
Ormianie w sztuce pOlskiej 
XXi wieku

Հայերը XXI դարի լեհական արվեստում



W roku 2018 oddajemy do rąk Państwa wspólne dzieło dwunastu ormiańskich artystów. Kilkoro z nich 
to potomkowie Ormian osiadłych na ziemiach polskich przed wiekami, pozostali to Ormianie, których los 
przywiódł do Polski w ostatnich kilkudziesięciu latach.
Wszyscy, zwłaszcza ci z nowej emigracji, zapewniają, że Polska jest ich drugą ojczyzną, są dumni z posia-
danego obywatelstwa polskiego, wrośli już w nasz polski krajobraz, jednak miłość do tej pierwszej ojczyzny, 
właściwej, pozostawia widome ślady w ich twórczości. Mamy świadomość, że nie pokazujemy wszystkich 
ormiańskich artystów działających w Polsce, jedynie ich reprezentację, jednak ramy, jakie narzuca nam rok 
kalendarzowy, czyli 12 miesięcy, wprowadził naturalne ograniczenie.
Mamy nadzieję, że ta specyficzna galeria sztuki zachęci Państwa do bliższego zainteresowania się twór-
czością ormiańskich artystów osiadłych w Polsce, a im da poczucie jeszcze większej integracji z polskim 
środowiskiem artystycznym. 
Zapewniliśmy artystom swobodę wypowiedzi, dlatego też zamieszczone teksty różnią się stylem i objęto-
ścią.

mot

Drodzy odbiorcy jedenastego z kolei kalendarza Fundacji Kultury 
i Dziedzictwa Ormian Polskich... 

2018 թ. ձեզ ենք հանձնում տասներկու հայ արվեստագետների համատեղ աշխատանքը: 
Նրանցից մի քանիսը հարյուրավոր տարիներ առաջ Լեհաստանում հաստատված հայերի 
ժառանգներն են, իսկ մյուսներին ճակատագիրը Լեհաստան է բերել վերջին մի քանի 
տասնամյակում: Անկախ դրանից, բոլորը՝ հատկապես նոր համայնքի ներկայացուցիչները, 
միահամուռ կերպով հաստատում են, որ Լեհաստանն իրենց երկրորդ հայրենիքն է, հպարտ 
են իրենց լեհական քաղաքացիությամբ, արդեն ամբողջովին իրենց գտել են լեհական 
հասարակության մեջ, սակայն սերը դեպի առաջին՝ իսկական հայրենիք, տեսանելի հետք 
է թողել նրանց արվեստի վրա: Հասկանում ենք, որ ոչ բոլոր լեհահայ արվեստի գործիչներն 
են ընդգրկված սույն օրացույցի մեջ, սակայն, հաշվի առնելով այն փաստը, որ տարին ունի  
12  ամիս, ստիպված էինք սահմանափակվել տասներկուսով: 
Հուսով ենք, որ մեր օրացույցը խթան կհանդիսանա և ցանկություն կառաջացնի ավելի լավ 
ճանաչելու լեհահայ արվեստագետների գործունեությունը, իսկ արվեստագետներին կհաղորդի 
լեհական արվեստի մասը լինելու զգացողություն:

Հարգելինե՛ր, ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Լեհահայոց 
մշակույթի և ժառանգության հիմնադրամի հերթական` 
տասնմեկերորդ օրացույցը:

2017 թ. «ԼեՀաՀայոց մշակույթի և ժառանգության Հիմնադրամի» գործունեությունը 
ՀաՎաՔածուների մշակումն ու ՊաՀՊանումը

Շարունակվում են լեհահայերի արխիվային միջոցների տեսակավորման 
աշխատանքները: Մշակվել են հետևյալ հավաքածուները՝ «Հայ 
Կաթողիկե ծխական համայնքը և Ստանիսլավովի նստավայրը», 
«Հին մատյաններ», «Ձեռագրերի ժողովածու», ինչպես նաև երկու 
ընտանեկան ժառանգույթներ: Ավարտվել են լուսանկարների 
հավաքածուների տեսակավորման աշխատանքները: Գլիվիցեում 
գույքագրվել են այնտեղ պահպանվող եկեղեցական իրերը: 
Հայտնաբերվել են ևս մի քանի գրանցամատյաններ՝ Կուտիի, 
Հորոդենկայի և Տիսմենիցայի գրանցամատյանները, ինչպես նաև 
Սնյատինի՝ ամուսնությունների գրանցման մատյանները, որոնք 
տեղակայված են Լեհահայոց վիրտուալ պահոցում: Թարգմանվել 
է նաև 17-րդ դարի վերջի և 18-րդ դարի սկզբի Ստանիսլավովի հայ 
համայնքի նախաամուսնական պայմանագրերի առաջին մասը՝ 
գրված հայերենով, որով այդ ժամանակ խոսում էին լեհահայերը 
(թուրքերեն, լեհերեն և այլ լեզուներից բազում փոխառությունների 
գործածությամբ): Պահպանման են հանձնվել մի քանի ալբոմներ 
և լուսանկարներ, տասնյակ իրեր պահպանման նպատակով 
փաթեթավորվել են:

ՀաՎաՔածուների ՀամՕգՏագործումը
Վոլովի «Սուրբ Հովսեփ» վանքի բենեդիկտինյան քույրերի արժեքավոր 
նվիրաբերումների շնորհիվ Լեհահայերի պահոցը հարստացրել է իր 
ռեսուրսները: Կարևորագույն նվիրատվություններից են Մարիամ 
Աստվածածնի պատկերով կտավը և Լվովի հայ բենեդիկտինյան 
մայրապետերի յոթ դիմանկարները, որոնք, Յագելոնյան 
համալսարանի թանգարանի հետ համագործակցության շնորհիվ, 
նախնական պահպանման են ենթարկվել: Այժմ ընթանում են հետագա 
պահպանման հանձնելու աշխատանքները: Վոլովի վանքի քույրերը,  
ովքեր հանդիսանում են Լվովի հայ բենեդիկտինյան քույրերի 
ժառանգները, հանձնել են նաև քույրերից մնացած ձեռագրերի 
և գրքերի բնօրինակները և բազմացնելու համար տրամադրել են 
հուշանվերները: 
Այս տարվանից Պետական պահոցների գլխավոր տնօրինության 
կայքէջում (www.szukajwarchiwach.pl) տեղադրված են լեհահայերի 
բոլոր գրանցամատյանները, ինչպես նաև ամբողջովին մշակված 
հավաքածուների նյութերը: Լեհահայերի վիրտուալ պահոցի 
կայքէջը հարստացրել և ընդլայնել է իր որոնման տարբերակները. 
բացի գրանցամատյանների ցանկից այժմ կարելի է որոնել նաև 
հոգևորականների և գերեզմանատներում ամփոփված անձանց 
տվյալները (վերջինի մասով կայքում տեղադրված են Պովոնզկի 
գերեզմանատան տվյալները, որ կարելի է փնտրել Առցանց 
գերեզմանատուն -> Վարշավա, Պովոնզկի գերեզմանատուն 
հղումով): 
Լեհահայերի պահոցի ռեսուրսները համօգտագործման ենք հանձնել 
գիտական և իրենց ծագումնաբանությամբ հետաքրքվող անձանց 
հետազոտությունների համար:

ԼեՀաՍՏանում եՎ աշԽարՀում Հայերի մաՍին 
ՏեՂեկությունների Տարածումը

Շարունակվել են ծագումնաբանական աշխատանքները: Մեր 
էլեկտրոնային կայքէջում հայտնվել է լեհահայերի մեկ ընդհանուր, 
կապակցված տոհմածառը: Պատրաստել ենք նաև Հաննա 
Կոպչինսկա-Կլոսի «Հայկական ընտանիքների ծագումնաբանական 
ուղեցույցի» նոր, լրացված էլեկտրոնային տարբերակը: www.ormianie.
pl ինտերնետային կայքի էջերը անընդհատ թարմացվում են նոր 
տեղեկություններով, որոնցից կարևորագույնները թարգմանվում են 
նաև անգլերեն և հայերեն: 
www.Wiki.Ormianie.pl էջը պարբերաբար հարստացվում է լեհահայերի 
նոր կենսագրություններով, այդ թվում՝ պատմաբանների կողմից 
մշակված գաղտնաբառերով:
Վարշավայի Ֆրետի փողոցում՝ «Սուրբ Յացեկ» եկեղեցուն կից, 
բացվեց մի հուշաքար՝ «Հայկական նրբանցք» խորագրով՝ ի հիշատակ 
Վարշավայի հայերի և Դոմինիկյան միաբանության հետ ունեցած 
նրանց կապերի: Այդ առիթով «Սուրբ Յացեկ» եկեղեցում տեղի 
ունեցավ հանդիսավոր սուրբ պատարագ, որին հաջորդեց ընկերական 
հանդիպում՝ տեղացի և արտասահմանցի հյուրերի մասնակցությամբ, 
ովքեր ժամանել էին՝ մասնակցելու հաջորդ օրը Լեհաստանի 
Սենատում կայանալիք լեհահայերին նվիրված գիտաժողովին: 
Հիմնադրամի նստավայրում տեղի ունեցավ Հայաստանին և 
լեհահայերի պատմությանը նվիրված հանդիպում Լեհաստանի 
սկաուտական ասոցիացիայի «Ծրագրային հետազոտողների 
շարժման» (PRO) երիտասարդների հետ, որը ներկայացրեց Կելցեի 
թանգարանի պատմաբան Պավել Գժեշիկը: 
Պաուլինա Պիտլակի պատրաստած և ներկայացրած համակարգչային 
ցուցադրության մեջ ամփոփվել են «Լեհահայերի մշակույթի և 
ժառանգության հիմնադրամի» աշխատանքները՝ կապված Լվովի 
հայ եկեղեցուն կից հայկական նրբանցքի սուրբ Քշիշտոֆի սյան 
վերանորոգման հետ: Կազմակերպվել են նաև լուսանկարչական 

ցուցադրումներ՝ նվիրված դեպի Հայաստան և հայերի հետքերով դեպի 
սուրբ երկիր ճանապարհորդություններին: Ցուցադրվել է նաև հայուհի 
Դիանա Սկայի և Լիլիանա Կոմորովսկայի «Հայրիկիս» ֆիլմը: Ամեն 
շաբաթ հիմնադրամի նստավայրում իր փորձերն է անցկացնում հայ 
կաթողիկե ծխական համայնքի «Գրիգոր Նարեկացի» երգչախումբը:
2017 թ. եզրափակում ենք Վարշավայի «Սուրբ Յացեկ» եկեղեցում 
հայկական տապանագրի կրկնօրինակի պատրաստմամբ։ Այն 
Յակուբ Մինասովիչի՝ 17-րդ դարի տապանագրի կրկնօրինակն է, որը 
ոչնչացվել էր 2-րդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ:

ՀրաՏարակությունները
«Լեհահայերը նկարներում և նկարագրություններում» 
հրատարակությունը պատրաստվել է պրոֆ. Քշիշտոֆ Ստոպկայի 
և դոկտոր Անջեյ Զիեմբայի կողմից՝ հատուկ Լեհաստանի 
Սենատում կայացած «Լեհահայեր. յոթհարյուրամյա ներկայություն» 
խորագրով գիտաժողովի համար՝ նվիրված Լեհաստանում հայերին 
արտոնություններ շնորհելու 650-ամյակին: 
Հիմնադրամի կողմից լույս է տեսել նաև Մարչին Լուկաշ Մաևսկու 
«Հունգարացիներ, շոտլանդացիներ և հայեր» վերնագրով գիրքը:
Հիմնադրամը մասնակցել է նաև Զբիգնև Մանուգևիչի և Եժի 
Տուստանովսկու «Կուտիի համայնքը Չերեմոշի ափին և Օվիդիուսի 
լանջին» գրքի հրատարակման աշխատանքներին: 
Նոր հրատարակություններից է «Հայկական Պովոնզկի 
գերեզմանատուն» հրատարակությունը: Պատմական 
ուսումնասիրությունների հիման վրա Վարշավայի «Հին Պովոնզկի» 
գերեզմանատանը հայտնաբերվել են հայկական ծագմամբ 164 հոգու 
շիրիմներ: Բացի դրանից, գերեզմանատանը տեղադրված են այնտեղ 
թաղված հայերի անունների ցուցատախտակը, գերեզմանաքարերի 
նկարները և ստույգ գլոբալ տեղորոշման համակարգը (GPS): 
Լեհահայերի վիրտուալ պահոցի էջում հայտնվել է նոր «առցանց 
գերեզմանատուն» հղումը, որի ներսում կարելի է գտնել «Վարշավա 
- Հին Պովոնզկի» էջանիշը: Վիրտուալ տարածության շնորհիվ 
կարողացել ենք այնտեղ տեղադրել Պովոնզկի գերեզմանատան 
պլանի և այնտեղ թաղված հայերի և նրանց հետնորդների մասին 
մանրամասն տեղեկությունները:
Հրատարակել ենք «Ավետիս» եռամսյակային ամսագրի չորս համար:
Պատրաստել ենք 2018 թ. օրացույց՝ «Հայերը 21-րդ դարի լեհական 
արվեստում» վերնագրով: 

մաՍնակցություն գիՏաժոՂոՎներում եՎ 
միՋոցառումներում, Համագործակցություն

Սույն թվականի հունվարի 20-ին Կրակովի Վավել ամրոցի 
տաճարում Լեհաստանում Հայաստանի դեսպանի, Լեհաստանի 
հանրապետության նախագահի, Մարշալի գրասենյակի, 
Լեհաստանում հայկական բազում ընկերությունների և միությունների 
մի խումբ ներկայացուցիչներ՝ այդ թվում նաև մեր հիմնադրամի 
անդամները ծաղիկներ և ծաղկեպսակներ դրեցին Կազիմիր Մեծ 
և Վլադիսլավ Յագելլո թագավորների շիրիմներին՝ Կազիմիր 
թագավորի կողմից Գրիգոր եպիսկոպոսին Լվովում հայկական 
եպիսկոպոսարան ստեղծելու իրավունք շնորհելու կապակցությամբ: 
Մասնակցել ենք նաև Հայ մշակութային ընկերության կողմից 
կազմակերպված շատ այլ միջոցառումների: Այդ օրվա արարողությունը 
սկիզբ դրեց ողջ Լեհաստանում մի քանի տասնյակ հոբելյանական 
միջոցառումների, որոնց մասնակիցը եղանք և մենք: Որպես օրինակ 
կարող ենք նշել 2017 թ. մարտի 29-ին Լեհաստանի նախագահական 
պալատում Լեհաստանի նախագահ Անջեյ Դուդայի հետ կայացած 
հանդիպումը, որտեղ Լեհաստանում գործող հայ համայնքների 
60 ներկայացուցիչների շարքում ընդգրկված էինք նաև մենք: 
Մասնակցեցինք նաև օգոստոսի 13-ին Գդանսկում կայացած հայերի 
միության նստավայրի հանդիսավոր բացմանը:  
Պիոտրկով Տրիբունալսկի քաղաքում կայացավ մեր հիմնադրամի և 
քաղաքի ինքնակառավարման մարմինների հետ համահեղինակած 
«Հայերը վերադառնում են Պիոտրկով» միջոցառումը՝ հայ համայնքի 
համալեհական ամենամյա հանդիպումների շրջանակներում: 
Միջոցառումը սկսվեց սուրբ պատարագով, որն անցկացրեց Վիեննայի 
Մխիթարյան միաբանությունից հատուկ այս առիթով ժամանած հայր 
Վահանը և քահ. պրոֆ. Յուզեֆ Նաումովիչը: Երաժշտական կողմն 
ապահովել էր 7 հոգուց բաղկացած տղամարդկանց երգչախումբը՝ 
Յակուբ Կոպչինսկու ղեկավարությամբ: Պատարագից հետո 
մասնակիցները ուղևորվեցին «հայկական հետքերով» զբոսանքի՝ 
պատմաբան, Պիոտրկովի բնակիչ և մեր հիմնադրանի թղթակից 
անդամ Մարչին Լուկաշ Մաևսկու գլխավորությամբ: Դոմինիկյան 
քույրերի վանքի տարածքում ներկայացված էր Լուդվիկա Բոժիմեկի 
հեղինակած ցուցահանդեսը, որտեղ պատկերված էին դրվագներ 
Պիոտրկովի հայ համայնքի կյանքից: «Ժողովրդավարության 
համար» գաղափարային կենտրոնի բակում ցուցադրեցինք «Հայացք 
Արարատին. լեհահայերի ճակատագրերը» ցուցահանդեսը: «Հայոց 
դպիր» Դանիել Լալիկի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցավ նաև 
գեղագրության ուսուցում հայերեն տառերով գրել ցանկացողների 

