընկած զինվորների երեխաները 
ներկայացված են իրենց հայրերի մահվան վայրում:
Այս հզոր կոմպոզիցիաներում մարդը և բնությունը 
հավասարապես կարևոր սուբյեկտներ են: 
«Ապագան» ոչ միայն հղում է կատարում հաջորդ 
սերնդին, այլև կյանքին, որ շարունակվում է 
երկրի դաշտերում, լեռներում ու գյուղերում 
նույնիսկ մահվանից և պատերազմից հետո:

mirzOyan միրզՈյան
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Nikolai Hayrapetyan 18 and 
Vahag Hayrapetyan 17.
Father: Garegin died at 
the age of 31. Killed on 
this crossroad in Nor 
Karmiravan, Mardakert.

mirzOyan,
Karabagh War Series, 
Chapter 3: The Future. 
Photography print, 2010. 
Dimensions, 163 x 108.8 cm.

Image courtesy of the artist.
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mirzOyan
Yerevan, Armenia
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Hovhannes Avanesyan, 
born in 1991. Studies at the 
University – Department of 
Economics and Law. During 
the war, his father died at 
this place near the Shoushi 
Fort at the age of 27.

mirzOyan, 
Karabagh War Series, 
Chapter 3: The Future. 
Photography print, 2010. 
Dimensions, 163 x 108.8 cm.

Both images courtesy 
of the artist.

mirzOyan
Yerevan, Armenia

Artur Hagopyan, 21 car 
mechanic. His father Artavazd 
died in this field on the road 
to Aghdam, June 12, 1993. 

mirzOyan, 
Karabagh War Series, 
Chapter 3: The Future. 
Photography print, 2010. 
Dimensions, 163 x 108.8 cm. 
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Melena Avagimyan, age 
16, student. Her father, 
Samvel, died on this 
place in the Askeran 
mountains at the age 24.

mirzOyan, 
Karabagh War Series. 
Chapter 3: The Future. 
Photography print, 2010. 
Dimensions, 163 x 108.8 cm.

Both images courtesy 
of the artist.

mirzOyan
Yerevan, Armenia

Nelson Sargsyan, now in 
army sevice. His father 
Valerik died on this street 
in the town of  Askeran. 

mirzOyan, 
Karabagh War Series. 
Chapter 3: The Future. 
Photography print, 2010. 
Dimensions, 163 x 108.8 cm.
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“The tension between an ethnic, 
a national and a transnational 

identity is often a creative, 
enriching one...”

- Robin Cohen, Social Scientist
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Born in Yerevan, Armenia (1984). Lives 
and works in Florence (IT).

Lianna Mkrtchyan graduated in painting from Yerevan 
Open University and from the Academy of Fine Arts in 
Florence, Italy. She has participated in several collective 
exhibits in galleries in Florence, Rome, and at Yerevan, 
Armenia’s Center for Contemporary and Experimental 
Art (NPAK). Mkrtchyan primarily works in oil on 
canvas, and in large format. Although the starting point 
for her pieces are based in concrete experience and reality, 
the subject is abstracted to create what the artist calls 
“un figurativo informale”, or, informal figure studies. 

Her intense compositions combine bold colors and 
confident strokes, which she reworks to create varying 
levels of transparency and depth. Her painting 
exhibits both control and freedom, as she 
manipulates her medium to create 
voluminous forms that expand and 
contract along the canvas. In the 
exhibited works, Mkrtchyan 
shows three different fictional 
landscapes inspired by her 
memories and dreams. The 
spaces she creates are exotic, 
dark, and enigmatic.