համար: Միջոցառմանը իրենց երգով և պարով մեզ հիացրին Գյումրիի 
«Պոլոնիա» միության լեհ և հայ երիտասարդ ներկայացուցիչները: 
Առկա էր նաև գրքերի առանձին տաղավար, իսկ բոլորին հայկական 
համեղ ուտեստներ հյուրասիրեց տիկին Վիոլա Խոնդկարյանը: Օրն 
ավարտվեց «Organic Noises» խմբի ելույթով «jazz fusion» (ջազային 
միաձուլում) ոճի երաժշտությամբ՝ ոգեշնչված արևելյան՝ հատկապես 
հայկական մոտիվներով: Համերգը վարում էր խմբի ղեկավար Զոֆիա 
Տրիստուլա-Հովհաննիսյանը, ով նվագում է փողային երաժշտական 
գործիքներ, այդ թվում՝ դուդուկ: 
Պիոտրկովի այդ միջոցառմանը ներկա էին Լեհաստանում գործող հայ 
համայնքների ավելի քան 100 ներկայացուցիչներ: Քաղաքի հանրային 
գրադարանում ներկայացված էր նաև «Մոռացված մեծանուն. հայ 
արքեպիսկոպոս Յուզեֆ Թեոդորովիչ (1864–1938),  լեհ հայտնի 
քահանա և պետական գործիչ» խորագրով ցուցահանդեսը: 
Հուլիսին մասնակցեցինք Լուբաչովում կայացած 2-րդ համալեհական 
սահմանային քաղաքների հանդիպմանը, որն այս տարի 
անցկացվեց «Նախկին հանրապետության արևելյան տարածքների 
ժառանգությունը. մարտահրավերներ, ծրագրեր, ձեռքբերումներ» 
խորագրով: Մեր հիմնադրամի ներկայացուցիչները ներկայացրին 
«Սահմանային քաղաքների հայկական ժառանգությունը լեհահայերին 
առաջին արտոնություններ շնորհելու 650-րդ ամյակի նախաշեմին» 
ցուցադրությունը, որտեղ խոսվեց նաև հիմնադրամի գործունեության 
մասին: Կազիմիր Դոլնի քաղաքում հովանավորեցինք «Pardes Festival» 
բազմամյա միջոցառումը: Փառատոնին շոշափվեցին նաև հայկական 
թեմաներ՝ «Կեսօրները ծիրանով», որի գլխավոր մասը կազմեց 
դոկտոր Անջեյ Զիեմբայի հետաքրքիր դասախոսությունը՝ «Հայկական 
հետքերով. լեհ մշակույթի արևելացման մասին» խորագրով: 
Յարոսլավում 9-րդ սահմանային մշակույթի միջազգային փառատոնի 
շրջանակներում ցուցադրվեց «Հայացք Արարատին. լեհահայերի 
ճակատագրերը» ցուցահանդեսը: Այն մեծ հաջողություն ունեցավ, 
այցելուների շարքում էին նաև բազմաթիվ դպրոցականներ: 
Ցուցադրման բացմանը տեղի ունեցավ համերգ՝ Յարոսլավում 
ապրող հայուհի, գեղեցիկ ձայնով օժտված Աստղիկ Գասպարյանի 
կատարմամբ: Աստղիկին հայկական դհոլով նվագակցում էր ամուսինը՝ 
Մհեր Տիգրանյանը, իսկ Զոֆիա Տրիստուլա-Հովհաննիսյանը՝ 
դուդուկով: Յարոսլավում ցուցադրվեց նաև արքեպիսկոպոս Յուզեֆ 
Թեոդորովիչին նվիրված ցուցահանդես՝ «Անչափ մոռացված» 
խորագրով:
Մասնակցել ենք սոցիալական պահոցների երկրորդ համագումարին:
Լեհաստանում հայերին առաջին արտոնություններ շնորհելու 650-
ամյակին նվիրված համալեհական միջոցառումների ամփոփումն 
արեց «Լեհահայեր. յոթհարյուրամյա ներկայություն» խորագրով 
գիտաժողովը, որն անցկացվեց սույն թվականի հոկտեմբերի 19-
ին Լեհաստանի Հանրապետության Սենատում, որտեղ իրենց 
մասնակցությունն ունեցան հիմնադրամի ներկայացուցիչները: 
Գիտաժողովի ընթացքում մշակույթի և ժառանգության նախարարը 
շքանշաններ հանձնեց մեր հիմնադրամի հետ սերտ համագործակցող 
երեք անձանց: Հիմնադրամի խորհրդի երկու անդամներ՝ պրոֆ. 
Քշիշտոֆ Ստոպկան և քահանա-պրալատ Ցեզարի Աննուսևիչը, 
ինչպես նաև դ-ր Անջեյ Զիեմբան պարգևատրվեցին «Gloria Artis 
մշակույթի վաստակի» շքանշանով: Այս առիթով ցանկանում ենք նշել 
նաև, որ պրոֆ. Ստոպկան Հայաստանում արժանացել էր «Մեսրոպ 
Մաշտոց» պատվավոր շքանշանին՝ իր բազմամյա հայագիտական 
գործունեության և ուսումնասիրությունների համար, իսկ մեր 
հիմնադրամի վաստակավոր անդամ Արմեն Արտվիխը «POLCUL» 
հիմնադրամի կողմից գնահատվել է «հայրենասիրություն կառուցելու 
համար տարած հասարակական աշխատանքի, բազմամշակութային 
արժեքների և լեհահայերի պատմության բացահայտման» համար:
Միջոցառումների շարքի եզրափակումը կարելի է համարել այս 
առիթով Լեհաստանի Հանրապետության Սենատի որոշման 
ընդունումը, որով կարևորվեց հայերի մեծ ավանդը Լեհաստանի 
մշակույթի և պատմության մեջ:   
2017 թ. զանազան ծրագրերի և նախագծերի իրագործումը հնարավոր 
դարձավ Ներքին գործերի և կառավարության նախարարի, 
Վարշավայի քաղաքապետարանի, Պետական արխիվների գլխավոր 
տնօրինության, Մարդասիրության զարգացման ազգային ծրագրի, 
Մազովեցկե մարզի մարզպետարանի ֆինանսական օգնությունների 
շնորհիվ: 
Ինչպես միշտ, խորհուրդ ենք տալիս օգտվել մեր՝ «Լեհահայերի 
վիրտուալ աշխարհ» (www.ormianie.pl) ինտերնետային կայքէջից:

Հիմնադրամի աշխատակազմ, դեկտեմբեր 2017 թ.

Գրաֆիկական դիզայնը՝ Էլժբիետա Լիսակովսկայի
Լեհերեն տեքստերի խմբագրումը՝ Զոֆիա Յուրկովլանեցի
Հայերեն տեքստերի խմբագրումը՝ դ-ր Հայկ Հովհաննիսյանի 
(www.tlumacz-ormianski.pl) 
Տեքստերի և պատկերների ձեռք բերման և նախագծի ղեկավարման 
աշխատանքները՝ Մարիա Օհանովիչ-Տարասյուկի
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Nowy Rok, Mieczysława
Anwanakoczutian Tiaryn

(orm. Nadania Imienia Jezus)

Bazylego, Grzegorza Genowefy, Danuty Anieli, Eugeniusza Edwarda, Szymona Objawienie Pańskie i Chrzest
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(orm. Dzień Zaduszny)

Seweryna, Mścisława Marcjanny, Julianny Jana, Wilhelma Honoraty, Zenona Arkadiusza, Czesława Bogumiły, Weroniki Feliksa, Hilarego
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Franciszka, Zdzisława Macieja, Martyny Ludwika, Marceliny

1

2

3

4

5
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Կրակ վառիր իմ սրտում

Helen Arut
Հելեն Արութ
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Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատունը երկու 
անգամ հեղինակի նկարների և վիտրաժների 
անհատական ցուցահանդես է կազմակերպել 
Վարշավայում և Գդանսկում: Հելեն Արութի 
նկարները աճուրդի են դրված «Ostoya» աճուրդի 
տանը և «Art Cafe», «Nana», «Formalna», 

«Aurograf» պատկերասրահներում, ներկայացված 
են նաև «Լեհ պլաստիկ արվեստի միության» 
ցուցահանդեսներում: Հեղինակի գործերը գտնվում 
են Լեհաստանի, Ուկրաինայի, Հոլանդիայի և 
ԱՄՆ-ի թանգարաններում, ինչպես նաև անձնական 
հավաքածուներում:

Pochodzi z Armenii, z miasta Giumri. W 1995 roku ukończy-
ła z tytułem magistra sztuki Katedrę Szkła Artystycznego 
na Lwowskiej Akademii Sztuki, specjalizacja: „dekoracyjna 
sztuka użytkowa – szkło artystyczne”. Prace Helen Arut zo-
stały docenione już w trakcie studiów. Prezentowano je na 
wystawach w Holandii, Belgii, Niemczech, we Włoszech, 
USA oraz w Polsce i na Ukrainie.
W 2005 roku Helen Arut, na zaproszenie architekt 
Elżbiety Dębek, przyjechała do Polski, aby zaprojektować 

Ծագումով Հայաստանից է, Գյումրի քաղաքից: 1995 
թ. ավարտել է Լվովի Գեղարվեստի ակադեմիայի 
գեղարվեստական ապակու բաժինը և ստացել 
արվեստի մագիստրոսի կոչում, մասնագիտացումը՝ 
դեկորատիվ արվեստ, գեղարվեստական ապակի: 
Հելեն Արութի աշխատանքները գնահատվել 

են դեռևս ուսանողական տարիներին: Նրա 
աշխատանքները ցուցադրվել են Հոլանդիայի, 
Բելգիայի, Գերմանիայի, Իտալիայի, ԱՄՆ-ի, 
ինչպես նաև Լեհաստանի և Ուկրաինայի 
ցուցահանդեսներում: 
2005 թվականին Էլժբիետա Դեմբեկ 
ճարտարապետի հրավերով Հելեն Արութը 
եկավ Լեհաստան՝ Վարշավային մոտ գտնվող 
Լոմիանկի քաղաքի սուրբ Մարգարիտայի անվան 
եկեղեցում ապակենկար վիտրաժներ գծագրելու և 
պատրաստելու նպատակով: Այդ ժամանակվանից 
ի վեր նրա գեղարվեստական գործունեությունը 
սերտ կապված է Լեհաստանի հետ: Արվեստագետը 
պատրաստում է հիանալի վիտրաժներ, նկարներ և 
այլ աշխատանքներ (կիրառական ձևեր):
Հելեն Արութի վիտրաժներն ու նկարներն 
ունեն մի ընդհանրություն՝ «Արտիստի կողմից 
ընկալվող իրականության պատկերման եղանակը, 
տեխնիկան, որ հիացնում է իր անկրկնելիությամբ, 
իր յուրահատկությամբ»: «Գազետա Վիբորչա» 
(թարգմ.՝ «Ընտրողի թերթ») օրաթերթի համարներից 
մեկում (31.01.2005թ.) Յակուբ Խմելնիցկին նրա 
վիտրաժների մասին գրել է. «եվրոպական և 
հայկական տարրերի համադրություն են»:
Հելեն Արութի արվեստին բնորոշ են էքսպրեսիան, 
արտահայտչականությունը, գունագեղությունը, 
շարժումն ու ուժը, որտեղ ավանդականը ձուլվում է 
նորի հետ, աբստրակցիան՝ ռեալիզմի: Հեղինակի 
աշխատանքները շատ գեղեցիկ են, չափազանց 
գունագեղ և դրական էներգիա են փոխանցում ( 
Բարբարա Տվորեկ, «Մեզ մոտ», 31.01.2006 թ.):
Արվեստագետը մասնակցել է բազմաթիվ կոլեկտիվ 
ցուցահանդեսների, այդ թվում նաև Վարշավայում, 
Լվովում, Կիևում, ինչպես նաև Իվանո-Ֆրանկովսկի 
«Խնջույք» միջազգային բիեննալեում: 

i wykonać witraże w kościele św. Małgorzaty w Łomiankach 
k. Warszawy. Od tej pory jej działalność artystyczna jest 
ściśle związana z Polską. Artystka tworzy znakomite 
witraże, obrazy oraz formy użytkowe.
Witraże i obrazy Helen Arut łączy coś wspólnego – sposób, 
technika „malowania rzeczywistości postrzeganej przez ar-

Helen Arut

Հելեն Արութ

tystkę, która zachwyca swoją niepowtarzalnością, indywi-
dualnością”. Jakub Chełmiński pisał o jej witrażach w „Ga-
zecie Wyborczej” (31.01.2005), że: „łączą motywy typowo 
europejskie i ormiańskie”. 
Malarstwo Helen Arut charakteryzuje się ekspresją, kolo-
ryzmem, wyrazistością, ruchem i siłą – „tradycja łączy się 
ze współczesnością, abstrakcja z realizmem, jej prace są 
po prostu piękne, niezwykle barwne, emanują pozytywną 
energią” (Barbara Tworek, U nas, 31.01.2006).
Artystka uczestniczyła w wielu wystawach zbiorowych, 
m.in. w Warszawie, we Lwowie, Kijowie, oraz w Międzyna-
rodowym Biennale „Impreza” w Iwano-Frankiwsku.
Ambasada rosyjska dwukrotnie urządzała wystawę indywi-
dualną jej prac malarskich i witraży w Warszawie i Gdań-
sku. Obrazy Helen Arut wystawiane są na aukcjach Domu 
Aukcyjnego Ostoya i w galeriach Art Cafe, Nana, Formal-
na, Autograf oraz prezentowane na wystawach w Związku 
Polskich Artystów Plastyków. Prace artystki znajdują się 
w muzeach na terenie Polski, Ukrainy, Holandii i USA, jak 
również w kolekcjach prywatnych.

Światło dnia
Ցերեկվա լույս

Bez tytułu
Անվերնագիր

Bez tytułu, witraż
Անվերնագիր, վիտրաժ
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Brygidy, Ignacego Ofiarowanie Pańskie
Tiarnyntaracz

Marii, Mirosława

Błażeja, Oskara Andrzeja, Witosława

Agaty, Adelajdy Doroty, Tytusa Romualda, Ryszarda Jana, Piotra Apolonii, Cyryla Jacka, Scholastyki Dezyderego, Lucjana
Bun Barekentan (orm. 

I Niedz. Wielkiego Postu)

Modesta, Eulalii
Or Mochroc

(orm. Poniedz. Popielcowy)

Katarzyny, Grzegorza Środa Popielcowa
Walentego, Zenona

Józefa, Faustyna Julianny, Danuty Donata, Juliana Konstancji, Symeona

Konrada, Marcelego Leona, Eustachego Feliksa, Eleonory Marty, Małgorzaty Izabeli, Damiana Macieja, Sergiusza Wiktora, Cezarego

Aleksandra, Mirosława Gabriela, Wiktora
(łac.) wspomnienie 

św. Grzegorza z Nareku

Makarego, Romana
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Noc nad Arcachem (Karabach)
Արցախյան գիշեր

Georgij Asłanjan
Գեորգի Ասլանյան
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Urodził się 18 stycznia 1938 roku w Erywaniu. Ukończył 
erywańską Akademię Sztuk Pięknych. Z zawodu artysta 
malarz i konserwator zabytków. W 1961 roku rozpoczął 
pracę w Państwowym Muzeum Ermitażu w Leningradzie 
(ob. Sankt Petersburg), gdzie uzyskał dyplom I stopnia 
z konserwacji zabytków.
Artysta zasłynął jako wykonawca lub konserwator wielu 
fresków we wnętrzach kościołów, muzeów i pałaców w sto-

licy Armenii – Erywaniu, w Moskwie, Sankt Petersburgu, 
Peterhofie i w Polsce.
Przed dwudziestu sześciu laty wraz z żoną Elą, szukając 
spokoju i bezpiecznego domu, postanowili zostać w Pol-
sce. Swoją drugą ojczyznę kocha jak pierwszą, choć z tą 
drugą zrósł się niemal jak „kocie łby” z rynkiem w Pułtusku, 
w którym zamieszkał z rodziną.
Georgij Asłanjan jest znakomitym malarzem pejzaży, ar-
chitektury, kwiatów. Najpiękniejsze są te jesienne, pełne 
nostalgii i zadumy, ale zachwycają i te letnie, pełne opty-
mizmu i czaru ziemi Mazowsza. Jego pejzaże są próbą 
wyrażenia potrzeby własnej niepowtarzalnej przestrzeni, 
często tej w zasięgu głosu, ręki. W autorskiej Galerii Man-
sarda prezentuje oleje, akwarele i pastele, obrazy, które 
oglądają turyści niemal z całego świata. Dzieła artysty 
znajdują się w prywatnych kolekcjach w Polsce, Brazy-
lii, Australii, USA, Francji, Chile, Kanadzie, Niemczech, 
Szwecji i w Norwegii.

WAŻNIEJSZE WYSTAWY
2004  – Muzeum Iwaszkiewicza, Stawisko 
2006  – Dom Kultury w Kazimierzu Dolnym

Ծնվել է 1938թ. հունվարի 18-ին Երևանում: 
Ավարտել է Երևանի Գեղարվեստի ակադեմիան: 
Մասնագիտությամբ նկարիչ և հուշարձանների 

պահապան է: 1961 թ. սկսել է աշխատել 
Սանկտ Պետերբուրգի Էրմիտաժի պետական 
թանգարանում, որտեղ ստացել է հուշարձանների 
պահպանման առաջին աստիճանի դիպլոմ:
Արտվեստագետը հայտնի է դարձել որպես Երևանի, 
Մոսկվայի, Սանկտ Պետերբուրգի, Պետերգոֆի 
և Լեհաստանի բազմաթիվ եկեղեցիների, 
թանգարանների և պալատների որմնանկարների 
ստեղծող և պահպանող:
Ապահովության և հանգստի որոնման արդյունքում 
26 տարի առաջ կնոջ՝ Էլայի հետ միասին որոշեցին 
հաստատվել Լեհաստանում: Իր երկրորդ հայրենիքը 
սիրում է առաջինի պես, չնայած որ այդ երկրորդի 
հետ այնքա՜ն է կապվել, հատկապես Պուլտուսկի 
կենտրոնական հրապարակի հետ, որտեղ ապրել է 
ընտանիքի հետ միասին:
Գեորգի Ասլանյանը բնանկարների, 
ճարտարապետության և ծաղիկների հրաշալի 
նկարիչ է: Ամենագեղեցիկը հատկապես գարնանային 
ծաղիկներն են՝ լի հայրենաբաղձությամբ և 
մտահոգությամբ, սակայն հիացնում են նաև 
ամառայինները՝ լավատեսությամբ և Մազովշեի 
բնաշխարհի կախարդանքով լի: 
Նրա բնանկարները անձնական անկրկնելի 
տարածքի կարիքի արտահայտման փորձեր են՝ 
ձայնի և ձեռքի հասանելիության սահմաններում: 
Իր հեղինակային «Mansarda» պատկերասրահում 
ցուցադրում է յուղաներկեր, ջրաներկեր և այլ 
նկարներ, ուր այցելում են զբոսաշրջիկներ գրեթե 
ողջ աշխարհից: Հեղինակի գործերը գտնվում 

Samotni razem
Միայնակները միասին
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Կիլիկյան Հայաստան

Powrót z cmentarza
Վերադարձ գերեզմանոցից

2015  – wystawa „Genocyd”, poświęcona ormiańskim 
ofiarom ludobójstwa w 100. rocznicę, Pułtusk

2016  – Europejski Festiwal Smaku – Edycja Armenia, 
Lublin

2017  – Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała 
Oczapowskiego, Warszawa

Więcej informacji:
www.galeriamansarda.pl

www.galeriamansarda.strefa.pl

են Լեհաստանի, Բրազիլիայի, Ավստրալիայի, 
ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի, Չիլիի, Կանադայի, 
Գերմանիայի, Շվեդիայի և Նորվեգիայի անձնական 
հավաքածուներում:  

ԿԱՐԵՎՈՐԱԳՈՒՅՆ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԵՍՆԵՐԸ
2004 – Իվաշկևիչի անվ. թանգարան, Ստավիսկո  
2006 – Կաժիմեժ Դոլնի քաղաքի մշակույթի տուն
2015 – «Ցեղասպանություն» խորագրով 

ցուցահանդես՝ նվիրված Մեծ Եղեռնի 
զոհերի 100-րդ տարելիցին, Պուլտուսկ

2016 – Համերի եվրոպական փառատոն 
(Հայաստանին նվիրված հատված), 
Լյուբլին 

2017 – Միխալ Օչապովսկու անվ. կենտրոնական 
գյուղատնտեսական գրադարան,  
Վարշավա
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Ukończyła studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie: plakat w pracowni prof. Henryka Tomaszewskiego 
oraz malarstwo pod kierunkiem prof. Jerzego Tchórzewskiego. 
Zajmuje się malarstwem sztalugowym, grafiką użytkową. Pełni 
funkcję kuratora wystaw organizowanych w Galerii U w War-
szawie. Współorganizuje wystawy Grupy Symfonia w galeriach 
warszawskich, jak również, w ostatnich latach, w Filharmonii 
Świętokrzyskiej w Kielcach. Prowadzi także działalność dydak-
tyczną. 

W swoim malarstwie często czerpię inspiracje z tematów mu-
zycznych, spektakli operowych, baletu. Emocje wyrażone w mu-
zyce pragnę wyrazić na płótnie kolorem, kompozycją i formą. 
Najczęściej wówczas powstają obrazy abstrakcyjne, pełne 
ekspresji. Szukam też inspiracji w otaczającej rzeczywistości. 
Podróż do Armenii zaowocowała powstaniem wystawy pt. „Po-
wrót do korzeni”. Intryguje mnie faktura, rozgrywki fakturalne na 
płótnie, skontrastowanie płaszczyzn mocno pooranych, głęboko 
porysowanych z gładkimi i błyszczącymi, wpływ światła na te tak 
bardzo różne partie obrazu.
Brała udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych, sekcyj-
nych oraz ponad 20 indywidualnych w kraju i za granicą.
WYSTAWY INDYWIDUALNE
2017  – „Moje Korzenie”, Klub Hoża 41, Warszawa
2016  – „Płaszczyzna Faktura Przestrzeń”, Galeria 022, Dom 

Artysty Plastyka, Warszawa
2016  – „Połączenia i Interakcje”, Dom Kultury Bakara, Wrocław

Ավարտել է Վարշավայի Գեղարվեստի ակադեմիայի 
գրաֆիկայի բաժինը։ Գրաֆիկա սովորել է 
պրոֆ. Հենրիկ Տոմաշևսկու արվեստանոցում, 
իսկ գեղանկարչություն՝ պրոֆ. Եժի Տխուժևսկու 
ղեկավարությամբ: Զբաղվում է նկարչությամբ 
(նկարում է մոլբերտի օգնությամբ) և կիրառական 
գրաֆիկայով: Հանդիսանում է Վարշավայի «U» 
պատկերասրահում կազմակերպվող ցուցահանդեսների 
կազմակերպիչը: Հանդիսանում է նաև «Symfonia» խմբի 
ցուցահանդեսների համակազմակերպիչը Վարշավայի 
պատկերասրահներում, իսկ վերջին տարիներին նաև 
Կելցեի Սվենտոկշիսկա ֆիլհարմոնիայում: Զբաղվում է 
նաև դիդակտիկ գործունեությամբ:
Միևնույն ժամանակ հադիսանում է Վարշավայի 
տարածաշրջանի «Լեհ պլաստիկ արվեստի գործիչների 
միության «Symfonia», «PositiveArt» և «Visual Dance»  
նկարչական և արվեստի միությունների անդամ: 
Մասնակցել է մի քանի տասնյակ կոլեկտիվ, թեմատիկ և 
խմբային  ցուցահանդեսների: Ունեցել է 20 անհատական 
ցուցահանդես: 
Նրա գործունեությունը գտնվում է «Art Impe-
rium» լրատվական/գեղարվեստական հովանու 
հովանավորության ներքո։ 
Հայկական արմատներն ու Լեհաստանի հետ կապը.
Բարբարայի տատիկը՝ Էվա Բալաբանյանցը (Մահտեսյան 
տոհմից)  և մայրը՝ Բարբարան, հայուհիներ էին: 
Լեհաստան էին գաղթել Ղրիմից 1919 թ.:
Արվեստագետն իր մասին ասում է.
«Իմ արվեստում հաճախ եմ ոգեշնչվում երաժշտական 
թեմաներից, օպերային և բալետային ներկայացումներից: 
Երաժշտության մեջ արտահայտված զգացմունքները 
ձգտում եմ կտավի վրա արտահայտել գույների, 
համադրությունների և ձևի միջոցով: Հաճախ ստացվում 
են աբստրակտ նկարներ՝ լի արտահայտչականությամբ: 
Ոգեշնչման աղբյուրներ եմ փնտրում նաև շրջապատող 
իրականության մեջ: Օրինակ՝ Հայաստան այցելությանս 
արդյունքում ստեղծվեց և կազմակերպվեց «Վերադարձ 
դեպի արմատներ» ցուցահանդեսը: Ինձ հետաքրքրում 
է նախշը, կտավի վրայի նախշուն խաղերը, 
հարթությունների վրա խորդուբորդությունները՝ 
որպես հակադրություն, լույսի արտացոլանքը նկարի 
միանգամայն տարբեր մասերի վրա»: 
Բարբարա Բիելեցկա–Վոժնիչկոն մասնակցել է մի քանի 
տասնյակ կոլեկտիվ և թեմատիկ ցուցահանդեսների, 
ինչպես նաև քսանից ավելի անհատական 
ցուցահանդեսների՝ ինչպես Լեհաստանում, այնպես էլ 

Լեհաստանի սահմաններից դուրս:

ԱՆԱՀԱՏԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԵՍՆԵՐ
2017 – «Իմ արմատները», «Hoża 41» ակումբ, 

Վարշավա
2016 – «Հարթություն Հյուսվածք Տարածություն», 

«022» պատկերասրահ, Պլաստիկ 
արտիստների տուն, Վարշավա

2016 – «Միացումներ և փոխազդեցություն», «Bakara» 
մշակույթի տուն, Վրոցլավ

2015 – «Չորս չափսեր», «U» պատկերասրահ, 
Վարշավա; Շվիենտոկշիսկա ֆիլահարմոնիա, 
Կիելցե 

1982 – «Գեղարվեստի ընկերների ասոցիացիա» 
(TPSP), Վարշավա

1980 – «Harlesden» պատկերասրահ, Լոնդոն
1977 – Լեհ մշակույթի ինստիտուտ, Լոնդոն
1972 – «Wejście» պատկերասրահ, Վարշավա

ԿՈԼԵԿՏԻՎ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԵՍՆԵՐ
2016 – Սինեսթեզիա, «BWA» (թարգմ.՝ Արվեստի 

ցուցահանդեսների գրասենյակ), Օստրովեց 
Շվիենտոկշիսկի 
«Հայ-լեհական ներաշխարհ», Մշակույթի 
խրախուսման կենտրոն, Վարշավա 

 – «Իմ սիրելի Շոպեն» („Mon cher Chopin”), 
«Symfonia» խումբ, Սվենտոկշիսկա 
ֆիլահարմոնիա, Կիելցե

 – Արվեստագործների ուրսինովյան 
հանդիպումներ, «Wieża» պատկերասրահ, 
Վարշավա 

 – «Մանվածքի արվեստը», Գեղարվեստի 
գործիչների տան պատկերասրահ, Վարշավա

 – «Պար գեղանկարչության մեջ. Էդգար Դեգայի 
հետքերով», Զ. Ռաշևսկու անվ. թատերային 
ինստիտուտ:

2015 – «Մուսա 2015» մրցույթի եզրափակիչ 
փուլի մասնակիցների աշխատանքների 
ցուցահանդես, Մագդալենա Աբականովիչ,  
Մշակույթի խրախուսման կենտրոն, Վարշավա

2013 – «Լուտոսլավսկի՝ ոգեշնչման աղբյուր», 
Գեղարվեստի գործիչների տուն, Վարշավա

 – «Ձայնային եւ գունային շղթա», II մաս, 
Սվենտոկշիսկա ֆիլահարմոնիա, Կելցե 

1980 – Վարշավայի շրջանի «Լեհ գեղարվեստի 
գործիչների միության» XIV ցուցահանդես, 
Զախենտա, Վարշավա

1977 – «Stables» պատկերասրահ, Լոնդոն
1975  – «Վարշավան արվեստի մեջ», Վարշավա
1975  – Գեղարվեստի ակադեմիայի և «Գեղարվեստի 

ընկերների ասոցիացիայի» շրջանավարտների 
դեբյուտ, Վարշավա

Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք 
այցելել հետևյալ կայքերը՝

www.bbwozniczko.pl
www.b.bielecka-wozniczko.netgaleria.eu

Norawank, olej, płótno, 2017
Նորավանք, յուղաներկ, կտավ, 2017թ

Polonez As-dur Chopina, olej, płótno, 2015
Շոպենի «As-dur» պոլոնեզ, յուղանկար, 2015 

Բարբարա
Բիելեցկա–Վոժնիչկո 

Barbara
Bielecka-Woźniczko

2015  –  „Cztery wymiary”, Galeria U, Warszawa; Filharmonia 
Świętokrzyska, Kielce

1982  – TPSP, Warszawa
1980  – Harlesden Gallery, Londyn
1977  – Instytut Kultury Polskiej, Londyn
1972  – Galeria Wejście, Warszawa
WYSTAWY ZBIOROWE
2016  – Synestezja, BWA, Ostrowiec Świętokrzyski
  – „Ormiańsko-polska natura”, Centrum Promocji Kultury, 

Warszawa
  – „Mon cher Chopin”, Grupa Symfonia, Filharmonia 

Świętokrzyska, Kielce
  – Ursynowskie Spotkania Twórców, Galeria Wieża, War-

szawa
  – „Sztuka Włókna, Galeria Domu Artysty Plastyka, War-

szawa
  – „Taniec w malarstwie – Śladami Edgara Degasa”, 

Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego
2015  – Wystawa prac finalistów konkursu MUZA 2015, Magda-

lena Abakanowicz, Centrum Promocji Kultury, Warsza-
wa

2013  – „Lutosławski – źródło inspiracji”, Dom Artysty Plastyka, 
Warszawa

  –  „Łańcuch dźwięku i koloru”, II edycja, Filharmonia 
Świętokrzyska, Kielce

1980  – XIV Wystawa Okręgu Warszawskiego ZPAP, Zachęta, 
Warszawa

1977  –  Stables Gallery, Londyn
1975  – „Warszawa w sztuce”, Stara Kordegarda, Warszawa
1975  – Debiuty Absolwentów ASP, TPSP, Warszawa

Więcej informacji
www.bbwozniczko.pl

www.b.bielecka-wozniczko.netgaleria.eu

Należy do sekcji malarstwa oraz grup twórczych: Symfonia, Po-
sitiveArt i Visual Dance w ramach Warszawskiego Okręgu ZPAP. 
Twórczość jej jest objęta Patronatem Medialnym/Artystycznym 
Art Imperium - Artistic Guarantee of Art Imperium.
Ormiańskie związki rodzinne i związki z Polską:
Jej babcia Ewa Bałabanianc z d. Mogdesjanc i mama Barbara były 
Ormiankami. Przywędrowały do Polski z Krymu w 1919 roku.
Artystka mówi o sobie:
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KWIECIEŃ Ապրիլ

Poniedziałek Wielkanocny
Or Mereloc

(orm. Dzień Zaduszny)

Ryszarda, Pankracego Benedykta, Izydora Katarzyny, Wincentego Celestyna, Wilhelma

Damiana, Juliusza

DZIeń PaMIęCI OfIaR
LuDOBóJstWa ORMIan 

Hiszatak nahatakac azgis Hajoc

Wielkanoc
surp Zatik

teodora, Grażyny

Donata, Rufina Święto Bożego Miłosierdzia
astwacajin Woghormutian

Cezaryny, Dionizego

Zwiastowanie nMP
awetman
Mai, Marii

Michała, apoloniusza Leona, filipa

tymona, Leona

Marii, Marzeny

Przemysława, Idy Justyny, Walerego anastazji, Bazylego

Benedykta, Julii Roberta, Rudolfaw Bogusławy, apoloniusza agnieszki, Czesława Łukasza, Leonaanzelma, Bartosza

Wojciecha, 
Jerzego

Marka, Jarosława Zyty, teofila Pawła, Marka Piotra, BogusławaKatarzyny, 
Mariana
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Gurgen Gadachik
Գուրգեն Գադաչիկ
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Urodził się w 1950 roku w stolicy Armenii, Erywaniu. Jest 
synem Polaka i Ormianki. W 1972 roku ukończył studia na 
Wydziale Reżyserskim Uniwersytetu Sztuk Pięknych i Te-
atru w Erywaniu. Jeszcze w czasie studiów, w 1970 roku, 
rozpoczął pracę w telewizji ormiańskiej, z którą związany 
był do 1990 roku. Stworzył wiele programów, które istnieją 
do dzisiaj.

Gurgen Gadachik wypracował nowy nurt w sztuce – „gu-
gizm”. Charakterystyczne dla niego „obrazy” są malowa-
ne nie farbami, ale płynnym metalem. Potocznie znane są 
jako „gadacziki”. Również rzeźby artysta tworzy z metalu. 
W latach 2000–2008 brał udział w wystawach jubilerskich 
„Goldsmith”. Otrzymał dyplom za oryginalne walory este-
tyczne (2000) oraz za oryginalność stylu (2001). W 2002 
roku jego prace wystawiane były w Galerii Narodowej Ar-
menii. 
W 1988 roku powstało jego centrum nagrań wideo „The-
ater”. Nakręcił około 250 filmów dokumentalnych i stworzył 
wyjątkowe archiwum nagrań filmowych dotyczących sztuki 
oraz teatru w Armenii, zawierające ponad 1200 filmów.
Jest twórcą nagrody dla laureatów pierwszego festiwalu 
jazzowego w Armenii, a także: corocznego festiwalu te-
atralnego „Artavazd”, festiwali filmowych „Private opinion”, 

Ծնվել է 1950 թ. մայրաքաղաք Երևանում: Հայրն 
ազգությամբ լեհ է, մայրը՝ հայուհի: 1972 թ. 
ավարտել է Երևանի գեղարվեստի և թատրոնի 
համալսարանի ռեժիսորական բաժինը: Դեռևս 
ուսանելու տարիներին՝ 1970 թ., սկսել է աշխատել 
հայկական հեռուստատեսությունում մինչև 1990 
թ.: Ստեղծել է բազում ծրագրեր, որոնք մինչ օրս 
գործում են:
Գուրգեն Գադաչիկը ստեղծել է նոր ուղղություն 
արվեստի մեջ, որը կոչվում է «գուգիզմ»: Նրա 
«կտավները» պատկերված են ոչ թե ներկերով, 
այլ հեղուկ մետաղներով: Առօրյա խոսակցական 
խոսքում հայտնի են «գադաչիկներ» անվանումով:
Արվեստագետը քանդակներն էլ է մետաղներից 
ստեղծում: 2000–2008 թթ. մասնակցել է 
«Goldsmith» ոսկերչական ցուցահանդեսներին: 
Իր յուրահատուկ էսթետիկական որակների (2000 
թ.) և ոճի առանձնահատկության համար (2001 
թ.) ստացել է դիպլոմներ: 2002 թ. հեղինակի 
աշխատանքները ցուցադրվել են Հայաստանի 
ազգային պատկերասրահում:
1988 թ. ստեղծել է «Թատրոն» ստուդիան: 
Նկարահանել է մոտ 250 փաստավավերագրական 
ֆիլմեր և ստեղծել է  հայ արվեստին և թատրոնին 
առնչվող ֆիլմերի նկարահանումների  բացառիկ 
արխիվ, որտեղ պահպանվում են 1200-ից ավելի 
ֆիլմեր:
Հանդիսանում է նաև  Հայաստանի առաջին 
ջազ փառատոնի դափնեկիրների մրցանակների 
ստեղծողը, ինչպես նաև «Արտավազդ» ամենամյա 
թատերային փառատոնի, «Private opinion» 
(Անձնական կարծիք), «Kinoosen», «Կին» (կանացի 
ֆիլմերի փառատոն), Գյումրու վերսկսած 

երաժշտական մրցույթի և Մոսկվայի «Pockets» 
(Գրպաններ) մրցույթի 7 կատեգորիաների 
մրցանակների հեղինակը: Նրա գործերը 
հաջողություն են ունեցել ամբողջ աշխարհում՝ 
Եվրոպայում, ԱՄՆ-ում և Ավստրալիայում: 
2012 թ. Գուրգեն Գադաչիկը մշտական բնակություն 

„Kinoosen”, „Kin” (festiwal filmów kobiecych), wznowionego 
konkursu muzycznego w Giumri, oraz nagród w konkursie 
„Pockets” w Moskwie w 7 kategoriach. Jego prace odniosły 
sukces na całym świecie: w Europie, Stanach Zjednoczo-
nych i w Australii.
W 2012 roku Gurgen Gadachik osiadł na stałe w Polsce. 
Jest autorem cykli tematycznych: „Teatr”, „Błazny”, „Balet”, 
„Muzyka”, „Kosmos”, „Lot miłości”, „Spacery”, „Znaki Zo-
diaku” i inne.