Ծնվել է Երևանում, Հայաստան (1984): Ապրում 
և աշխատում է Ֆլորենցիայում, Իտալիա:

Լիաննա Մկրտչյանն ավարտել է Երևանի բաց 
համալսարանի և Ֆլորենցիայի  գեղարվեստի 
ակադեմիայի գեղանկարչության բաժինը: Նա 
մասնակցել է մի քանի խմբային ցուցահանդեսների 
Ֆլորենցիայի, Հռոմի և Երևանի ցուցասրահներում, 
Հայաստանի նորարարական փորձարարական 
արվեստի կենտրոնում (ՆՓԱԿ): Մկրտչյանը 
գլխավորապես աշխատում է կտավ ու յուղաներկով 
և մեծ ֆորմատների վրա: Թեև նրա գործերը 
հիմնված են գլխավորապես կոնկրետ փորձի և 
իրականության վրա, նրա հերոսի վերացական 
պատկերումը թույլ է տալիս ստեղծել այն, ինչ 
հեղինակն անվանում է «un figurativo informale»: 

Նրա հագեցած կոմպոզիցիաները 
միավորում են համարձակ գույներ 

և վստահ վրձնահարվածներ, 
որոնք նա վերամշակում 
է՝ թափանցիկության և 
խորության տարբեր 
մակարդակներ 
ստեղծելու համար: 
Նրա գեղանկարչական 
գործերը ներկայացնում 

են վերահսկողություն 
և ազատություն, երբ նա 

վարպետորեն դիմում է 
իր տեխնիկային̀  ծավալեղ 

ձևեր ստանալու համար, 
որոնք լայնանում ու նեղանում են 

ողջ կտավի երկայքնով: Ցուցադրված 
աշխատանքներում Մկրտչյանը ցույց է տալիս երեք 
տարբեր ֆիկտիվ բնապատկերներ, որոնք ոգեշնչված 
են եղել նրա հիշողություններից և երազներից: 
Նրա կողմից ստեղծված տարածություններն 
էկզոտիկ են, մութ և խորհրդավոր: 

Lianna Mkrtchyan Լիաննա Մկրտչյան
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Lianna Mkrtchyan, 
“Marius”  oil on canvas, 
2014. Dimensions,  
182x200cm. 

Image courtesy of the 
artist.
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Lianna Mkrtchyan
Florence, Italy
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Lianna Mkrtchyan
Florence, Italy

Lianna Mkrtchyan, 
“Di Riace” 
oil on canvas, 2014. 
Dimensions, 182x200cm. 

Both images courtesy 
of the Artist.

Lianna Mkrtchyan, 
“Ciao sono Iris” 
oil on canvas, 2014.  
Dimensions, 180x197cm.    



D
RE

A
M

SC
A

PE
S 

43

Born in Yerevan, Armenia (1976). Lives 
and works in Florence (IT).

After studying Fine Art in Yerevan, Mikayel Ohanjanyan 
moved to Florence in 2000 to attend the Academy 
of Fine Arts, where he currently lives and works. The 
sculptor has exhibited in galleries world wide, and won 
first place for the 2010 Tragetti Art Foundation Prize 
and the 2014 Henraux Sculpture prize. He participated 
in the 2010 International Venice Architecture Biennale, 
the 2011 International Venice Art Biennale, and in 
this year’s Golden Lion prize-winning Armenian 
national pavilion at the Venice Art Biennale of 2015.

Ohanjanyan’s recent work focuses on the representation 
of the tension between polar extremes in order to 
explore introverted dimensions. His sculpture 
is abstract and minimalistic, and creates 
complex spatial relationships between 
the outside and inside, the static 
and dynamic, and the strong and 
weak. Prospettiva Introversa 11 
is part of a series of introverted 
perspectives that focus on the 
research of size, perception, 
and polar relationships. It is 
a study of space, force and 
tension, and also a metaphor 
for the relationship between 
man and his environment. For 
Ohanjanyan, this piece is a deeply 
human analysis that embodies the 
internal and external worlds of man: 
the conscious versus subconscious, illusion 
versus reality, and memory versus dream.