WAŻNIEJSZE WYSTAWY INDYWIDUALNE I ZBIOROWE
1995  – Galeria „AJG”, Erywań (Armenia)
1995  – Galeria sztuki, Tesaloniki (Grecja)
2003  – Narodowa Galeria Sztuki, Erywań (Armenia)
2013  – Towarzystwo Miłośników Ziemi Raciborskiej, 

Racibórz
2013  – Zamek Piastowski, Racibórz
2015  – Pałac Sztuki Towarzystwa Przyjaciół Sztuk 

Pięknych w Krakowie
2016  – Dom Kultury Krzanowice

Գուրգեն Գադաչիկ

Gurgen Gadachik

է հաստատել Լեհաստանում: Նա հանդիսանում 
է «Թատրոն», «Ծաղրածուներ», «Բալետ», 
«Երաժշտություն», «Տիեզերք», «Սիրո թռիչք», 
«Զբոսանքներ», «Կենդանակերպի նշաններ» և այլ 
թեմատիկ շարքերի հեղինակը:

ԿԱՐԵՎՈՐԱԳՈՒՅՆ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ և ԿՈԼԵԿՏԻՎ 
ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԵՍՆԵՐԸ
1995 – «Այգ» պատկերասրահ, Երևան 

(Հայաստան)
1995 – Արվեստի պատկերասրահ, Սալոնիկ 

(Հունաստան)
2003 – Արվեստի ազգային պատկերասրահ, 

Երևան (Հայաստան)
2013 – Ռացիբոժի սիրահարների միություն, 

Ռացիբոժ 
2013 – «Piastowski» ամրոց, Ռացիբոժ
2015 – Գեղարվեստի ընկերներ միության 

Կրակովի արվեստի պալատ
2016 – Կշանովիցեի մշակույթի տուն 

Spacer
Զբոսանք

Dziewczyna z parasolką
նձրևանոցով աղջիկը

Lot
Ապաստարան
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MAJ Մայիս

Joanny, Zuzanny

Święto Pracy
Józefa, Filipa

Święto Konstytucji 3 Maja
Marii, Piotra

Zygmunta, Anastazego Floriana, Moniki Ireny, Waldemara Judyty, Juranda

Gustawy, Ludmiły Stanisława, Eryka Grzegorza, Bożydara Antoniego, Izydora
Hambarcum

(orm. Wniebowstąpienie)

Franciszka, Ignacego Pankracego, Dominika Wniebowstąpienie
(orm. II Niedziela Palmowa)

Serwacego, Ofelii

Bonifacego, Dobiesława Zofii, Izydora Andrzeja, Adama Weroniki, Sławomira Aleksandry, Feliksa Piotra, Mikołaja Zesłanie Ducha Świętego
Hokegalust

Krystyny, Bernarda

Wiktora, Tymoteusza Heleny, Julii Iwony, Michała Grzegorza, Magdy Pauliny, Eweliny Świetej Trójcy
Surp Jerrortutian
Jana, Juliusza

Surp Hripsime
(orm. św. Hripsime)

ŚWIęTO REPuBLIKI ARMENII

Marii, Magdaleny
Surp Gajane

 (orm. św. Gajane)

Feliksa, Ferdynanda Boże Ciało
Anieli, Petroneli
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Marian Gołogórski
Մարիան Գոլոգուրսկի

Ku światłu
Դեպի լույսը
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Urodzony 16 stycznia 1948 roku w Zakopanem, syn adwo-
kata Przemysława Gołogórskiego i Emilii z Bohosiewiczów, 
z wykształcenia pianistki. Ma siostrę Martę Gołogórską, 
absolwentkę Akademii Muzycznej (PWSM) w Krakowie. 
Dziadkami Mariana ze strony matki byli Romuald Grzegorz 
Bohosiewicz i Janina Jakubowicz, ziemianie wywodzący 
się z Ormian polskich, właściciele majątku w Harasymo-
wie na Bukowinie. W 1965 roku podjął studia na Wydziale 
Rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Studiował 
pod kierunkiem prof. Jacka Pugeta i prof. Mariana Koniecz-
nego. Dyplom z wyróżnieniem otrzymał w 1972 roku.
Po ukończeniu studiów pracę zawodową jako rzeźbiarz 
podjął w latach 1972–1974 w PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków w Krakowie. W latach 1974–1976 pracował jako 
projektant szkła artystycznego w Instytucie Sztuki i Cera-
miki filii w Krakowie, a od 1983 jest właścicielem galerii 
w Krakowie przy ul. Grodzkiej 29. Wystawiał swoje rzeźby 
we Włoszech, Francji, Niemczech i Danii. Do swoich naj-
ważniejszych prac artysta zalicza: Omackiem ku światłu, 

upamiętniającą pożar Filharmonii Krakowskiej w 1992 roku, 
cykl pt. „Zakwitanie”, rzeźby Narodziny Hybrydy, Ciężko mi, 
Ukrzesłowienie mężczyzny, Ukrzesłowienie kobiety, Paweł 
zawiązujący sandał oraz płaskorzeźbę upamiętniającą 
otwarcie zapory wodnej w Niedzicy w 1997 roku. Efektem 
ostatnich trzech lat jest cykl około osiemdziesięciu akwa-
rel pokazanych na wystawie „Marian Gołogórski 40/30”. 

Ծնվել է 1948 թ. հունվարի 16-ին Զակոպանե 
քաղաքում, մասնագիտությամբ փաստաբան 
Փշեմիսլավ Գոլոգուրսկու և Բողոսևիչներից սերող 
մասնագիտությամբ դաշնակահար Էմիլիայի 
ընտանիքում: Քույրը՝ Մարթա Գոլոգուրսկան, 
Կրակովի Երաժշտական ակադեմիայի 
շրջանավարտ է: Մարիանի մորական կողմի պապը՝ 
Ռոմուալդ Գժեգոժ Բողոսևիչը, և տատը՝ Յանինա 
Յակուբովիչը, Բուկովինայի Հերասիմովում 
արմատներով լեհահայ կալվածատերեր էին: 1965 
թ. ընդունվել է Կրակովի գեղարվեստի ակադեմիայի 
քանդակագործության բաժինը: Սովորել է 
պրոֆ. Յացեկ Պուգետայի և պրոֆ. Մարիան 

Կոնեչնու ղեկավարությամբ: 1972 թ. ստացել է 
գերազանցության դիպլոմ:
Ավարտելուց հետո, 1972–1974 թթ., սկսել է որպես 
քանդակագործ աշխատել Կրակովի հուշարձանների 
պահպանման աշխատասենյակում: 1974–1976 
թթ. արվեստի և կերամիկայի ինստիտուտի 

Կրակովի մասնաճյուղում աշխատել է որպես 
գեղարվեստական ապակու դիզայներ, իսկ 1983 թ. 
ի վեր հանդիսանում է Կրակովի Գրոձկա փողոցի 
համար 29 հասցեում գտնվող   պատկերասրահի 
տերը: Իր քանդակները ցուցադրել է Իտալիայում, 
Ֆրանսիայում, Գերմանիայում և Դանիայում: Իր 
կարևորագույն գործերից է համարում «Մթությունով 
դեպի լույս»-ը աշխատանքը՝ հիշատակելով 1992 
թ. Կրակովի ֆիլհարմոնիայի հրդեհը, «Ծաղկում» 
խորագրով շարքը, «Հիբրիդի ծնունդը», «Դժվար 
է ինձ համար», «Տղամարդու անշարժացումը», 
«Կնոջ անշարժացումը», «Սանդալը կապող 
Պավելը» ինչպես նաև 1997 թ. Նեջիցայում ջրի 
արգելքի բացմանը նվիրված քանդակը: Վերջին 
երեք տարիների ընթացքում նկարիչը ստեղծել է 
մոտ ութսուն ջրաներկերի շարք, որը ցուցադրվել 
է «Մարիան Գոլոգուրսկի 40/30» ցուցահադեսի 
ժամանակ: Ցուցահանդեսների նպատակն 
էր տարածել և խրախուսել ժամանակակից 
արվեստը, առաջ մղել նոր ստեղծագործողներին. 
արվեստի աշխարհ է բերել Յացեկ Սրոկայի, 
Վեսլավ Օբժիդովսկու և Անջեյ Ֆոլֆասի 
ստեղծագործությունները: Մարիան Գոլոգուրսկու 
հեղինակային պատկերասրահը մեզ ևս մեկ 
անգամ հիշեցնում է, որ կան այնպիսի հրաշալի 
նկարիչներ, ինչպիսիք են Եվգենիուշ Մուխան, Յեժի 

Պանեկը և Վիտոլդ Դամասևիչը: Գոլոգուրսկին 
հանրության մրցանակի դափնեկիր է՝ «1975 թ. 
տարվա քանդակ», 1997 թ. պարգևատրվել է 
Կրակովի գեղարվեստի ընկերների միության 
մեդալով, 1980 թ.  «Սոլիդարնոշչ» ինքնավար 
անկախ աշխատանքային միության համագումարի 
շրջանակներում  կազմակերպված «Գդանսկ. 1980-ի 
օգոստոսը» ցուցահանդեսում մասնակցության 
համար ստացել է  «Սոլիդարնոշչ» (թարգմ.՝ 
«Համերաշխության») մեդալ: «Սոլիդարնոշչ»-ի 
գործունեության տարիներին եղել է լեհ պլաստիկ 
գործիչների միության շրջանային խորհրդի անդամ, 
ինչպես նաև այդ միության ոսկե կրծքանշան կրող 
պատվավոր անդամ:
Եղել է «Արվեստի զբոսայգիներ» հիմնադրամի 
հիմնադիրներից մեկը և երկու տարուց ավել 
ղեկավարել է «Mostowa Artcafe» պատկերասրահը: 
Ներկայումս արվեստագետը զբաղվում է 
քանդակագործությամբ և նկարչությամբ, Կրակովում 
տնօրինում է իր հեղինակային պատկերասրահ-
արվեստանոցը:

Osiągnięciem artysty w dziedzinie wystawienniczej było 
popularyzowanie sztuki współczesnej, promocja młodych 
twórców, wprowadzenie na rynek sztuki malarstwa Jacka 
Sroki, Wiesława Obrzydowskiego oraz Andrzeja Folfasa. 
Galeria Autorska Mariana Gołogórskiego przypomniała 
istnienie tak wspaniałych artystów, jak: Eugeniusz Mucha, 
Jerzy Panek czy Witold Damasiewicz. Marian Gołogórski 
jest laureatem nagrody publiczności – Rzeźba Roku 1975, 
jest też wyróżniony Medalem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk 
Pięknych w Krakowie (1997), Medalem „Solidarności” za 
udział w wystawie „Gdańsk. Sierpień 1980”, związanej 
ze zjazdem NSZZ „Solidarność” w 1980 roku. W czasach 
„Solidarności” był członkiem zarządu okręgu Związku Pol-
skich Artystów Plastyków oraz honorowym członkiem tego 
związku, odznaczonym Złotą Odznaką. 
Kilka lat temu był jednym z fundatorów Fundacji „Bulwary 
Sztuki” i przez ponad dwa lata prowadził galerię „Mosto-
wa Artcafe”. Aktualnie artysta zajmuje się rzeźbą i malar-
stwem, prowadzi też autorską galerię w Krakowie.

Մարիան Գոլոգուրսկի

Marian Gołogórski

Dziki pies, brąz, 1991
Վայրի շունը, դարչնագույն, 1991թ

Ukrzesłowienie, dyptyk, brąz, 2016
Անշարժացում, երկկողմանի նկար, դարչնագույն, 2016թ.
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Urodziła się 15 listopada 1947 roku w Erywaniu. W 1972 
roku ukończyła studia w Akademii Sztuk Pięknych w Ery-
waniu. Od 1987 roku jest członkiem Związku Artystów 
Plastyków Armenii. W roku 1988 otrzymała nagrodę dla 
najlepszego malarza roku oraz Nagrodę Grand Prix Związ-
ku Artystów Plastyków ZSRR. W 1989 roku Ministerstwo 
Kultury i Związek Artystów Plastyków Armenii przyznało jej 

tytuł najlepszej malarki roku. Swoje prace prezentowała na 
wielu wystawach indywidualnych oraz zbiorowych w kraju 
i za granicą. Od 1993 roku mieszka i pracuje w Polsce. 
Obrazy Adel Hayrapetyan znajdują się w zbiorach Muzeum 
Sztuki Nowoczesnej w Erywaniu, Muzeum Puszkina i Mu-
zeum „Mars” w Moskwie, Galerii Art DOW w Szwajcarii, 
a także w prywatnych kolekcjach, m.in. Raisy Gorbaczo-
wej, prezydenta Republiki Armenii Roberta Koczariana, 
Anny Dymnej, Elżbiety i Krzysztofa Pendereckich oraz Ma-
ryli Rodowicz.

WAŻNIEJSZE WYSTAWY
1970  – Wystawa indywidualna, Erywań (Armenia)
1984 – Wystawa zbiorowa artystów plastyków Armenii, 

Los Angeles (USA)
1986 – Wystawa indywidualna, Niemcy
1989 – Wystawa indywidualna, Praga (Czechy)
1989 – Wystawa zbiorowa artystów plastyków Armenii, 

Izrael
1990 – Wystawa zbiorowa artystów plastyków ZSRR, 

Włochy
1991 – Wystawa zbiorowa, Muzeum Sztuki Współczesnej, 

Erywań (Armenia)
1993 – Wystawa indywidualna, Katowice
1994 – Wystawa indywidualna, Festiwal „PEACE IN 

MIND”, Sztokholm (Szwecja)
1995 – Wystawa indywidualna, Sztokholm (Szwecja)
1999 – Wystawa zbiorowa ABN-AMRO Bank (Crossroad 

Art Group), Moskwa (Rosja)
2000 – Wystawa zbiorowa, Galeria Art Dow, Szwajcaria
2001 – Wystawa indywidualna z okazji obchodów 1700-

-lecia przyjęcia przez Armenię chrześcijaństwa, 
Warszawa 

Ծնվել է 1947 թ. նոյեմբերի 15-ին Երևանում: 
1972 թ. ավարտել է Երևանի գեղարվեստի 
ակադեմիան: 1987 թ.-ից հանդիսանում է 
Հայաստանի Գեղարվեստի միության անդամ: 1988 
թ. ստացել է տարվա լավագույն նկարչի և ԽՍՀՄ 
Գեղարվեստի միության Գրան Պրի մրցանակ: 1989 
թ. մշակույթի նախարարության և Հայաստանի 
գեղարվեստի միության կողմից նրան շնորհվել 
է «տարվա լավագույն նկարչուհու» կոչումը: 

Իր աշխատանքները ներկայացրել է բազում 
անհատական և կոլեկտիվ ցուցահանդեսներում 
Հայաստանում և արտերկրում: 1993 թ. սկսած 
ապրում և ստեղծագործում է Լեհաստանում:
Ադել Հայրապետյանի նկարները գտնվում են Երևանի 
ժամանակակից արվեստի թանգարանի, Մոսկվայի 
«Մարս» և Պուշկինի թանգարանների, Շվեյցարիայի 
«Art DOW» պատկերասրահի հավաքածուներում, 
ինչպես նաև անհատական հավաքածուներում, 
այդ թվում՝ Ռաիսա Գորբաչովայի, Հայաստանի 
նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի, Աննա 
Դիմնայի, Քշիշտոֆ և Էլժբիետա Պենդերեցկիների 
և Մարիլա Ռոդովիչի հավաքածուներում:
ԿԱՐԵՎՈՐԱԳՈՒՅՆ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԵՍՆԵՐԸ
1970 – Անհատական ցուցահանդես, Երևան 

(Հայաստան)

1984 – Հայաստանի գեղարվեստի գործիչների 
կոլեկտիվ ցուցահանդես, Լոս ԱՆջելես 
(ԱՄՆ) 

1986 – Անհատական ցուցահանդես, Գերմանիա
1989 – Անհատական ցուցահանդես, Պրահա 

(Չեխիա)
1989 – Հայաստանի գեղարվեստի գործիչների 

կոլեկտիվ ցուցահանդես, Իսրայել
1990 – ԽՍՀՄ գեղարվեստի գործիչների կոլեկտիվ 

ցուցահանդես, Իտալիա 
1991 – Կոլեկտիվ ցուցահանդես, ժամանակակից 

արվեստի թանգարան, Երևան 
(Հայաստան)

1993 – Անհատական ցուցահանդես, Կատովիցե
1994 – Անհատական ցուցահանդես, «PEACE IN 

MIND» փառատոն, Ստոկհոլմ (Շվեդիա)
1995 – Անհատական ցուցահանդես, Ստոկհոլմ 

(Շվեդիա)
1999 – Կոլեկտիվ ցուցահանդես ABN-AMRO 

Bank (Crossroad Art Group), Մոսկվա 
(Ռուսաստան)