Ծնվել է Երևանում, Հայաստան (1976): Ապրում 
և աշխատում է Ֆլորենցիայում, Իտալիա:

Սովորելով գեղանկարչություն Երևանում՝ 
Միքայել Օհանջանյանը 2000-ին տեղափոխվեց 
Ֆլորենցիա, որտեղ հաճախում էր Գեղարվեստի 
ակադեմիա և որտեղ հիմա էլ ապրում ու 
աշխատում է: Քանդակագործը ցուցադրվել է 
աշխարհի տարբեր ցուցասրահներում, 2010-ին 
շահել է «Տրաջետտի» արվեստի հիմնադրամի 
առաջին կարգի մրցանակը, իսկ 2014-ին՝ «Henraux» 
քանդակի մրցանակը: Նա մասնակցել է 2010 
թվականի Վենետիկի ճարտարապետության 
միջազգային բիենալեին և այս տարվա 2015-ի 
Վենետիկի բիենալեին, որտեղ հայկական ազգային 
տաղավարը շահեց  Ոսկե առյուծ մրցանակը:

Օհանջանյանի վերջին գործերի 
առանցքում ծայրահեղությունների 

միջև եղած լարումն է: Նրա 
քանդակներն աբստրակտ են ու 

մինիմալիստական և ստեղծում 
են բարդ տարածական 
հարաբերություններ 
դրսի և ներսի, ստատիկի 
և դինամիկի, ուժեղի և 
թույլի միջև: Prospettiva 
Introversa  11-ը ինտրովերտ 

հեռանկարների շարքի մի 
մաս է, որը կենտրոնացած 

է չափի, ուժի և լարման 
ուսումնասիրության վրա, 

ինչպես նաև մարդու և իր 
միջավայրի միջև հարաբերության 

փոխաբերություն է: Օհանջանյանի 
համար այս աշխատանքը խոր մարդկային 
վերլուծություն է, որը մարմնավորում է մարդու 
ներքին և արտաքին աշխարհները՝ գիտակցականն 
ընդդեմ ենթագիտակցականի, պատրանքն ընդդեմ 
իրականության, հիշողությունն ընդդեմ երազի:

Mikayel 
Ohanjanyan

Միքայել 
Օհանջանյան 
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Mikayel Ohanjanyan, 
“Prospettiva Introversa 11” 
mixed media sculpture in 
iron, polyester thread and 
plaster, 2012. Dimensions, 
80x80x80cm. 

Photo credits, 
Domenico Nicolo. 
Images courtesy 
of the artist.
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Mikayel Ohanjanyan
Florence, Italy
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Mikayel Ohanjanyan
Florence, Italy

Mikayel Ohanjanyan, 
“Prospettiva Introversa 
11” mixed media sculpture 
in iron, polyester thread 
and plaster, 2012. 
Dimensions, 80x80x80cm. 

Photo credits, 
Domenico Nicolo. 
Images courtesy of the artist.
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Born in Damascus (1973). Lives and works in London.

Hrair Sarkissian is a photographer. He earned his 
foundational training at his father’s photographic 
studio in Damascus, where he worked for twelve 
years after finishing high school. He completed a 
BA in Photography at the Gerrit Rietveld Academie 
in Amsterdam in 2010. Sarkissian’s work has been 
included in numerous regional and international 
exhibitions, including most recently at the Golden 
Lion prize-winning Armenian national pavilion 
at the Venice Art Biennale (2015); Tate Modern, 
London (2014); Mori Art Museum, Tokyo; Museo 
del Palacio de Bellas Artes, Mexico City; and 
FotoMuseum, Antwerp (all 2013). In 2013 he was a 
recipient of the Abraaj Group Art Prize in Dubai. 

In much of Sarkissian’s photography, 
landscape and the urban environment 
become stages for the expression of 
historical realities, where human 
presence is implied but never 
overtly depicted. Construction 
(2010) is a series of images 
of different structures made 
of Kapla, toy wooden blocks 
of identical size and shape. 
Sarkissian constructed from 
his imagination the houses of 
the village his grandfather was 
forced to flee during the Armenian 
genocide in 1915. Even though 
Sarkissian never knew his grandfather, 
he grew up with the stories of his ancestor’s 
village located in present-day eastern Turkey. 
Stories and images were the only tools people took with 
them to keep the narrative alive for future generations.