2000 – Կոլեկտիվ ցուցահանդես, «Art Dow» 
պատկերասրահ, Շվեյցարիա

2001 – Հայաստանում քրիստոնեության 
ընդունման 1700-րդ ամյակին նվիրված 

անհատական ցուցահանդես, Վարշավա 
2001 – Անհատական ցուցահանդես, «Wittchen», 

Վարշավա
2003 – Անհատական ցուցահանդես «Սեր և 

մայիս», Վարշավա
2004 – «Թալիսմաններ» ցուցահանդես, Բեռլին 

(Գերմանիա)
2008 – Լեհաստանում հայ գեղարվեստի 

գործիչների կոլեկտիվ ցուցահանդես,  
Վարշավա 

2011 – Լեհաստանում հայ արվեստագետների 
կոլեկտիվ ցուցահանդես, Ազգագրական 
թանգարան, Վարշավա 

2011 – „Armeneense Diaspora 4” խորագրով 
կոլեկտիվ ցուցահանդես, Ալմելո 
(Հոլանդիա) 

2012 – «Բազմամշակույթ արվեստանոց», 
խորագրով կոլեկտիվ ցուցահանդես, 
Վարշավա

2013 – Անհատական ցուցահանդես 
«90-ականների հետադարձման փորձ» 
խորագրով, Ժամանակակից արվեստի 
թանգարան, Երևան (Հայաստան)

 

Ադել Հայրապետյան

Adel Hayrapetyan

Cykl: Pamięć, 2015, akwaforta, technika mieszana
Հիշողություն, 2015, օֆորտ, տեխնիկան խառն է

2001 – Wystawa indywidualna, Galeria Wittchen, 
Warszawa 

2003 – Wystawa indywidualna „Miłość i maj”, Warszawa 
2004 – Wystawa „Talizmany”, Berlin (Niemcy)
2008 – Wystawa zbiorowa ormiańskich artystów 

plastyków w Polsce, Warszawa
2011 – Wystawa zbiorowa artystów ormiańskich w Polsce, 

Muzeum Etnograficzne, Warszawa 
2011 – Wystawa zbiorowa „Armeneense Diaspora 4”, 

Almelo (Holandia)
2012 – Wystawa zbiorowa „Pracownia wielokulturowa”, 

Warszawa 
2013 – Wystawa indywidualna – Retrospekcja twórczości 

z lat 90., Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Erywań 
(Armenia)

Cykl: Pamięć, 2015, akwaforta, technika mieszana
Հիշողություն, 2015, օֆորտ, տեխնիկան խառն է

Cykl: Pamięć, 2015, akwaforta, technika mieszana
Հիշողություն, 2015, օֆորտ, խառը տեխնիկա
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Haliny, 
Mariana

Jagody, Urbana Jacka, Anatola Malwiny, Izabeli Karoliny, Antoniego Dominika, Łucji Benedykta, Cyryla Elżbety, Prokopa
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Weroniki, Zenona
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Amelii, Filipa Olgi, Cypriana Jana, Weroniki Małgorzaty, Eugeniusza Marcelina, Ulryka Włodzimierza, Henryka

Marii, Benedykta Anety, Aleksego Szymona, Kamila Alfreda, Wincentego Czesława, Hieronima Daniela, Dalidy Marii, Magdaleny
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Oganes Kazarian „Owik”
Հովհաննես Ղազարյան «Օվիկ» 
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Urodzony w 1954 roku w Armenii. W 1981 roku ukończył 
studia na Wydziale Malarstwa i Scenografii w Akademii 
Sztuk Pięknych w Erywaniu. W roku następnym objął sta-
nowisko dyrektora Szkoły Artystycznej. Do trzęsienia ziemi 
w roku 1988 był prezesem Komisji Artystycznej w Lenina-
kanie (ob. Giumri).

W roku 1989 tworzył w Domu Pracy Twórczej na Krymie, 
który to pobyt zaowocował powstaniem cyklu 60 obrazów, 
po raz pierwszy pokazanych na wystawie w Erywaniu 
w rocznicę trzęsienia ziemi. Następnie cykl ten, o ogrom-
nym ładunku emocjonalnym, stanowiący punkt zwrotny 
w twórczości, artysta pokazał na wystawach indywidu-
alnych w Polsce: w Chełmie, Zamościu, Krakowie, War-
szawie i w Kaliszu. Ekspozycje zostały przyjęte z dużym 
uznaniem, a ich autor stał się znanym i cenionym artystą 
w Polsce.
Od roku 1992 mieszka i tworzy w Polsce, a jednocześnie 
prowadzi wraz z żoną – artystką Teresą Kazarian, Dom 
Pracy Twórczej w Uhrze, gdzie goszczą artyści z całego 
świata.

Od 2003 roku jest obywatelem polskim. Zajmuje się malar-
stwem i architekturą wnętrz. Jego prace znajdują się za-
równo w muzeach w Polsce i na świecie, jak i w kolekcjach 
prywatnych.
Od 1993 roku należy do elitarnego Związku Twórczego 
,,POLARD” z siedzibą w Krakowie, gdzie prezentował swo-
ją wystawę indywidualną i brał udział w kolejnych corocz-
nych wystawach związkowych.
Od 1994 roku należy do Związku Polskich Artystów Plasty-
ków, oddział w Pile.
Tam również brał udział w wystawach konkursowych, otrzy-
mując nagrody.
Od 2002 roku należy do Związku Plastyków Polskich z sie-
dzibą w Warszawie.
Stworzył własną galerię Sztuki Współczesnej w Uhrze, 
gdzie prezentował w 2015 roku wystawę najnowszych 
prac.
W roku 2016 roku otrzymał odznakę honorową ,,Zasłużo-
ny dla Kultury Polskiej” przyznaną przez ministra kultury 
i dziedzictwa narodowego.

WYSTAWY INDYWIDUALNE
1989  – malarstwo, Muzeum Sztuki Współczesnej, Erywań 

(Armenia)
1991  – Muzeum Okręgowe oraz Galeria 72, Chełm

  – Muzeum Okręgowe Zamość, BWA
  – Muzeum Niepodległości, Warszawa
  – Galeria ,,FORMA AND KOLOR”, Warszawa
  – grafiki, Nałęczów

1996  – malarstwo, Galeria ART, Chełm
2000  – Muzeum Okręgowe, Chełm
2001  – BWA, Galeria Zamojska

  – BWA, Galeria Kalisz
2003  – 8. Salon Sztuki POLART 2003; nagroda, 

wyróżnienie

2010  – Dom Kultury Praga, Warszawa
  – Galeria Jednego Obrazu Nestor, Krasnystaw

2015  – Galeria Sztuki Współczesnej ,,OWIK”, Uher
2016  – Europejski Festiwal Smaku, Lublin 
WYSTAWY ZBIOROWE
1993  – ,,Salon  Wschodni”, Lublin
1994  – IV Międzynarodowe Triennale Sztuki Majdanek 94, 

Lublin
1996  – ,,Wszystko już było”, Piła
1998  – 5. Salon POLART, Kraków
1999  – 6. Salon POLART, Kraków
2000  – 7. Salon POLART, Kraków
2001  – „1700-lecie chrześcijaństwa i 10-lecie wolnej 

Armenii”, Warszawa
2003  – 8. Salon POLART, Kraków
2008  – Armeńskie lato kulturalne, Warszawa
2012  – Ogólnopolskie Biennale Plastyki, Dąbrowa 

Górnicza; I miejsce
2014  – Wystawa malarstwa Związku Artystów Plastyków 

RP, muzeum w Chełmie
2015  – Wystawa malarstwa ,,Zielone i Białe”, muzeum 

w Chełmie
2016  – Wystawa malarstwa grupy ,,w DRODZE”, Galeria 

Sztuki ,,OWIK” w Uhrze.

Ծնվել է 1954 թ. Հայաստանում: 1981 թ. 
ավարտել է Երևանի Գեղարվեստի ակադեմիայի 
գեղանկարչության և բեմանկարչություն 
(սցենոգրաֆիայի) ֆակուլտետը: Մեկ տարի անց 
ստանձնել է արվեստի դպրոցի տնօրենի պաշտոնը:  
Մինչև 1988 թ. երկրաշարժը եղել է Գյումրիի  արվեստի 
հանձնաժողովի նախագահը: 1989 թ. աշխատել է  
Ղրիմի ստեղծագործական տանը, որտեղ ստեղծել 
է թվով 60 նկարների շարք, որն առաջին անգամ 
ցուցադրվել է երկրաշարժի առաջին տարելիցին 
Երևանում կայացած ցուցահանդեսի ժամանակ: 
Հաջորդ շարքը շատ հուզական և զգացմունքային 
է, որը նկարիչը ցուցադրել է Լեհաստանի իր 
անհատական ցուցահանդեսներում՝ Խելմում,  
Զամոշչում, Կրակովում, Վարշավայում և Կալիշում: 
Այդ ցուցահանդեսների շնորհիվ հեղինակը մեծ 
ճանաչում ձեռք բերեց և Օվիկը դարձավ հայտնի և 
գնահատված արվեստագետ Լեհաստանում: 
Սկսած 1992 թ. ապրում և ստեղծագործում է 
Լեհաստանում։ Կնոջ՝ Թերեզա Ղազարյանի հետ 
միասին ղեկավարում են «Ուհրի» ստեղծագործական 
տունը, որտեղ հյուրընկալվում են արվեստագետներ՝ 
աշխարհի տարբեր ծայրերից:
2003 թ.-ից Լեհաստանի քաղաքացի է: Զբաղվում է 
գեղանկարչությամբ և ինտերիերի դիզայնով։ Նրա 
աշխատանքները գտնվում են ինչպես Լեհաստանի, 
այնպես էլ աշխարհի տարբեր թանգարաններում և 
անձնական հավաքածուներում: 
1993 թ. սկսած համարվում է Կրակովի էլիտար 
«POLARD» ստեղծագործական միության անդամ, 
որտեղ կազմակերպվել է իր անհատական 
ցուցահանդեսը և մասնակցել է միության հաջորդ 
ամենամյա ցուցահանդեսներին: 1994 թ.-ից սկսած 
գեղարվեստի լեհ գործիչների միության Պիլայի 
մասնաճյուղի անդամ է: Այստեղ մասնակցել 
է մրցութային ցուցահանդեսների՝ ստանալով 
մրցանակներ: 2002 թվականից ի վեր հանդիսանում 

է լեհական Գեղարվեստի գործիչների միության 
Վարշավայի կենտրոնական մասնաճյուղի 
անդամ: Ուհրում ստեղծել է ժամանականից 
արվեստի սեփական պատկերասրահը, ուր 2015 
թ. ներկայացրել է իր վերջին աշխատանքների 
ցուցահանդեսը: 2016 թ. պարգևատրվել է 
«Վաստակավոր՝ Լեհ մշակույթի համար» 
պատվավոր շքանշանով, որը շնորհվել է Մշակույթի 
և ազգային ժառանգության նախարարի կողմից:

ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԵՍՆԵՐ
1989 – Գեղանկարչություն, ժամանակակից 

արվեստի թանգարան, Երևան 
(Հայաստան) 

1991 – Մարզային թանգարան և Պատկերասրահ 
72, Խելմ

 – Շրջանային թանգարան, Զամոշչ, արվեստի 
ցուցահանդեսների գրասենյակ (BWA)

 – Անկախության թանգարան, Վարշավա
 – «FORMA AND KOLOR» պատկերասրահ, 

Վարշավա
 –  գրաֆիկա, Նալենչով
1996 – Գեղանկարչություն, ART պատկերասրահ, 

Խելմ
2000 – Շրջանային թանգարան, Խելմ
2001 – Արվեստի ցուցահանդեսների գրասենյակ, 

Զամոշչի պատկերասրահ 
 – արվեստի ցուցահանդեսների գրասենյակ, 

«Կալիշ» պատկերասրահ
2003 – 8. POLART արվեստի սրահ 2003; 

գերազանցության մրցանակ
2010 – «Պրահա» մշակույթի տուն, Վարշավա
 – Նեստորի մեկ նկարի պատկերասրահ, 

Կրասնիստավ  
2015 – «Օվիկ» ժամանակակից արվեստի 

թանգարան, Ուհեր 
2016 – Համերի եվրոպական փառատոն, Լյուբլին

ԿՈԼԵԿՏԻՎ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԵՍՆԵՐ
1993 – «Արևմտյան սրահ», Լյուբլին
1994 – Մայդանեկ 94 արվեստի IV միջազգային 

տրիեննալե, Լյուբլին
1996 – «Արդեն ամեն ինչ եղել է», Պիլա
1998 –  V POLART սրահ, Կրակով
1999 – VI POLART սրահ, Կրակով
2000 – VII POLART սրահ, Կրակով
2001 – «Քրիստոնեության 1700-րդ ամյակը և 

անկախ Հայաստանի տասնամյակը», 
Վարշավա

2003 – VIII POLART սրահ, Կրակով
2008 – Հայ մշակութային ամառ, Վարշավա
2012  – Գեղարվեստի համալեհական բիեննալե, 

Դոմբրովա Գուրնիչա, I տեղ
2014 – Լեհաստանի պլաստիկ արվեստի 

արվեստագետների միության նկարչական 
ցուցահանդես, Խելմի թանգարան 

2015 – «Կանաչ և սպիտակ» նկարչական 
ցուցահանդես, Խելմի թանգարան

2016 – «w DRODZE» (Ճանապարհին) խմբի 
նկարչական ցուցահանդես, Ուհրի «Օվիկ» 
արվեստի  պատկերասրահ

Bez tytułu
Անվերնագիր

Oganes Kazarian „Owik”

Հովհաննես Ղազարյան
«Օվիկ» 
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Urodził się 6 lutego 1938 roku w Pradze (Czechy). Ojciec 
był urzędnikiem Konsulatu w Pradze. Rodzice byli Polakami 
pochodzenia ormiańskiego (matka z domu Bohosiewicz). 
Rodzice oraz trójka rodzeństwa ojca wybudowali w 1935 
roku nowoczesną willę we Lwowie, przy ulicy Ponińskiego 
13, naprzeciwko Targów Wschodnich. Ojciec i matka zostali 
aresztowani przez Sowietów. Ojciec zginął na terenie Związ-
ku Radzieckiego, daty i miejsca śmierci nie podano. Matka, 
aresztowana w 1940, wróciła do Polski w 1945 roku.
Tigran swoje losy życiowe opisuje krótko: „Ciągła tułaczka”. 
W latach 1960–1967 studiował w Akademii Sztuk Pięknych 

w Krakowie na Wydziałach Architektury Wnętrz oraz Form 
Przemysłowych. Od 1970 do 1992 roku pracował w szkol-
nictwie artystycznym. Działa jako malarz, od ponad 50 lat 
pisze Dzienniki i wiersze. 

Fragment z Dziennika:
1 IV 2017 godz. 8.00
„Wyszedłem na balkon”
Wczoraj telefon z Warszawy z Fundacji Kultury i Dziedzic-
twa Ormian Polskich od Pani Marii Ohanowicz-Tarasiuk 
w sprawie przyszłorocznego kalendarza z prezentacją prac 

Ծնվել է 1938 թ. փետրվարի 6-ին Պրահայում 
(Չեխիա): Հայրը եղել է Պրահայի հյուպատոսարանի 
աշխատակից: Ծնողները հայկական արմատներով 
լեհեր էին (մայրը Բողոսևիչների տոհմից էր): 1935 թ. 
ծնողները հորեղբայրների հետ միասին Լվովում 
կառուցել են նորաոճ առանձնատուն Պոնինսկեգո 13 
փողոցում՝ արևելյան շուկայի դիմաց: Հետագայում 
խորհրդային իշխանության կողմից ծնողները 
ձերբակալվել են: Հայրը զոհվել է Խորհրդային 
միության տարածքում, մահվան ամսաթվի և տեղի 

մասին տվյալներ չկան: Մայրը, որ ձերբակալվել էր 
1940 թ.-ին, Լեհաստան է վերադարձել 1945 թ.: 
Տիգրանը իր ճակատագիրը նկարագրում է 
այսպես. «Շարունակական աքսոր»: 1960–1967 թթ. 
սովորել է Կրակովի Գեղարվեստի ակադեմիայում 
ինտերիեր դիզայնի և արդյունաբերական 
ձևերի ֆակուլտետում: 1970-ից մինչև 1992 թ. 
աշխատել է արվեստի կրթության մեջ: Նկարում 
է, շուրջ 50 տարի շարունակ գրում է օրագրեր և 
բանաստեղծություններ: 

Հատված օրագրից.
1 IV 2017 ժամը 8.00
«Դուրս եկա պատշգամբ»
Երեկ ինձ զանգահարեց տիկին Մարիա Օհանովիչ-
Տարասյուկը Վարշավայի լեհահայ մշակույթի 

Tadeusz Piotr 
Łukasiewicz – Tigran

Թադեուշ Պիոտր 
Լուկաշևիչ «Տիգրան»

ormiańskich twórców. Jeden z miesięcy byłby w nim prze-
znaczony dla mnie. No dobrze –  ale co to ma wspólne-
go z balkonem? Wyszedłem na balkon, spojrzałem z góry 
na świat (jest coraz zieleńszy i pachnący) i powtórzyłem 
w głowie najważniejsze hasło mojej prezentacji: „Tylko 
Miłość jest fundamentem świata, jest prawdziwym celem 
każdego człowieka”. Boża Miłość to Boże Światło, które 
przenika przez cały Wszechświat – ten i tamten, przenika 
człowieka i czyni go Człowiekiem. W każdej chwili nasze-
go życia uczmy się żyć – starajmy się żyć Miłością i dla 
Miłości!
Tak, tam – na balkonie – w sekundzie życia zabłysło to 
Światło w moich myślach – tam na balkonie.

և ժառանգության հիմնադրամից մյուս տարի 
տպագրվելիք օրացույցների հարցով, որտեղ 
ներկայացվելու են հայ նկարիչների աշխատանքները: 
Ամիսներից մեկը ինձ համար է նախատեսված: 
Լավ, բայց սա ի՞նչ կապ ունի պատշգամբի հետ: 
Դուրս եկա պատշգամբ, վերևից նայեցի աշխարհին 
(որն օրեցօր ավելի կանաչ և բուրավետ է դառնում) 
և մտքումս կրկնեցի իմ գլխավոր կարգախոսը. 
«Աշխարհի հիմքը միայն Սերն է, այն յուրաքանչյուր 
մարդու իսկական նպատակն է»: Աստծո Սերը դա 
Աստծո Լույսն է, որ ներթափանցում է ողջ տիեզերքով 
մեկ, այս և այն տիեզերքով, թափանցում է մարդու 
մեջ և մարդուն Մարդ է դարձնում: Մեր կյանքի 
յուրաքանչյուր պահին սովորում ենք ապրել, 
ուստի եկեք ապրենք Սիրով և Սիրո համար:
Այո, այնտեղ՝ պատշգամբում, կյանքի մեկ 
ակնթարթում այդ Լույսը փայլեց իմ մտքերում, 
այնտեղ, պատշգամբում:Domy na klifie

ԱԺայռի վրայի տներ
Opactwo w Austrii

Աբբայությունը Ավստրիայում

Pacyfik Windsurfing - poranek
Խաղաղօվկանոսյան Windsurfing- առավոտ
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Janusza, Mateusza
Święto NiepodległoŚci

ArmeNii

Bronisławy, idziego Stefana, Juliana

izabeli, Szymona liliany, rozalii
(orm. Zachariasza; proroków 

ezechiela, ezdrasza)

doroty, wawrzyńca Beaty, eugeniusza melchiora, reginy Narodziny Nmp
cynund Syrpo Kusin mariamu

marii, Adrianny

Sergiusza, piotra

mikołaja, łukasza Jacka, prota marii, gwidona eugenii, Aureliusza roksany, cypriana Albina, Nikodema edyty, Kornela
chaczwerac

(orm. podwyższenie Krzyża)

Franciszka, roberta
or mereloc

(orm. dzień Zaduszny)

Stefanii, Stanisława Januarego, teodora Filipiny, Faustyny tomasza, maurycego Bogusława, tekli

gerarda, teodora Aurelii, Kleofasa Justyny, cypriana damiana, Amadeusza luby, wacława michała, michaliny Zofii, grzegorza

Ani Muradyan
Անի Մուրադյան 

Jerdżankucjun
Երջանկություն
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W Polsce mieszka od 1993 roku. Obecnie zajmuje się pro-
jektowaniem wnętrz, malarstwem, ceramiką, konsekwent-
nie inspirując się historią, religią, sztuką Armenii odwołuje 
się do bogatej symboliki kultury ormiańskiej, co znakomicie 
potwierdzają jej własne słowa: 
Mój kraj to Armenia, architektura, kultura odcisnęły na 
mnie swoje piętno, dziś w Polsce łączę elementy kultury 
europejskiej z bogatą spuścizną kraju owocu granatu. Nie 
zapominam, kim jestem, i swoją pracą staram się o tym 
opowiadać w swoich pracach.
Aranżuje wnętrza z wykorzystaniem elementów cera-
micznych zaprojektowanych i własnoręcznie wykonanych 
w swojej pracowni przy al. Kijowskieej 50 w Krakowie, in-
dywidualnie do każdego wnętrza.
Prowadzi warsztaty ceramiczne dla dzieci i dorosłych.

EDUKACJA
1996–2001 – Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. 

Jacka Malczewskiego w Częstochowie (kierunek: 
ceramika artystyczna; dyplom z wyróżnieniem)

2001–2006 – Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki 
w Krakowie (Wydział Architektury Wnętrz; dyplom 
z wyróżnieniem w pracowni prof. Andrzeja Gło-
wackiego) 
Aneks do dyplomu z malarstwa w pracowni 
prof. Ewy Kutermak-Madej

2004–2006 – Studium Pedagogiczne w zakresie edukacji 
plastycznej w Krakowie 

2003–2005 – studia w Universität für angewandte Kunst 
Wien w ramach programu Socrates-Erasmus

2003–2004 – stypendium artystyczne prezydenta miasta 
Częstochowy 

WAŻNIEJSZE WYSTAWY
2003 – „Nocturn of Life”, Centrum Kultury Żydowskiej 

w Krakowie
2004 – Międzynarodowy Plener Artystyczny w Jarosławiu
2004 – „Portret Miasta Krakowa” w Muzeum 

Historycznym w Krakowie
2006 – „Huszer –Wspomnienia” (wystawa malarstwa 

i ceramiki oparta na reminiscencjach 
kulturowych ormiańskich) w Muzeum Miejskim 
w Częstochowie

2007 – wystawa ceramiki w BWA w Rzeszowie
2008 – wystawa malarstwa w zamku w Chudowie
2009 – I Międzynarodowy Plener Malarski w Trzebini
2015 – „Vivat ARMENIA” (wystawa zbiorowa pod 

patronatem Towarzystwa Sztuk Pięknych 
w Krakowie, dedykowana 100. rocznicy 
ludobójstwa popełnionego na narodzie 
ormiańskim w Imperium Osmańskim)

2016 – „Ormiańsko-polska natura” (wystawa zbiorowa), 
Centrum Promocji Kultury w Warszawie

Լեհաստանում բնակվում է 1993 թվականից: 
Ներկայումս զբաղվում է ինտերիերի ձևավորմամբ, 
արվեստով, կերամիկայով: Մշտապես ոգեշնչվելով 
հայոց պատմությամբ, կրոնով, արվեստով` հաճախ 
է օգտագործում հայ մշակույթի խորհրդանշական 
տարրեր: Ինչպես ինքն է նշում. «Իմ երկիրը 
Հայաստանն է, նրա ճարտարապետությունն 
ու մշակույթը իրենց հետքն են թողել ինձ վրա: 
Այսօր Լեհաստանում աշխատում եմ եվրոպական 
մշակույթը համադրել մեր երկրի հարուստ 
ժառանգության հետ: Չեմ մոռանում՝ ով եմ ես, և 
այդ մասին փորձում եմ պատմել իմ գործերում»:
Ինտերիերը ձևավորում է՝ օգտագործելով իր կողմից 
գծագրված և անձամբ պատրաստած կերամիկական 
տարրեր Կրակովի Կիյովսկա 50 հասցեում գտնվող 
իր արհեստանոցում: Կազմակերպում է կերամիկայի 
դասընթացներ երեխաների և մեծահասակների 
համար:

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ
1996-2001 – Չենստոխովայի Յացեկ Մալչևսկու 

անվան պլաստիկ արվեստի պետական 
բարձրագույն դպրոց (գեղարվեստական 
կերամիկայի բաժին, ստացել է 
գերազանցության դիպլոմ):

2001-2006 – Կրակովի Յան Մատեկոյի անվան 
Գեղարվեստի ակադեմիա (ինտերիեր 
դիզայնի բաժին): Պրոֆ. Անջեյ 
Գլովացկու արվեստանոցում ստացել է 
գերազանցության դիպլոմ:

  Պրոֆ. Էվա Կուտերմակ-Մադեյի 
արվեստանոցում ստացել է նաև դիպլոմի 
հավելված գեղանկարչությունից:

2004-2006 – սովորել է Կրակովի 
Մանկավարժական 
ուսումնասիրությունների կենտրոնում՝ 
պլաստիկ արվեստի կրթության ոլորտում:

2003-2005 – Էրասմուս-Սոկրատես ծրագրի 

Անի Մուրադյան 

Ani Muradyan

շրջանակներում սովորել է Վիեննայի 
Կիրառական արվեստի համալսարանում: 

2003-2004 – Չենստոխովայի քաղաքաքապետի 
կողմից շնորհված արվեստի կրթաթոշակի 
թոշակակիր է եղել:  

 ԿԱՐԵՎՈՐԱԳՈՒՅՆ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԵՍՆԵՐ
2003 – «Կյանքի նոկտյուրն» („Nocturn of Life”), 

Կրակովի հրեական մշակույթի կենտրոն
2004 – Արվեստի միջազգային բացօթյա 

ցուցահադես Յարոսլավ քաղաքում  
2004 – «Կրակով քաղաքի դիմանկարը» Կրակովի 

պատմական թանգարանում 
2006  – «Հուշեր» (գեղանկարչության և 

կերամիկայի ցուցահանդես՝ հիմնված հայ 
մշակույթի իր հուշերի վրա) Չենստոխովայի 
քաղաքային թանգարանում

2007 –  կերամիկայի ցուցահանդես Ժեշով 
քաղաքի արվեստի ցուցահանդեսների 
գրասենյակում

2008 – գեղանկարչության ցուցահանդես Խուդովի 
ամրոցում 

2009 – գեղանկարչության առաջին միջազգային 
բացօթյա ցուցահադես Թշեբինիայում

2015 – «Կեցցե՛ս, ՀԱՅԱՍՏԱՆ» („Vivat ARMENIA”), 
Կրակովի Գեղարվեստի միության 
հովանու ներքո անցկացված կոլեկտիվ 
ցուցահանդես ՝ նվիրված Օսմանյան 
կայսրությանում Հայոց Ցեղասպանության 
100-րդ տարելիցին: 

2016 –  «Հայ-լեհական ներաշխարհ» Վարշավայի 
մշակույթի խրախուսման կենտրոնում:

taguhi
Թագուհի

taguhi
Թագուհի

lawatesucjun
Լավատեսություն



poniedziałek
երկուշաբթի

wtorek
երեքշաբթի

środa
չորեքշաբթի

czwartek
հինգշաբթի

piątek
ուրբաթ

sobota
շաբաթ

niedziela
կիրակի

tydzień
շաբաթ

Tajemnica
Գաղտնիք
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Danuty, Romana Teofila, Dionizego Teresy, Józefy Rozalii, Franciszka Igora, Apolinarego Artura, Brunona Marii, Marka

Pelagii, Brygidy Arnolda, Dionizego Franciszka, Pauliny Aldony, Emila Maksymiliana, Serafina Edwarda, Teofila Alana, Kaliksta

Jadwigi, Teresy Gawła, Grzegorza Małgorzaty, Gabrieli Juliana, Łukasza Piotra, Pawła Ireny, Kleopatry Urszuli, Celiny

Kordiana, Kordelii Marleny, Seweryna Marcina, Rafała Darii, Wilhelminy Ewarysta, Łucjana Iwony, Sabiny Szymona, Tadeusza
Giuti Syrpo Chaczi 

(orm. Święto Odnalez. Krzyża)

Wioletty, Narcyza Przemysława, Edmunda Alfonsa, Krzysztofa

Gagik Parsamian
Գագիկ Պարսամյան
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Jest organizatorem oraz współorganizatorem licznych wy-
darzeń kulturalnych oraz artystycznych zrealizowanych 
w Polsce oraz Armenii, takich jak: wystawy, plenery, kon-
certy, warsztaty artystyczne i inne. 
Od 2015 roku pełni funkcję prezesa Związku Ormiańskiego 
w Gdańsku.

WYSTAWY INDYWIDUALNE
1989  – Moskwa (ZSRR)
  – Amsterdam (Holandia)

Ծնվել է 1957 թ. Էջմիածին քաղաքում: 1977 թ. 
ընդունվել է գեղարվեստի ուսումնարան և սովորել 
պրոֆ. Արա Բեքարյանի ղեկավարությամբ: 
Ավարտելուց հետո սկսել է ակտիվ գործել և 
մասնակցել բազմաթիվ ցուցահանդեսների:  
1988 թ.-ից հայ արվեստագետների միության 
անդամ է: 1991–1994 թթ. եղել է Ազգային 
թանգարանի Էջմիածնի մասնաճյուղի տնօրենը: 
1994 թ. տեղափոխվել է  Լեհաստան, հաստատվել 

է Գդանսկ քաղաքում: 2007 թ. դարձել է լեհական 
Գեղարվեստի գործիչների միության անդամ: 2009 
թ. ստացել է Լեհաստանի քաղաքացիություն: 
Գագիկ Պարսամյանի աշխատանքները գտնվում են 
թանգարաններում և անձնական հավաքածուներում: 
Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի 
կապակցությամբ պատրաստել է ցուցահանդեսների 
հատուկ շարք «Ծաղիկների ջրվեժ» խորագրով: 
Իր արվեստում կիրառում է յուղաներկ, 
ակրիլ, երբեմն նաև կերամիկա, ապակի և այլ 
պարագաներ: Հադիսանում է Լեհաստանում և 
Հայաստանում մշակույթի և արվեստի բնագավառի 
բազում միջոցառումների (ցուցահանդեսներ, 
բացօթյա ցուցահանդեսներ, համերգներ, 
արվեստի սեմինարներ և այլն) կազմակերպիչն ու 
համահեղինակը: Սկսած 2015 թ. Գդանսկի հայերի 
միության նախագահն է:

ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԵՍՆԵՐ
1989 – Մոսկվա (ԽՍՀՄ)
 – Ամստերդամ (Հոլանդիա)
1990 – Բելգրադ (Հարավսլավիա)
1991 – Փարիզ (Ֆրանսիա)
 – Մոսկվա (ԽՍՀՄ)
 – Ռուան (Ֆրանսիա)
1993 – Էջմիածին (Հայաստան)
1994 – Գդանսկ
1998 – Վարշավա
2004 – Կալինինգրադ (Ռուսաստան)
2007 – Սոպոտ
 – Էջմիածին (Հայաստան)
2008 – Սոպոտ
2014 – Վիլնյուս (Լիտվա)
2015 – Գդանսկ, Վարշավա, Կրակով, Կաունաս, 

Կալինինգրադ («Ծաղիկների ջրվեժ» 
շարքից՝ նվիրված Հայոց ցեղասպանության 
100-րդ տարելիցին):

1990  – Belgrad (Jugosławia)
1991  – Paryż (Francja)
  – Moskwa (ZSRR)
  – Rouen (Francja)
1993  – Eczmiadzyn (Armenia)
1994  – Gdańsk
1998  – Warszawa
2004  – Kaliningrad (Rosja)
2007  – Sopot
  – Eczmiadzyn (Armenia)
2008  – Sopot
2014  – Wilno (Litwa)
2015  – Gdańsk, Warszawa, Kraków, Kaunas, Kaliningrad 

(cykl wystaw „Wodospad kwiatów”, poświęcony 
100. rocznicy Ludobójstwa Ormian)

WYSTAWY ZBIOROWE
1983  – Erywań
1984  – Tibilisi
1985  – Eczmiadzyn
1987  – Moskwa
1989  – Tokio
1990  – Izrael
1991  – Niemcy
1992  – Zurych
2001  – Warszawa
2013  – Sopot

Urodził się w 1957 roku w Eczmiadzynie. W 1977 roku roz-
począł studia w Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem 
prof. Ary Bekariana. Kolejne lata po studiach to czynna 
działalność twórcza i udział w licznych wystawach. 
Od 1988 roku jest członkiem Związku Artystów Armenii.
W latach 1991–1994 pełnił obowiązki dyrektora Muzeum 
Narodowego, oddział w Eczmiadzynie. W 1994 roku za-
mieszkał w Polsce, w Gdańsku. W 2007 roku został przyjęty 
w poczet członków Związku Polskich Artystów Plastyków. 
Rok 2009 to rok otrzymania obywatelstwa polskiego. Pra-
ce Gagika Parsamiana znajdują się w muzeach i zbiorach 
prywatnych. Na 100. rocznicę ludobójstwa przygotował 
specjalny cykl wystaw pt. „Wodospad kwiatów”.
W swoim malarstwie stosuje techniki takie jak olej i akryl, 
zajmuje się również ceramiką, szkłem i instalacjami ogro-
dowymi.