Ծնվել է Դամասկոսում (1973): Ապրում 
և աշխատում է Լոնդոնում:

Հրայր Սարկիսյանը լուսանկարիչ է: Նա 
մասնագիտական կրթություն է ստացել իր հոր 
լուսանկարչական ստուդիայում` Դամասկոսում, 
որտեղ նա աշխատել է տասներկու տարի դպրոցն 
ավարտելուց հետո: 2010-ին նա ավարտել է 
Ամստերդամի Գերիտ Ռիտվելդ ակադեմիայի 
լուսանկարչության բակալավրիական ծրագիրը: 
Սարկիսյանի աշխատանքները ներառված 
են  բազմաթիվ տեղային և միջազգային 
ցուցահանդեսներում, ներառյալ 2015-ի Վենետիկի 
բիենալեի՝ Ոսկե առյուծ մրցանակը շահած հայկական 
ազգային տաղավարում, Լոնդոնի Թեյթ Մոդեռնում 
(2014), Տոկիոյի Մորի արվեստի թանգարանում, 

Մեխիկոյի գեղարվեստի պալատի 
թանգարանում, Անտվերպենի 

լուսանկարչական թանգարանում 
(բոլորը 2013-ին): 2013-ին նա 

ստացել է Դուբայի «Abraaj 
Group» արվեստի մրցանակը:

Սարկիսյանի լուսանկարների 
մեծ մասում բնապատկերը 
և քաղաքային միջավայրը 
դառնում են պատմական 
իրականությունների 

արտահայտման բեմեր, 
որտեղ մարդկային 

ներկայությունը ենթադրվում 
է, բայց  երբեք ամբողջությամբ 

պատկերված չէ: Կոնստրուկցիան 
(2010) կապլայից՝ նույն չափի և ձևի 

փայտյա բլոկերով խաղալիքից պատրաստված 
տարբեր կառույցների շարք է: Սարկիսյանն իր 
երևակայությամբ կառուցել է իր պապիկի գյուղի 
տները, որտեղից պապիկը ստիպված էր փախչել 
1915-ի հայոց ցեղասպանության ժամանակ: Չնայած 
Սարկիսյանը երբևէ չի տեսել իր պապիկին, 
նա մեծացել է իր նախահոր գյուղի մասին 
լսած  պատմություններով: Պատմություններն ու 
պատկերները միակ գործիքներն էին, որ մարդիկ 
վերցրել էին իրենց հետ, որպեսզի կենդանի պահեն 
այդ պատումը ապագա սերունդների համար:

Hrair Sarkissian Հրայր Սարկիսյան 
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Image courtesy of the artist 
and Kalfayan Galleries, 
Athens –Thessaloniki.

Hrair Sarkissian, 
“Construction No.1” from 
Construction, 2010. Series 
of 15 archival inkjet prints. 
Dimensions, 30 x 42cm each. 
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Hrair Sarkissian 
London, United Kingdom
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Hrair Sarkissian 
London, United Kingdom

Hrair Sarkissian, 
“Construction No.2”  from 
Construction, 2010. Series 
of 15 archival inkjet prints. 
Dimensions, 30 x 42cm each. 

Both images courtesy of the 
artist and Kalfayan Galleries, 
Athens–Thessaloniki.

Hrair Sarkissian, 
“Construction No.4”  from 
Construction, 2010. Series 
of 15 archival inkjet prints. 
Dimensions, 30 x 42cm each.
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“Construction No.11”  from 
Construction, 2010. Series 
of 15 archival inkjet prints. 
Dimensions, 30 x 42cm each.

Both images courtesy of the 
artist and Kalfayan Galleries, 
Athens–Thessaloniki.

Hrair Sarkissian, 
“Construction No.14”  from 
Construction, 2010. Series 
of 15 archival inkjet prints. 
Dimensions, 30 x 42cm each.

Hrair Sarkissian 
London, United Kingdom
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“Our memories of yesterday 
have filled our history with 
stories. And our dreams for 

tomorrow can inspire people to 
create more wonders.”
- China Artists’ Association
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Born in Gyumri, Armenia (1987). 
Lives and works in Gyumri.

Hrachya was born in 1987 in Gyumri, Armenia. From 
2005-2010 he studied at the Yerevan Institute of Fine 
Arts- Gyumri branch. He has exhibited internationally 
in galleries in Armenia, Ireland, Austria, and the USA, 
and is currently working on a collaborative project with 
artists in Japan to explore the healing process of art in 
cities recovering from earthquake disasters. He is an 
active member of Gallery 25 at the Berlin Art Hotel in 
Gyumri, where he not only exhibits but also co-organizes 
artist talks via a webinar platform in order to encourage 
international partnership for cultural development. 