ԿՈԼԵԿՏԻՎ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԵՍՆԵՐ
1983 – Երևան
1984 – Թբիլիսի
1985 – Էջմիածին
1987 – Մոսկվա
1989 – Տոկիո
1990 – Իսրայել
1991 – Գերմանիա
1992 – Ցյուրիխ
2001 – Վարշավա
2013 – Սոպոտ

Գագիկ Պարսամյան

Gagik Parsamian

Ciepłe wspomnienie
Ջերմ հիշողություններ

Dzień dobry
Բարի լույս

Wieczór
Երեկո



poniedziałek
երկուշաբթի

wtorek
երեքշաբթի

środa
չորեքշաբթի

czwartek
հինգշաբթի

piątek
ուրբաթ

sobota
շաբաթ

niedziela
կիրակի

tydzień
շաբաթ

listopad Նոյեմբեր
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Adelii, Klemensa

Andrzeja, Justyny

Wszystkich Świętych Dzień Zaduszny
Bohdana, Tobiasza

Huberta, Sylwii Karola, Olgierta

Elżbiety, Sławomira Feliksa, Leonarda Antoniego, Ernesta Seweryna, Gotfryda Teodora, Genowefy Leny, Leona
(orm. św. Archan.: Gabriela, 

Michała, Rafała; bł. Komitasa)

Święto Niepodległości
Bartłomieja, Marcina

Renaty, Witolda Stanisława, Mikołaja Serafina, Agaty Alberta, Leopolda Edmunda, Marii Grzegorza, Elżbiety Klaudyny, Romana
(orm. I Niedziela Postu)

Światowy Dzień Ubogich
Elżbiety, Seweryny

Anatola, Rafała Ofiarowanie NMP
Yncajumn Syrpo Kusin Mariamu

Janusza, Konrada

Cecylii, Marka Emmy, Flory Uroczystość 
Chrystusa Króla
Katarzyny, Beaty

Konrada, Sylwestra Waleriana, Ody Zdzisława, Lesława Błażeja, Fryderyka
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Suren Vardanian
Սուրեն Վարդանյան
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Անվերնագիր
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Ծնվել է 1965 թ. Վանաձոր քաղաքում: Դպրոցն 
ավարտելուց հետո ուսումը շարունակել է Երևանում, 
տնտեսագիտության ֆակուլտետում, որը, սակայն, 
կիսատ է թողել և Լվովում բնակվող իր ընկերների 
խորհրդով տեղափոխվել է Լվով՝ տեղի Տպագրական 
ակադեմիայի գրքի արվեստի բաժնում սովորելու 
նպատակով:
Լվովում անցկացրած երեք տարիները շատ բուռն 
և զգացմունքային առումով հագեցած են եղել: Այս 
հրաշալի բազմամշակույթ քաղաքում, որը դեռ վաղուց 
էր ճանաչում և սիրում, նրան հնարավորություն է 
ընձեռվում շփվել արվեստի, կինոյի հետ, նոր ընկերներ 
ձեռք բերել, ընդգրկվել Լվովի հայերի միության 
խորհրդում: Դեռ ուսանելու տարիներին Լեհաստանում 
ցուցադրությունների է մասնակցել։ 1992 թ., երբ 
գրպանում ունենալով ընդամենը 20 դոլար մի քանի 
օրով մեկնել էր Վրոցլավ՝ հերթական ցուցահանդեսը 
բացելու նպատակով, այնպես է ստացվել,  
որ մնացել է Լեհաստանում՝ չիմանալով լեհերեն, 
չունենալով ո՛չ ընկերներ, ո՛չ տանիք գլխավերևում: 
Այսօր, կյանքի կեսն արդեն այստեղ է ապրում, նոր 
ընկերներ է ձեռք բերել, սովորել է լեհերեն և Լեհաստանի 
պատմություն, ընտանիք է կազմել և զբաղվում է 
արվեստով: 

Լվովում սկսած ուսումն այդպես էլ չի ավարտել, սակայն 
ակտիվորեն աշխատել է որպես պատկերազարդող: 
Սկսել է նախ գովազդի համար նախատեսված 
կիրառական նկարազարդումներից և գրատպությունից, 
որոշ ժամանակ աշխատել է անիմացիայի և 
համակարգչային խաղերի ոլորտում, այնուհետև 

սկսել է զբաղվել գրքերի պատկերազարդումներով: 
Ունի 100-ից ավելի հրատարակություններ, այդ 
թվում՝ Յան Բժեխվայի տրիլոգիան պարոն Կլեկսի 
մասին, Տուվիմի, Շտաուդինգերի, Խոտոմսկայի 
գրքերի պատկերազարդումները, ինչպես նաև 
ժամանակակից լեհ հեղինակների (Բերենսևիչ և 
Նեմիցկի), համաշխարհային դասական գրականության   
(Գրիմ եղբայրների, Պոյի, Թվեյնի, Սվիֆթի, Շերլոկ 
Հոլմսի մասին պատմությունների) և այլոց գրքերի 
պատկերազարդումները: Վերջին տարիներին 
պատկերազարդել է Ագնեշկա Խիլինսկայի գրքերը:  
Համագործակցել է նաև հայ հրատարակիչների հետ 
և պատկերազարդել մի քանի գրքեր հայերենով, 
այժմ աշխատում է հայ դասական գրականության 
էլեկտրոնային գրքերի կազմերի վրա: 
Հայ հրատարակիչներից մեկի համար պատրաստում 
է նաև «Ալիսան հրաշքների աշխարհում» գրքի 
պատկերազարդումը: Պատկերազարդման ոլորտի 
իր աշխատանքները ներկայացվել էր Բժեսկոյում 
կայացած ցուցահանդեսի ժամանակ՝ «Ալիսան 
հրաշքների աշխարհում ըստ Սալվադոր Դալիի 
և Սուրեն Վարդանյանի» խորագրով, որտեղ 
Վարդանյանի աշխատանքները ներկայացվել են Դալիի 
վիմագրությունների հետ միասին: 
Համագործակցում է աշխարհի շատ արվեստագետների 
հետ, ակտիվորեն մասնակցում է Լեհաստանում 
և Սլովակիայում կազմակերպվող բացօթյա 
ցուցահանդեսներին: 
Քանի որ այս ոլորտում Լեհաստանում նա միակ հայն է, 
միշտ ձգտում է իր երկիրը, պատմությունը, արվեստը, 
հարուստ մշակույթը ներկայացնել  հայ-լեհական 
դարավոր պատմական անցյալի համատեքստում: 2005 
թ. Ժեշովի հայերի միության ջանքերի շնորհիվ Ժեշովում 
բացվեց Վարդանյանի հեղինակած լեհահայերի պատվին 
կառուցված հուշատախտակը՝ նվիրված լեհահայերին, 
եղեռնի  90-րդ տարելիցին և հայոց այբուբենի ստեղծման 
1600-րդ ամյակին:

Արդեն մի քանի տարի է, ինչ աշխատում է «Հայկական 
Լվով» նախագծի վրա, որի արդյունքում լուսանկարչական 
ցուցահանդեսներ են կազմակերպվել Ժեշովում և 
Փշեմիսլում, իսկ 2017 թ. մայիսին մեծ ցուցահանդես է 
կազմակերպվել Լվովի արվեստի պալատում: 
Իր նկարները, լուսանկարները և գրքերի 
պատկերազարդումները ցուցադրել է Լեհաստանի, 
Ուկրաինայի և Սլովակիայի բազում անհատական 
ցուցահանդեսներում: Մասնակցել է հետևյալ կոլեկտիվ 
ցուցահանդեսներում Լեհաստանում՝ Միշլենիցե, 
Ռիբնիկ, Ժեշով, Բիելսկո-Բիալա, Տուխով, Օրոնսկ 
քաղաքներում, Սլովակիայում՝ Կոշիցե, Մեջիլաբորցե 
(Էնդի Վարհոլի թանգարանում), Ստարա Լուբովնա և 
այլ քաղաքներում, Կանադայում՝ մանրանկարչության 
ամենամյա ցուցահանդեսներում (աչքի է ընկել 1989 
և 1993 թթ., իսկ 1994 թ. նկարների  կատեգորիայում 
ստացել է 3-րդ տեղի մրցանակ):

ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԵՍՆԵՐ
1991 – «M» պատկերասրահ, Ժեշով 
1992 – «BWA» (թարգմ.՝ Արվեստի 

ցուցահանդեսների գրասենյակ) 
պատկերասրահ, Տարնով 

 – Երաժշտության և գրականության տուն, 
Վրոցլավ  

1993 – «Parnasik» ակումբ, Լեգնիցա
1994 – «BWA» պատկերասրահ, Ժեշով 
1996 – «BWA» պատկերասրահ, Բիելսկո-Բիալա
 – Երաժշտական գրադարան, Ժեշով
2007 – «BWA» պատկերասրահ, Ժեշով
2011 – «Provincny Dom» պատկերասրահ, Ստարա 

Լուբովնա (Սլովակիա)
2012 – «Podkarpacka Zachęta» (Զախենտայի 

մերձկարպատյան գեղարվեստի միություն), 
Ժեշով 

2013 – «Piwniczka», Ժեշով, Միշլենիցե
2015 – Երաժշտական գրադարան, Ժեշով
 – «Stara Kręgielnia» պատկերասրահ , 

Փշեմիսլ (մշակույթի կենտրոն) 
2016 – «MOK» արվեստի պատկերասրահ, 

Դեմբնիցա, Միշլենիցե
2017 – Շրջանային և քաղաքային գրադարան, 

Բժեսկո 
 – Արվեստի պալատ, Լվով (Ուկրաինա)

Urodził się w 1965 roku w Kirowakanie (ob. Wanadzor) w Ar-
menii. Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczął studia ekono-
miczne w Erywaniu, które później porzucił i, za namową lwow-
skich przyjaciół, wyjechał do Lwowa, by studiować na Wydziale 
Grafiki Książkowej w Akademii Drukarstwa. Przeżył prawie trzy 
lata, najbardziej intensywne i nasycone emocjami, obcowaniem 
ze sztuką, kinem, nowymi przyjaciółmi, udzielaniem się w za-
rządzie Towarzystwa Ormiańskiego Lwowa, w tym niesamowi-
tym mieście wielu kultur, które poznał i pokochał już wcześniej, 
i w ciągu tych trzech lat już ostatecznie nim nasiąknął, i w niego 
się wtopił. 
Już podczas studiów wystawiał w Polsce i w 1992 roku wyjechał, 
by otworzyć kolejną ekspozycję, we Wrocławiu. Wyruszył na kil-
ka dni, z 20 $ w kieszeni, ale tak się stało, że został w Polsce, 
nie mając znajomych ani dachu nad głową, nie znając języka, 
i spędził tu połowę swojego życia, poznając nowych wspania-
łych przyjaciół, język i historię Polski, zakładając rodzinę, zajmu-
jąc się sztuką.
Studiów we Lwowie już nie ukończył, ale zaczął pracować czyn-
nie jako ilustrator. Zaczynał od ilustracji użytkowej i liternictwa 
na potrzeby reklamy, jakiś czas pracował dla animacji i gier 
komputerowych, później zajął się ilustrowaniem książek. Ma już 
na koncie ponad 100 publikacji, w tym trylogię o Panu Kleksie 
Jana Brzechwy, ilustracje do książek Tuwima, Sztaudyngera, 
Chotomskiej, a także do książek współczesnych polskich auto-
rów: Beręsewicza i Niemyckiego, do klasyków światowej litera-
tury: braci Grimm, Poego, Twaina, Swifta, powieści o Sherlocku 
Holmesie, i wielu innych. W ostatnich latach ilustrował książki 
Agnieszki Chylińskiej.
Nawiązał współpracę z ormiańskimi wydawcami i zilustrował kil-
ka książek w języku ormiańskim, teraz pracuje nad okładkami 
e-booków z klasyką ormiańskiej literatury. Również dla wydawcy 

z Armenii tworzy ilustracje do Alicji w krainie czarów – wybór ilu-
stracji pokazał na wystawie w Brzesku pod tytułem ,,Alicja w kra-
inie czarów według Salvadora Dali i Surena Vardaniana”, na któ-
rej prace Vardaniana pokazano razem z litografiami Dalego. 
Od wielu lat razem z artystami z wielu krajów aktywnie uczest-
niczy w plenerach w Polsce i na Słowacji. Ponieważ praktycznie 
jest na nich zawsze jedynym przedstawicielem Armenii, stara się 
przybliżyć swój kraj, jego historię, sztukę, bogatą historię wielo-
wiekowych związków Polaków i Ormian. W roku 2005 w Rzeszo-
wie, staraniem Rzeszowskiego Towarzystwa Ormiańskiego, od-
słonięto zaprojektowaną przez niego tablicę pamiątkową ku czci 
Ormian polskich, a także 90-lecia ludobójstwa Ormian i rocznicy 
powstania alfabetu ormiańskiego.
Od kilku lat pracuje nad projektem „Ormiański Lwów”, owocem 
którego stały się wystawy fotograficzne w Rzeszowie i Prze-
myślu oraz duża wystawa w Pałacu Sztuki we Lwowie (w maju 
2017 roku). 
Swoje rysunki, obrazy, fotografie i ilustracje do książek prezen-
tował na licznych wystawach indywidualnych w Polsce, na Ukra-
inie i na Słowacji. Brał udział w zbiorowych wystawach w Polsce: 
w Myślenicach, Rybniku, Rzeszowie, Bielsku-Białej, Tuchowie, 
Orońsku, na Słowacji: w Koszycach, Medzilaborcach (muzeum 
Andy’ego Warhola), Starej Lubovni i in., w Kanadzie, w corocz-
nych wystawach sztuki miniaturowej (wyróżnienia w roku 1989 
i 1993, III nagroda w kategorii rysunku w roku 1994).

WYSTAWY INDYWIDUALNE
1991  – Galeria ,,M”, Rzeszów 
1992  – Galeria BWA, Tarnów 
  – Dom Muzyki i Literatury, Wrocław 

1993  – Klub ,,Parnasik”, Legnica
1994  – Galeria BWA, Rzeszów 
1996  – Galeria BWA, Bielsko-Biała 
  – Biblioteka Muzyczna, Rzeszów
2007  – Galeria BWA, Rzeszów 
2011  – Galeria Provincny Dom, Stara Lubovna (Słowacja)
2012  – Podkarpacka Zachęta, Rzeszów 
2013  – Piwniczka, Rzeszów 

– MOKiS, Myślenice 
2015  – Biblioteka Muzyczna, Rzeszów 

– Galeria Stara Kręgielnia, Przemyśl 
(Centrum Kulturalne)

2016  – Galeria Sztuki MOK, Dębica 
– MOKiS, Myślenice 

2017  – Biblioteka Powiatowa i Miejska, Brzesko
– Pałac Sztuki, Lwów (Ukraina)

Suren Vardanian

Սուրեն Վարդանյան



poniedziałek
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Niepokalane Poczęcie NMP
Marii, Delfiny
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Adama, Ewy

Natalii, Eugeniusza Balbiny, Pauliny
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Danieli, Julii Waldemara, Artura Aleksandra, Dagmary Łucji, Otylii Alfreda, Izydora Niny, Celiny

Olimpii, Jolanty

Albiny, Zdzisławy

Gracjana, Bogusława Gabrieli, Dariusza Bogumiły, Dominika Tomasza, Piotra Honoraty, Zenona Sławomiry, Wiktorii

Jana, Żanety
Syrpoc Arakelocyn

(orm. Apost. Piotra i Pawła)

Antoniego, Teofili Dawida, Tomasza Eugeniusza, SabinySylwestra, 
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Janusz Zadurowicz

Յանուշ Զադուրովիչ

Ծնվել է 1956 թվականին: Նրա նախնիներն, ամենայն 
հավանականությամբ, գաղթել են Հայաստանից՝ 
նախկին մայրաքաղաք Անիից: 1986 թ. ի վեր 
ստեղծագործում է՝ բառիս լայն իմաստով. զբաղվում է 

գրաֆիկայով, գրատպությամբ, լուսանկարչությամբ, 
ինչպես նաև բեմանկարչական-ցուցահանդեսային 
դիզայնով: Արվեստի ոլորտում իր կրթությունը 
ստացել է ԱՄՆ-ի Հարավային Կալիֆորնիա նահանգի 
Գրինվիլ քաղաքի «GreenTech» քոլեջում Ջոն 
Անտոնիոյի և Լինդի Մակկունի ղեկավարությամբ: 
Այնուհետև սովորել է «TCM International & Cincinnati 
Christian» համալսարանում և ստացել է արվեստի 
մագիստրոսի (Master of Arts) կոչում:
Իր հեղինակային աշխատանքների համար 
Զադուրովիչը ստացել է 13 մրցանակ Լեհաստանում 
և արտերկրում: 1995 թ. Միավորված Ազգերի 
Կազմակերպության (Նյու Յորք, ԱՄՆ) կողմից 
թեմատիկ պաստառի համաշխարհային 
մրցույթում ստացել է առաջին մրցանակը Նյու 
Յորքի Համակարգչային արվեստի (The MOCA 
(Museum of Computer Art) և Միավորված ազգերի 
թանգարաններում (The United Nations Museum) 
տեղադրելու համար:

Urodził się w 1956 roku. Podobno jego przodkowie wyemi-
growali z Armenii, ze starożytnej stolicy tego kraju – Ani. 

Z serii „Miasto”
«Քաղաքը» շարքից

Deszcz i mgła
Անձրև և մառախուղ

Czysty przypadek
Մաքուր պատահականություն

Przezwyciężyć samotność
Հաղթահարել միայնությունը

Od 1986 roku zajmuje się szeroko pojętą kreacją w dzie-
dzinie malarstwa, grafiki, typografii, fotografii oraz projekto-
wania scenograficzno-wystawienniczego. Studia artystycz-
ne odbył w pod kierunkiem Johna Antonio i Lindy McCune 
w GreenTech College w Greenville, SC, USA. Następnie 
studiował w TCM International & Cincinnati Christian Uni-
versity i tam uzyskał tytuł Master of Arts. 
Autorskie prace artysty otrzymały 13 nagród międzynaro-
dowych i krajowych, związanych z kreatywnością, m.in. 
w 1995 roku I nagrodę w ogólnoświatowym konkursie na 
plakat tematyczny dla Organizacji Narodów Zjednoczo-
nych (Nowy Jork, USA). Realizacje przyjęte do: The MOCA 
(Museum of Computer Art) w Nowym Jorku i The United 
Nations Museum w Nowym Jorku. 

Մինչ  2017 թ. մասնակցել է 68 ցուցահանդեսների, 
այդ թվում՝ 15 անհատական, որոնք կազմակերպվել 
և անցկացվել են մի քանի տասնյակ երկրներում՝ 
արձագանք գտնելով մամուլում:

Do 2017 roku brał udział w 68 wystawach, w tym było 15 in-
dywidualnych, w kilkunastu krajach, potwierdzonych recen-
zjami w fachowej prasie w Polsce, Niemczech i USA. 



zane z renowacją kolumny św. Krzysztofa w zaułku ormiańskim koło katedry ormiańskiej 
we Lwowie.
Zorganizowano również prezentacje fotograficzne poświęcone podróżom do Armenii 
i śladami Ormian do Ziemi Świętej. Pokazaliśmy też film „Ojcu” Ormianki, Diany Skaya, 
i Liliany Komorowskiej. Co tydzień w siedzibie Fundacji ma swoje próby chór parafii or-
miańskokatolickiej św. Grzegorza z Nareku.
Rok 2017 kończymy wykonaniem repliki epitafium ormiańskiego w kościele św. Jacka 
w Warszawie. Jest to replika zniszczonego w czasie II wojny światowej, XVII-wiecznego 
epitafium Jakuba Minasowicza, mieszkańca Warszawy.

PUBLIKACJE
Ormianie polscy w opisach i obrazach to publikacja przygotowana przez prof. Krzysztofa 
Stopkę i dr. hab. Andrzeja A. Ziębę specjalnie na konferencję w Senacie RP „Ormianie 
polscy. Siedem wieków istnienia”, poświęconą Ormianom i 650. rocznicy nadania im 
przywileju.
Fundacja wydała książkę Marcina Łukasza Majewskiego pt. Węgrzy, Szkoci i Ormianie. 
Studia nad składem etnicznym mieszkańców Piotrkowa przyjętych do prawa miejskiego 
w okresie staropolskim.
Uczestniczyła też w przygotowaniach do wydania książki Zbigniewa Manugiewicza i Je-
rzego Tustanowskiego pt. Wspólnota kucka nad Czeremoszem u podnóża Owidiusza.
Nowatorską pozycją jest publikacja pt. „Ormiańskie Stare Powązki”. Na podstawie badań 
historycznych ustalono na terenie warszawskich Starych Powązek miejsca pochówku 
164 osób o ormiańskim pochodzeniu. Oprócz planu Cmentarza Powązkowskiego 
w Warszawie, z oznaczonymi kwaterami, zamieszczono wykaz pochowanych tam 
Ormian, fotografie nagrobków i dokładną lokalizację z koordynatami GPS. Na stronie 
Wirtualnego Archiwum Polskich Ormian pojawiła się nowa zakładka Cmentarze online, 
pod którą można znaleźć zakładkę Warszawa – Stare Powązki. Dzięki przestrzeni 
wirtualnej udostępniamy tam internetową szczegółową wersję planu oraz informacje 
o Ormianach i ich potomkach pochowanych na Cmentarzu Powązkowskim.
Wydaliśmy kolejne cztery numery dwujęzycznego kwartalnika „Awedis”.
Przygotowaliśmy kalendarz na 2018 rok, pt. „Ormianie w sztuce polskiej XXI wieku”.

UDZIAŁ w KONFERENCJACH I IMPREZACH, wSPÓŁPRACA

20 stycznia br. w katedrze wawelskiej w Krakowie, z okazji 650. rocznicy nadania przez 
króla Kazimierza Wielkiego biskupowi Grzegorzowi przywileju zezwalającego na założe-
nia biskupstwa we Lwowie, wieńce i kwiaty na grobowcach królów Kazimierza Wielkiego 
i Władysława Jagiełły złożyli przedstawiciele prezydenta RP, urzędów marszałkowskich, 
ambasador Republiki Armenii i przedstawiciele organizacji i towarzystw ormiańskich 
z całej Polski, w tym naszej Fundacji. Uczestniczyliśmy także w innych uroczystościach 
zorganizowanych przez Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne. Ten dzień dał początek kil-
kudziesięciu wydarzeniom rocznicowym w całej Polsce, w których także braliśmy udział. 
Dla przykładu, 29 marca 2017 r. byliśmy w grupie około 60 przedstawicieli społeczności 
ormiańskiej z całej Polski, która przybyła do Pałacu Prezydenckiego na spotkanie z pre-
zydentem RP Andrzejem Dudą. Byliśmy także 13 sierpnia w Gdańsku na uroczystym 
otwarciu siedziby Związku Ormiańskiego.

W Piotrkowie Trybunalskim byliśmy współorganizatorem, wraz z władzami miasta, ogól-
nopolskiego dorocznego spotkania środowiska Ormian – „Ormianie wracają do Piotrko-
wa”. Msza św., która rozpoczęła całodzienne obchody, sprawowana była przez przybyłe-
go specjalnie na tę okazję ojca Vahana z klasztoru Mechiatarystów z Wiednia oraz przez 
ks. prof. Józefa Naumowicza. Oprawę muzyczną zapewnił 7-osobowy chór męski pod 

OPRACOwYwANIE I KONSERwACJA ZBIORÓw
Kontynuowane są prace nad porządkowaniem zasobów Archiwum Polskich Ormian. 
Opracowano następujące zespoły i zbiory: „Parafia ormiańskokatolicka i dekanat w Sta-
nisławowie”, „Starodruki”, „Zbiór ksiąg rękopiśmiennych” oraz dwie spuścizny rodzinne. 
Zakończono porządkowanie zbioru fotografii. W Gliwicach zinwentaryzowano przecho-
wywane tam przedmioty liturgiczne.
Zindeksowane zostały kolejne księgi metrykalne: księgi zapowiedzi z Kut, Horodenki 
i Tyśmienicy oraz księga małżeństw ze Śniatyna, które udostępniamy w wyszukiwarce 
w Wirtualnym Archiwum Polskich Ormian. Przetłumaczona została z języka polskich Or-
mian (język ormiański z wpływami tureckiego, polskiego i innych języków) pierwsza część 
umów przedślubnych ze Stanisławowa z przełomu XVII i XVIII w.
Poddano konserwacji kilka albumów i fotografii oraz wykonano opakowania konserwator-
skie na kilkanaście obiektów.

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓw
Archiwum Ormian 
Polskich powiększyło 
swoje zasoby o cen-
ne dary przekazane 
przez siostry bene-
dyktynki z klasztoru 
św. Józefa w Woło-
wie, spadkobierczynie 
sióstr benedyktynek 
ormiańskich ze Lwo-
wa. Najważniejszym 
darem jest siedem 
portretów ksień lwow-
skich benedyktynek 
ormiańskich oraz 
płótno z wizerunkiem 
Matki Boskiej, które 
zostały, dzięki współ-
pracy z Muzeum 
Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, wstępnie 
zabezpieczone; trwają prace nad poddaniem ich konserwacji. Siostry z klasztoru w Wo-
łowie przekazały również oryginały rękopisów i książki oraz udostępniły do skopiowania 
pamiątki po siostrach ze Lwowa.
Od tego roku na portalu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych www.szukajwarchi-
wach.pl zamieszczone są wszystkie księgi metrykalne z Archiwum Polskich Ormian oraz 
inwentarze w pełni opracowanych zbiorów. Strona Wirtualnego Archiwum Polskich Or-
mian została rozbudowana o nowe wyszukiwarki. Oprócz wyszukiwarki indeksów ksiąg 
metrykalnych pojawiły się wyszukiwarki: duchownych oraz osób pochowanych na cmen-
tarzach, a w tej ostatniej dane z Cmentarza Powązkowskiego pod nazwą Cmentarze 
online -> Warszawa Stare Powązki. 
Zasoby Archiwum Ormian Polskich udostępnialiśmy do badań naukowcom i osobom za-
interesowanym np. własnymi badaniami genealogicznymi.

POPULARYZACJA wIEDZY O ORMIANACH w POLSCE I NA ŚwIECIE
Prowadzimy dalsze prace genealogiczne. Na naszej stronie internetowej ukazało się jed-
no połączone drzewo genealogiczne polskich Ormian. Przygotowana też została uzupeł-
niona, elektroniczna wersja „Poradnika genealogicznego do badań nad pochodzeniem 
polskich rodzin ormiańskich”, przygotowana przez Hannę Kopczyńską-Kłos.
Strony wortalu internetowego www.ormianie.pl stale są uzupełniane o bieżące informa-
cje, z których najważniejsze tłumaczone są na język angielski i ormiański.
Strona www.Wiki.Ormianie.pl systematycznie powiększa się o nowe biogramy polskich 
Ormian, w tym o hasła opracowywane przez historyków.

Przy kościele św. Jacka w Warszawie przy ul. Freta nastąpiło odsłonięcie tablicy „Zaułek 
Ormiański”, upamiętniającej warszawskich Ormian i ich związki z zakonem oo. Domini-
kanów. Z tej okazji w kościele św. Jacka sprawowana była uroczysta msza św., po której 
odbyło się spotkanie środowiska i zagranicznych gości przybyłych na konferencję w Se-

nacie RP poświęconą 
polskim Ormianom.
W siedzibie Fundacji 
dla młodzieży z Pro-
gramowego Ruchu 
Odkrywców, działają-
cego w Związku Har-
cerstwa Polskiego, 
odbyła się prezentacja 
poświęcona historii Ar-
menii i polskim Ormia-
nom przygotowana 
przez Pawła Grzesika, 
historyka z Muzeum 
w Kielcach.
W prezentacji Pauliny 
Pytlak podsumowane 
zostały prace Fundacji 
Kultury i Dziedzictwa 
Ormian Polskich zwią-

dyrekcją Jakuba Kopczyńskiego. Po mszy uczestnicy uroczystości wyruszyli na spacer 
„Traktem ormiańskim”, prowadzeni przez Marcina Łukasza Majewskiego, piotrkowianina, 
historyka, współpracownika naszej Fundacji. W krużgankach klasztoru Panien Domini-
kanek Ludwika Borzymek przedstawiła wystawę, na którą składały się wizerunki i scenki 
z życia piotrkowskich Ormian. Na dziedzińcu Centrum Idei „Ku Demokracji” pokazaliśmy 
wystawę „Z widokiem na Ararat. Losy Ormian w Polsce”. Działał również „ormiański skry-
ba” – Daniel Lalik, szkoląc chętnych w kaligrafii i pisaniu ormiańskich liter. Podziwialiśmy 
również ormiańską i polską młodzież – zespół śpiewaczy i taneczny reprezentujący Polo-

nię z Giumri. Działało też stoisko 
z publikacjami, a ormiańskimi 
potrawami gościła wszystkich 
Wiola Khondkarian. Dzień za-
kończył występ zespołu Organic 
Noises z muzyką w stylu „jazz 
fusion”, inspirowaną motywami 
wschodnimi, zwłaszcza ormiań-
skimi. Koncert prowadziła liderka 
zespołu Zofia Trysuła-Hovhanni-
sian, grająca na instrumentach 
dętych, w tym na duduku. Na to 
piotrkowskie spotkanie zjechało 
ponad 100 osób reprezentujących 
ormiańskie środowiska w Polsce. 
W Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej prezentowana była również 
wystawa pt. „Wielki zapomniany. 
Arcybiskup ormiański Józef Teo-
dorowicz (1864–1938) – wybitny 
polski kapłan i mąż stanu”.

W lipcu w Lubaczowie braliśmy udział w II Ogólnopolskim Spotkaniu Środowisk Kreso-
wych, które w tym roku odbyło się pod hasłem „Dziedzictwo Ziem Wschodnich dawnej 
Rzeczypospolitej – wyzwania, projekty, dokonania”. Przedstawicielki naszej Fundacji 
przedstawiły prezentację pt. „Ormiańskie dziedzictwo kresowe w 650-lecie pierwszego 
przywileju dla polskich Ormian”, gdzie mowa też była o działalności naszej Fundacji.
W Kazimierzu Dolnym patronowaliśmy imprezie o wieloletniej tradycji – „Pardes Festival”. 
Na festiwalu obecne były wątki ormiańskie: odbyło się „Popołudnie z Morelą”, a głów-
nym punktem był ciekawy wykład dr. hab. Andrzeja A. Zięby „Na ormiańskim szklaku. 
O orientalizacji kultury 
polskiej”.
W ramach IX Między-
narodowego Festiwa-
lu Kultury Kresowej 
w Jarosławiu prezen-
towana była wysta-
wa „Z widokiem na 
Ararat. Losy Ormian 
w Polsce”. Ekspozycja 
cieszyła się ogrom-
nym powodzeniem, 
odwiedzała ją również 
licznie młodzież szkol-
na. Otwarciu wystawy 
towarzyszył koncert 
w wykonaniu miesz-
kanki Jarosławia, 
rodowitej Ormianki, 
obdarzonej bardzo 
pięknym głosem 
Astghik Gasparyan, 
śpiewającej przy akompaniamencie Zosi Trysuły-Hovhannisian, grającej na duduku, oraz 
męża pani Astghik, Mhera Tigranyana, który grał na dholu – ormiańskim bębnie. W Jaro-
sławiu prezentowana była również wystawa poświęcona postaci abpa Józefa Teodorowi-
cza pt. „Wielki zapomniany”.
Braliśmy udział w II Kongresie Archiwów Społecznych.
Podsumowaniem ogólnopolskich obchodów 650. rocznicy nadania Ormianom pierwsze-
go przywileju w Polsce była konferencja „Ormianie polscy. Siedem wieków istnienia”, 
zorganizowana 19 października w Senacie RP, w której brali udział przedstawiciele 
naszej Fundacji. W jej trakcie minister kultury i dziedzictwa odznaczył trzech naszych 
bliskich współpracowników. Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” otrzymali dwaj 
członkowie rady naszej Fundacji: 
prof. dr hab. Krzysztof Stopka 
i ks. prałat Cezary Annusewicz, 
oraz dr hab. Andrzej A. Zięba. 
Przy tej okazji miło nam wspo-
mnieć, że w Armenii prof. Stopka 
został wyróżniony Honorowym 
Medalem „Mesropa Masztoca” 
za wieloletnie badania nad hi-
storią polskich Ormian, a Armen 
Artwich, bardzo zasłużony dla 
naszej Fundacji, doceniony zo-
stał przez Fundację POLCUL za 
„pracę społeczną służącą budo-
waniu patriotyzmu, otwartości 
na wielokulturowość oraz odkry-
wanie historii Ormian Polskich”. 
Zwieńczeniem obchodów było 
ogłoszenie uchwały Senatu RP 
wydanej z tej okazji, podnoszącej 
ogromny wkład Ormian w kulturę 
i historię Polski.

Prowadzenie działalności i realizacja projektów w 2017 roku były możliwe dzięki dota-
cjom: Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, m.st. Warszawy, Naczelnej Dyrekcji 
Archiwów Państwowych, Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, Urzędu Woje-
wództwa Mazowieckiego.

Jak zawsze zachęcamy do korzystania z prowadzonego przez nas wortalu 
„Wirtualny Świat Polskich Ormian” 

www.ormianie.pl 
Zespół Fundacji 

grudzień 2017
projekt graficzny – Elżbieta Łysakowska
redakcja tekstów (j. polski) – Zofia Jurkowlaniec
redakcja tekstów (j. ormiański) – dr Hayk Hovhannisyan (www.tlumacz-ormianski.pl)
pozyskanie ikonografii i tekstów, koordynacja projektu – Maria Ohanowicz-Tarasiuk

Działalność Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich w 2017 roku

Uroczystość w Krakowie 20 stycznia 2017 r., uczestnicy na stopniach katedry na Wawelu. 
Fot. Władysław Deńca
Կրակովի 2017 թ. հունվարի 20-ի միջոցառման մասնակիցները Վավելի 
տաճարի աստիճաններին: Լուսանկարը՝ Վլադիսլավ Դենցայի

Prof. dr hab. Krzysztof Stopka odznaczony Medalem 
Gloria Artis przez ministra kultury i dziedzictwa 
narodowego. Fot. Danuta Matloch
Պրոֆ. Քշիշտոֆ Ստոպկան «Gloria 
Artis մշակույթի վաստակի» շքանշանով 
պարգևատրվելիս։ Լուսանկարը՝ Դանուտա 
Մատլոխի 

Ogólnopolskie spotkanie w Piotrkowie Trybunalskim, zdjęcie w kościele farnym 
św. Jakuba. Fot. Władysław Deńca
Սթ. հունիսի 10-ին  Պիոտրկով Տրիբունալսկի քաղաքում կայացած  
համալեհական հանդիպումը («Սուրբ Յակուբ» եկեղեցի): Լուսանկարը՝ 
Վլադիսլավ Դենցայի

Wystawa „Z Widokiem na Ararat. Losy Ormian polskich” 
w Jarosławiu. Fot. Krzysztof Peszko, Miejski Ośrodek Kultury 
Jarosław
«Հայացք Արարատին. լեհահայերի ճակատագրերը» 
խորագրով ցուցահանդես Յարոսլավում: Լուսանկարը՝ 
Քշիշտոֆ Պեշկոյի, Յարոսլավի համայնքային 
մշակութային կենտրոն

„Zaułek Ormiański” przy kościele św. Jacka, oo. Dominikanów w Warszawie, uroczystość 
odsłonięcia tablicy. Fot. Wojciech Kłos
«Հայկական նրբանցք» Վարշավայի «Սուրբ Յացեկ» եկեղեցուն կից: 
Հուշաքարի բացման արարողությունը: Լուսանկարը՝ Վոյչեխ Կլոսի

Spotkanie w Fundacji połączone z prelekcją o Armenii i polskich 
Ormianach. Fot. Maria Ohanowicz-Tarasiuk
Հանդիպում մեր հիմնադրամում, որի ժամանակ 
բանախոսություն է անցկացվել Հայաստանի և 
լեհահայերի մասին։
Լուսանկարը՝ Մարիա Օհանովիչ-Տարասյուկի

FOUNDATION OF CULTURE AND HERITAGE
OF POLISH ARMENIANS

www.heritage.ormianie.pl

Adres korespondencyjny: Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, ul. Zgoda 4/16, 00-018 Warszawa 
tel. + 48 22 243 18 42, e-mail: fundacja@ormianie.pl

Dotacje na cele statutowe można przekazywać na nr konta:
PL 45 2130 0004 2001 0367 3696 0001 (Volkswagen Bank Direct, SWIFT: INGBPLPW)

KALENDARZ ZREALIZOWANO DZIĘKI DOTACJI
MINISTRA SpRAW WEWNĘTRZNyCh I ADmINISTRACJI

FUNDACJA 
KULTURY 
I DZIEDZICTWA 
ORMIAN POLSKICH www.dziedzictwo.ormianie.pl

Լեհահայոց Մշակոյթի եւ 
Ժառանգութեան Հիմնարկութիւն

Z wizytą u sióstr benedyktynek w Wołowie. Od lewej: s. Janina, 
Elżbieta Łysakowska, Maria Woś, przełożona s. Maria.
Fot. Romana Obrocka
Հյուրընկալություն Վոլովի բենեդիկտինյան քույրերի 
մոտ: Ձախից՝ քույր Յանինա, Էլժբիետա Լիսակովսկա, 
Մարիա Վոս, Քույր Մարիա: ւսանկարը՝ Ռոմանա 
Օբրոցկայի

W Lubaczowie przedstawicielki Fundacji przedstawi-
ły prezentację. Fot. Władysław Deńca
Մեր հիմնադրամի ներկայացուցիչները 
Լուբաչովում ցուցադրություն են անցկացրել։ 
Լուսանկարը՝ Վլադիսլավ Դենցայի

Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych 
i Administracji
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