The exhibited works are from the series “The Return 
of Dragoncarpet”. Dragon carpet (Vishapagorg 
in Armenian) is an ancient type of 
Armenian carpet with dragon (vishap) 
motifs. Vishap was one of the 
symbols of creation in pagan 
Armenia, and also the symbol 
of power that was said to 
exist in the source of water. 
Different transformations of 
this symbol can be found in 
other traditional Armenian 
art forms. His abstract 
paintings are very personal 
contemporary interpretations 
of this tradition. Vardanyan 
finds inspiration in nature and 
its elements: water, growth, moss 
patterns, clouds, and the Earth’s motion. 
By meditating on the material substance of 
nature and the mythology of human kind, the artist 
explores his memory and inner materiality, as well 
as the collective Armenian identity and history.

Ծնվել է Գյումրիում, Հայաստան (1987): 
Ապրում և աշխատում է Գյումրիում:

Հրաչյան ծնվել է Գյումրիում 1987-ին: 2005-2010 թթ. 
սովորել է Երևանի գեղարվեստի պետական ակադեմիայի 
Գյումրու մասնաճյուղում: Նա միջազգային մակարդակով 
ցուցադրվել է  Հայաստանում, Իռլանդիայում, 
Ավստրիայում և ԱՄՆ-ում ու ներկայումս աշխատում է 
Ճապոնիայի արվեստագետների հետ համագործակցային 
նախագծի շրջանակներում՝ ուսումնասիրելու համար 
արվեստի բուժիչ հատկությունն այն քաղաքներում, 
որոնք վերականգնվում են երկրաշարժներից: Նա 
Գյումրու «Բեռլին Արտ Հոթելի» «25 գալերեայի» ակտիվ 
մասնակից է, որտեղ նա ոչ միայն ցուցադրվում,  
այլև համատեղ կազմակերպում է արվեստի շուրջ 
ինտերակտիվ քննարկումներ, որպեսզի խրախուսի 

միջազգային համագործակցություն̀  
հանուն մշակութային զարգացման:

Ցուցադրված աշխատանքները 
«Վիշապագորգի վերադարձը» 

շարքից են: Վիշապագորգը 
վիշապի մոտիվներով 
հայկական գորգի հին տեսակ 
է: Վիշապն արարման ու 
հզորության խորհրդանիշ էր 
հեթանոսական Հայաստանում, 
որը, ըստ ավանդության, 

ապրում էր ջրերի ակունքում:  
Այս խորհրդանիշի տարբեր 

փոխակերպումները կարելի 
է հանդիպել արվեստի այլ 

ավանդական հայկական ձևերում: 
Նրա աբստրակտ նկարներն այդ 

ավանդույթի  շատ անձնական, ժամանակակից 
մեկնաբանումներն են: Վարդանյանը ոգեշնչում է գտնում 
բնության և դրա տարրերի մեջ՝ ջուր, աճ, մամուռ, ամպեր 
և երկրի շարժում: Խորհելով բնության նյութական 
էության և մարդկային տեսակի դիցաբանության շուրջ̀  
արվեստագետը հետազոտում է իր հիշողությունը և 
ներքին նյութականությունը, ինչպես նաև հայկական 
հավաքական ինքնությունն ու պատմությունը:

Hrachya 
Vardanyan

Հրաչյա 
Վարդանյան 



Hrachya Vardanyan, 
”SSS#23: dragoncarpet” 
from The Return of 
Dragoncarpet series mixed 
medium on canvas, 2015. 
Dimensions, 187x194 cm.

Image courtesy of the artist.
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Hrachya Vardanyan
Gyumri, Armenia
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Hrachya Vardanyan
Gyumri, Armenia

Hrachya Vardanyan, 
“SSS#24:dragoncarpet” 
from The Return of 
Dragoncarpet series mixed 
medium on canvas, 2015. 
Dimensions, 187x194 cm.

Image courtesy of the artist.



Dreamscapes 梦域
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Anna Gargarian is 
an emerging curator 
born and raised in 
Boston, Massachusetts 
who currently lives 
in Yerevan, Armenia. 
She holds a Bachelor’s 
degree in Art History 
and Chemistry from 
New York University, 
and a Master’s degree 
from the Spinelli 
Institute for Art 

Restoration in Florence, Italy. Her curatorial experience 
began with Otto luogo dell’arte, an international 
avant-garde design and fine art gallery in Florence, 
founded and directed by Olivia Toscani Rucellai. With 
Otto, Gargarian discovered her love of curating while 
collaborating on over fifteen exhibitions, events and 
special projects in Florence, Paris, Beijing, Zurich, 
and Milan, including the gallery’s participation at 
Milan Design Week. Gargarian has consulted as 
a Curator and Content Developer in the arts for 
projects in cities worldwide, including: Yerevan (AM), 
Copenhagen (DK), Florence (IT), Paris (FR), and 
Boston (MA). Among her clients and collaborators 
are the Armenian Embassy to Denmark and Norway, 
the Ministry of Culture of the Republic of Armenia, 
INVIVIA design studio, and FAEM-Living Art. She 
has recently founded HAYP Pop Up Gallery, a nomadic 
gallery that supports contemporary art in Armenia 
and encourages experimental and dynamic ways of 
art viewing and exhibiting. Dreamscapes is her first 
curatorial project for an international art biennale.

Ա
ննա Գարգարյանը նորահայտ կուրատոր 
է, ով ծնվել և մեծացել է Բոստոնում, 
Մասաչուսեթս, և հիմա ապրում է 
Երևանում, Հայաստան: Նա ստացել 
է բակալավրի կոչում Նյու-Յորքի 

համալսարանի արվեստաբանության և քիմիայի 
բնագավառումև ավարտել մագիստրատուրան 
Ֆլորենցիայի արվեստի ռեստավրացիայի Սպինելլի 
ինստիտուտում: Նրա կուրատորական փորձն սկսվել 
է Ֆլորենցիայի Otto luogo dell’arte միջազգային 
ավանգարդ դիզայնի և կերպարվեստի գալերեայից, 
որը հիմնադրվել է տնօրեն Օլիվիա Տոսկանի  
Ռուչելայիի կողմից: Օտտոյի հետ Գարգարյանը 
հայտնաբերեց իր սերը կուրատորական գործի 
հանդեպ, մինչ համագործակցում էր 15-ից ավելի 
ցուցահանդեսների, միջոցառումների և ներգրավված 
էր հատուկ նախագծերում Ֆլորենցիայում, Փարիզում, 
Պեկինում, Ցյուրիխում ու Միլանում, ներառյալ 
ցուցասրահի մասնակցությունը Միլանի դիզայնի 
շաբաթին: Գարգարյանը, որպես կուրատոր և 
հոդվածների մշակող, հանդես է եկել աշխարհահռչակ 
քաղաքների տարբեր նախագծերում, ներառյալ 
Երևանը, Կոպենհագենը, Ֆլորենցիան, Փարիզը 
և Բոստոնը: Նրա պատվիրատու գործընկերների 
շարքում են եղել Դանիայում և Նորվեգիայում ՀՀ 
դեսպանատները, ՀՀ մշակույթի նախարարությունը,  
«INVIVIA» դիզայնի ստուդիան և լիվինգ արտի̀  
կենդանի արվեստի զարգացմամբ զբաղվող «FAEM» 
ընկերությունը: Վերջերս նա հիմնադրել է «HAYP Pop 
Up» պատկերասրահը, որն աջակցում է ժամանակակից 
արվեստի տարածմանը Հայաստանում, ինչպես 
նաև խրախուսում է արվեստի գործերը դիտելու և 
ցուցադրելու փորձարարական ուղիները: Երազավայրը 
նրա առաջին կուրատորական նախագիծն է 
արվեստի միջազգային բիենալեի համար:

About the 
Curator 
Anna K. Gargarian (1987)

Համադրողի 
մասին
Աննա Կ. Գարգարյան (1987)
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